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Алєйнікова Наталія Миколаївна
аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств

Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

У сучасних умовах постійно зростаючої глобалізації і транснаціоналізації підприємств саме акціонерний капітал, як 
провідна ланка в процесі концентрації капіталів, набуває все більшої уваги. Тому актуальною проблемою сьогодні є 
забезпечення гідних умов функціонування акціонерного капіталу в Україні. У статті досліджено і проаналізовано про-
блеми та виявлено перспективи ринку акціонерного капіталу. Визначено сучасну ситуацію акціонерного капіталу в 
країні. Розкрито поняття акціонерний капітал, проаналізовано основні функції, здійснено оцінку сучасних механізмів 
його відтворення в системі національної економіки, та запропоновано шляхи їх вдосконалення.
Ключові слова: акціонерний капітал, фондовий ринок, приватизація, акціонерне товариство, цінні папери.

Постановка проблеми. Акціонерні товариства 
відіграють важливу роль у розвитку національної 
економіки України. У масштабах економіки краї-
ни вони виконують провідну роль відтворення за-
гального капіталу та її економічного потенціалу. 
Важливим чинником розвитку акціонерного капі-
талу є глобалізація. Це процес перетворення сві-
тового господарства в єдиний світовий економіч-
ний механізм, об'єднаний не тільки міжнародним 
поділом праці, а й міжнародними виробничо-збу-
товими структурами, глобальною фінансовою сис-
темою і інформаційною мережею, де економічні 
підйоми і падіння набувають величину всесвітніх 
масштабів. Але сьогодні ми можемо спостеріга-
ти процес того, як час змінює механізм створен-
ня і функціонування акціонерного капіталу. На-
ціональна економіка потребує вагомого внеску в 
процес кількісного та якісного відтворення. Але 
сучасні економічні процеси показують, що такі 
зміни відбудуться досить нелегко і нескоро, так як 
зараз в країні спостерігається ряд складних про-
блем. Це і обумовлює актуальність дослідження 
сучасних тенденцій і умов функціонування акціо-
нерного капіталу, визначення стримуючих факто-
рів і перспектив їх активізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування та функціонування ак-
ціонерного капіталу є постійним об'єктом уваги 
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 
Результати досліджень теоретичного напрям-
ку містяться в наукових працях таких відомих 
дослідників як: М. Вебер, К. Маркс, А. Маршал, 
А. Сміт та інші. Аспекти щодо виникнення і 
функціонування акціонерних товариств проана-
лізовані в роботах В. Євтушевського, В. Міщенко, 
С. Мочерного, Н. Харченко та ін

Постановка завдання. Аналіз проблем і вияв-
лення перспектив функціонування акціонерного 
капіталу в Україні, оцінка сучасних механізмів 
його відтворення в системі національної економі-
ки, шляхи їх вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українська економіка в більшій мірі, ніж еконо-
міка інших європейських країн, відчуває наслід-
ки кризових явищ в останні роки. Сьогодні ми 
можемо спостерігати уповільнення темпів еко-
номічного зростання та підвищення негативних 
тенденцій в окремих сферах. Існують ризики які 
стримують формування акціонерного капіталу 

в країні, вони пов'язані з нестабільною соціаль-
но-політичною ситуацією, ведення бойових дій, 
зміною прав власності на підприємства та інші 
активи; нестабільним економічним становищем, 
яке виражається через девальвацію національ-
ної валюти, ріст інфляції, зниження купівельної 
спроможності підприємств і населення.

Для того щоб повністю проаналізувати пробле-
ми і виявити перспективи функціонування акці-
онерного капіталу в Україні, спочатку необхідно 
розглянути зміст поняття «акціонерний капітал».

Саме поняття «акціонерний капітал» є пред-
метом численних наукових досліджень, однак 
серед учених немає єдиної думки щодо розумін-
ня його сутності. Так, акціонерний капітал вче-
ні визначають як «сукупність індивідуальних 
капіталів, об'єднаних в результаті випуску цін-
них паперів, які зростають завдяки капіталіза-
ції частини прибутку та додаткової емісії акцій» 
[5, с. 721] або ж він є основним капіталом акці-
онерного товариства. Розмір його визначається 
статутом товариства і формується за рахунок 
емісії акцій [4, с. 380] або акціонерний капітал – 
сума капіталізації або сумарний дохід, який мо-
жуть принести своїм власникам акції, що пере-
бувають в обігу на фондовому ринку [7].

Отже, акціонерний капітал – це капітал, який 
формується шляхом випуску акцій і відповідно 
припускає об'єднання капіталів акціонерів кон-
кретного підприємства. Під акцією, у свою чергу, 
розуміють цінний папір, що випускається акціо-
нерним товариством і засвідчує права на участь 
в управлінні акціонерним товариством, отриман-
ня дивідендів на частку акції та частини май-
на акціонерного товариства при його ліквідації, 
а також інші права, передбачені законодавчими 
актами країни [6].

Ефективний ринок акціонерного капіталу, так 
само як і фондовий ринок в цілому, є надзви-
чайно важливим елементом ринкової економіч-
ної системи, оскільки виконує наступні функції: 
забезпечує фінансування виробництва товарів і 
послуг; розширює коло інвесторів і інтенсифі-
кує грошові потоки; сприяє концентрації капіта-
лів; забезпечує ефективний перерозподіл коштів 
між галузями і сферами ринкової діяльності; 
сприяє переведенню заощаджень, передусім 
населення, з невиробничої у виробничу форму; 
здійснює оцінку і «перевірку» ефективності ді-
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яльності компаній; знижує трансакційні витрати 
і полегшує укладання угод; сприяє формуванню 
ефективної структури власності акціонерних то-
вариств [11, с. 48].

Відомо, що акціонерне товариство є най-
більш демократичною формою ведення бізне-
су, яка дозволяє об'єднати необмежену кіль-
кість заощаджень приватних осіб і при якій всі 
власники несуть обмежену відповідальність за 
зобов'язаннями корпорації, що саме по собі є 
стимулом до інвестування коштів в ризиковану, 
але потенційно прибуткове і необхідне для сус-
пільства справу.

Акціонерні товариства в Україні як організа-
ційна форма акціонерного об'єднаного капіталу 
формувалися трьома основними шляхами: роз-
державлення існуючих державних підприємств, 
створення нових акціонерних товариств юридич-
ними та фізичними особами і реорганізація існу-
ючих недержавних юридичних осіб (приватних і 
колективних підприємств) в господарських това-
риствах корпоративного типу.

Досить поширеним було перетворення існую-
чих державних підприємств в акціонерні товари-
ства. Особливість таких перетворень полягала в 
тому, що вони здійснювалися директивно, приму-
сово, зайняли кілька років і не закінчилися і зараз.

Акціонерний капітал формувався в цьому ви-
падку за рахунок приватизації та корпоратизації 
державних підприємств. У країнах перехідної еко-
номіки застосовувалися різні форми приватизації, 
в Україні вона була здійснена у вигляді «великої» 
і «малої». Не всі приватизовані підприємства отри-
мали статус організаційної форми акціонерних 
товариств. Існує частина приватизованих підпри-
ємств, які є колективними, і корпоративні ознаки у 
них не так виражені, як в акціонерному.

До особливостей діяльності акціонерних то-
вариств, які створювалися при приватизації в 
Україні, можна віднести наступні моменти:

неможливість виконувати функцію мобілізації 
та об'єднання капіталів, оскільки гроші, отримані 
в процесі первинного розміщення акцій, отриму-
вала держава;

акції штучно створюваних акціонерних това-
риств здебільшого мали лише умовну, а не ре-
альну вартість, були абсолютно неліквідними, що 
негативно впливало на акціонерів, менеджмент, а 
отже, і на кінцеві результати діяльності;

відсутність поваги до акціонера як до влас-
ника, неврахування інтересів акціонерів при 
прийнятті управлінських рішень, порушення за-
конних прав та інтересів акціонерів з боку керів-
ництва підприємств;

тенденція до невиплати дивідендів взагалі або 
сплати мінімальних дивідендів за залишковим 
принципом;

обмеженість або відсутність інформації про 
діяльність акціонерних товариств, невиконання 
рішень зборів акціонерів та ін.

Це, звичайно, тільки основні проблеми, які 
гальмували виконання акціонерними товари-
ствами покладених на них завдань. В цілому слід 
визнати, що модель корпоративних відносин, яка 
діяла в останні роки в Україні, була перехідною, 
обумовлена особливостями періоду становлення і 
розвитку акціонерних товариств в країні.

На сьогодні акціонерний сектор представлений 
в основному колишніми державними підприєм-
ствами, які зараз у вигляді акціонерних товариств 
складають більшу половину підприємств України.

Вся історія розвитку акціонерних товариств 
свідчить про те, що формування і методи їх ство-
рення змінювалися залежно від потреб розвитку 
виробничих сил і раціонального використання 
факторів виробництва. Основними проблемами в 
подальшому розвитку акціонерних товариств в 
Україні є: приватизація, жорстка політика дер-
жави щодо регулювання їх діяльності, доступ-
ність придбання акцій для будь-якої особи. Все 
це зумовило спад розвитку акціонерних това-
риств в Україні (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість акціонерних товариств в Україні 
(тис. од.) [1; 2]

Протягом досліджуваного періоду спостеріга-
ється тенденція скорочення кількості загальної 
кількості акціонерних товариств, якщо в 2000 році 
кількість становила 35,2 тис. од., то на кінець 
2015 вона зменшилася на 13 тис. од. і дорівню-
вала 22,2 тис. од. Варто відзначити, що кількість 
приватних акціонерних товариств зменшувалася 
більшими темпами ніж публічних акціонерних 
товариств. Дана ситуація більшою мірою обумов-
лена зміною законодавчої бази та приватизацій-
ними процесами. Аналіз ситуації, що склалася в 
Україні, свідчить, про те, що не завжди виправда-
ні перетворення державних підприємств у проце-
сі приватизації в публічні акціонерні товариства, 
які є переважно дрібними, що мають кількість 
акціонерів менше 100 фізичних осіб. Таких пу-
блічних акціонерних товариств в Україні налічу-
ється близько 25% [1; 2]. Це ще раз підтверджує 
актуальність питань, пов'язаних з проблемами 
функціонування акціонерних товариств та пер-
спективами їх розвитку в нинішніх умовах гос-
подарювання. Крім того, значимість акціонерних 
товариств виявляється в тому, що зараз в розви-
нених країнах світу кожна велика і навіть серед-
ня компанія існує саме в акціонерній формі.

Тому формування і широке поширення акці-
онерного капіталу є одним з основних принци-
пів, на якому базується проведення ринкових 
реформ і є їх невід'ємною частиною. Але існує 
багато явних і прихованих проблем подальшого 
акціонування капіталу. Розглянемо основні з них.

Адміністративні: бюрократичні перешкоди на 
шляху до реєстрації емісії акцій; часті зміни в за-
конодавстві про цінні папери та умови їх обороту; 
неформальні обмеження для іноземних інвесторів; 
непрозора програма роздержавлення підприємств.
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Ринкові: низький рівень зацікавленості на-
ціональних індивідуальних інвесторів; невелика 
частка акцій, знаходиться у вільному обігу на 
фондовому ринку; низька ємність національного 
ринку цінних паперів; слабкий розвиток інфра-
структури фондового ринку; високий рівень ри-
зикованості українських цінних паперів; низька 
прозорість діяльності емітентів; поширене вико-
ристання інсайдерської інформації.

Соціально-психологічні: низький рівень еко-
номічної освіти населення; масова недовіра по 
відношенню до фінансових інструментів; кор-
поративні конфлікти; страх власників втратити 
контроль над підприємством.

Стосовно українського фондового ринку мож-
на сказати, що він не виконує основних функцій, 
які полягають в спрямуванні інвестицій у розви-
ток економіки і перерозподіл коштів між секто-
рами. Для громадян вітчизняний фондовий ринок 
не цікавий, він на відміну від інших країн не став 
інструментом збереження і примноження пенсій-
них накопичень.

У вільному обігу перебуває мало акцій і об-
лігацій надійних емітентів. Бізнес в більшості ви-
падків продавав акції на біржовому ринку, щоб 
зробити компанію формально публічним акціо-
нерним товариством, а не для того, щоб залучи-
ти додаткові кошти. Ці та безліч інших факторів 
у вигляді недовіри до даного сектору економіки, 
багаторазової девальвації курсу гривні і недо-
статніх можливостей для мінімізації ризиків від 
втрат – гальмують розвиток фондового ринку за 
рахунок коштів внутрішніх інвесторів.

Таким чином, дослідження основних тенден-
цій розвитку акціонерних товариств в Україні 
дозволило визначити основні напрями вдоскона-
лення їх діяльності в сучасних умовах трансфор-
мації національної економіки, а саме:

вдосконалення національного законодавства 
про діяльність акціонерних товариств та забез-
печення реалізації державної політики, спрямо-
ваної на досягнення відповідності національно-
го корпоративного законодавства міжнародним 
стандартам;

розвиток і вдосконалення механізмів корпо-
ративного управління, захисту прав акціонерів, 
забезпечення прав інвесторів-власників акцій, 
підвищення ролі акціонерів в корпоративному 
управлінні;

контроль за прозорістю та відкритістю діяль-
ності акціонерних товариств, досягнення балансу 
інтересів між дрібними (міноритарними) і вели-
кими акціонерами, контролюючих акціонерне то-
вариство;

проведення виваженої дивідендної політики з 
урахуванням необхідної пропорційності між по-
точним споживанням прибутку і майбутнім його 
зростанням, максимізацією ринкової вартості та 
забезпеченням реалізації стратегії розвитку ак-
ціонерного товариства;

активізація та вдосконалення емісійної полі-
тики акціонерних товариств як ефективного ме-
тоду залучення власних фінансових ресурсів;

створення сприятливого інвестиційного кліма-
ту в Україні та передумов для підвищення інвес-
тиційної привабливості акцій вітчизняних акціо-
нерних товариств;

забезпечення стабільного та ефективного роз-
витку фондового ринку як зовнішнього середови-
ща діяльності акціонерних товариств;

вдосконалення механізмів обігу цінних папе-
рів і операцій емітентів та інвесторів з акціями 
на фондовому ринку;

контроль за прозорістю та відкритістю діяль-
ності всіх суб'єктів фондового ринку;

забезпечення рівних можливостей для досту-
пу емітентів, інвесторів і посередників на фондо-
вому ринку, створення умов для розвитку добро-
совісної конкуренції на ринку;

вдосконалення системи розкриття інформа-
ції на ринку цінних паперів, забезпечення всіх 
суб'єктів рівними можливостями для доступу до 
фінансових ринків та інформації;

запобігання монополізації на ринку і створен-
ня умов для розвитку добросовісної конкуренції;

розвиток інвестиційної інфраструктури;
сприяння інтеграції національної економіки у 

європейський та світовий ринки.
Висновки з проведеного дослідження. Отже 

все вищезазначене досить актуально для ви-
рішення практичних проблем функціонування 
українського акціонерного сектору. Його фор-
мування відбувалося в досить складних і су-
перечливих умовах. Але проблеми вітчизняного 
акціонерного сектора на протязі багатьох років 
залишаються тими ж самими. Всі існуючі про-
блеми українського акціонерного сектора, не 
сприяють реалізації його потенціалу в забезпе-
ченні сталого економічного розвитку. У сукуп-
ності з неефективною економічною політикою 
держави, недосконалістю системи державного 
регулювання національної економіки, непослі-
довністю і окремих державних регуляторів про-
блема ще більше загострюється.

Для підвищення стійкості акціонерного секто-
ра необхідно впровадити дієву державну політику 
в цій сфері економічних відносин. Вона повинна 
бути заснована на чітких цілях і завданнях, вра-
ховувати необхідність ліквідації проблемних явищ 
і робити неможливим їх повторення у майбутньо-
му. Україні необхідна нова модель державної по-
літики щодо розвитку акціонерного сектора. Вона 
повинна бути спрямована на підвищення конку-
рентоспроможності та ефективності акціонерного 
сектора. Нова модель повинна бути здатна мобілі-
зувати, розподіляти та надавати економіці необ-
хідні інвестиційні ресурси, забезпечувати на цій 
основі процеси розширеного відтворення суспіль-
ного виробництва і сприяти сталому економічному 
розвитку національного господарства.

Також дуже важливо відновлення україн-
ського ринку цінних паперів. Але його віднов-
лення залежить від безлічі факторів, так як, він 
характеризується системним, всеохоплюючим 
характером. У першу чергу, необхідна стабіліза-
ція економіки та підвищення зростання реальних 
доходів населення. Для стабілізації росту україн-
ської економіки необхідне залучення іноземних 
інвестицій. Воно може бути здійснено шляхом 
лібералізації валютного регулювання і запуску 
великої приватизації. Від моментального при-
йняття позитивних рішень щодо цих двох питань 
українська економіка стане перспективною для 
зарубіжних і національних інвесторів.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ

Аннотация
В современных условиях постоянно растущей глобализации и транснационализации предприятий именно акционер-
ный капитал, как ведущее звено в процессе концентрации капиталов, приобретает все большее внимание. Поэтому 
актуальной проблемой сегодня является обеспечение достойных условий функционирования акционерного капитала 
в Украине. В статье исследованы и проанализированы проблемы и выявлены перспективы рынка акционерного капи-
тала. Определено современную ситуацию акционерного капитала в стране. Раскрыто понятие акционерный капитал, 
проанализированы основные функции, осуществлена оценка современных механизмов его воспроизводства в системе 
национальной экономики, и предложены пути их совершенствования.
Ключевые слова: акционерный капитал, фондовий рынок, приватизація, акционерное общество, ценные бумаги.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE SHARE CAPITAL IN UKRAINE

Summary
In today's ever-increasing globalization and transnationalization of companies is equity as the leading element in the 
process of concentration of capital becomes more and more attention. Therefore, an urgent problem today is to ensure 
decent conditions for the functioning of the share capital in Ukraine. The article researched and pranalizovany problems 
and identified the prospects of equity markets. Defined by the current situation of the share capital in the country. Opened 
term equity analyzes the main functions carried out assessment of modern mechanisms of reproduction in the national 
economy, and suggest ways to improve them.
Keywords: equity, stock market, privatization, corporation, securities.
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ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Актуальність дослідження полягає у потребі в інформації, яка відображає ступінь ефективності управління 
фінансовими активами держави, адже вона є запорукою стабільності економіки, забезпечення економічного зростання 
та покращення суспільного добробуту. Однак, існуючі недоліки у національній економіці, серед яких велика частка 
тіньової економіки, корупція на вищих рівнях влади, складання дефіцитних державних бюджетів, розкрадання та не-
ефективне використання державного майна та коштів, у переважній більшості пояснюються вкрай незадовільним ста-
ном державного фінансового контролю, основною причиною якого є штучне гальмування його науково обґрунтованого 
розвитку. Методологічною основою дослідження є: діалектичний метод, який дозволив дослідити розвиток і становлен-
ня державного фінансового аудиту, його зв'язок з іншими формами контролю, здійснюваними державою; системний 
аналіз фінансово-економічних процесів, застосування кого дозволило ідентифікувати державний фінансовий аудит 
у системі відносин, які виникають між суб'єктами сфери господарювання; методи ретроспективного і порівняльного 
аналізу досвіду організації державного фінансового аудиту; узагальнення, яке дозволило обґрунтувати та конкретизу-
вати результати дослідження та сформулювати пропозиції із удосконалення системи державного фінансового аудиту.
Ключові слова: аудит державних фінансів, тіньова економіка, державна фінансова політика, ефективність роботи 
органу державного аудиту, державні пріоритети аудиту, державний і місцеві бюджети.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки держава залишається активним учас-
ником економічних відносин, які проявляються 
через інструменти формування, розподілу і ви-
користання фінансових ресурсів. Зазначені скла-
дові управління фінансовими потоками стають 
об'єктом правопорушень, які мають суб'єктивний 
характер. Дані порушення завдають державам 
значних збитків за функціонування неефективної 
системи державного контролю, яка повинна уне-
можливлювати їх виникнення. Організація дієвої 
системи контролю за рухом фінансових потоків – 
шлях до покращення добробуту суспільства.

Постановка завдання. Суттєво покращити 
систему державного фінансового контролю та 
досягти її необхідного рівня ефективності мож-
ливо шляхом обґрунтування шляхів її удоскона-
лення в частині проведення фінансового аудиту 
державного сектору економіки.. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в ідентифікації пріоритетів 
аудиту державного сектору національної еконо-
міки, визначенні негативних факторів впливу на 
економічну стабільність, розробці концепції мо-
дернізації аудиту державних фінансів та іденти-
фікації умов її реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародна економічна інтеграція в процесі ста-
новлення цивілізованих ринкових відносин сут-
тєво впливає на розвиток економічних інститу-
тів, в тому числі державного фінансового аудиту. 
Зокрема, становлення інституту державного 
фінансового аудиту пов'язано з діяльністю Ра-
хункової палати України та Державної аудитор-
ська служба України [10] (далі – ДАС України). 
Функціонування інституту державного аудиту 
надає можливості державі своєчасно виявляти 
порушення та забезпечувати ефективне управ-
ління фінансовими ресурсами з метою досягнен-
ня її економічного зростання.

Дискусія навколо реформування системи ау-
диту державного сектору економіки спостері-
гається протягом останніх 20 років, з моменту 
створення Рахункової палати України, але лише 
зараз вона вийшла за межі експертного серед-
овища і стала предметом обговорення широких 
кіл наукового товариства та громадськості. 

Радикальні реформи правового та еконо-
мічного характеру у сфері господарювання, що 
пов'язані з переходом України до ринкових від-
носин, на жаль, призвели до значного зростання 
правопорушень у сфері господарювання та зрос-
тання рівня тіньової економіки. Так, розрахунки, 
що виконані на підставі даних про споживання 
електроенергії, свідчать, що обсяги виробленої 
продукції і доданої вартості у тіньовому секто-
рі складають приблизно половину валового вну-
трішнього продукту [1].

Пріоритети держави у розвитку аудиту пу-
блічних фондів фінансових ресурсів слід розгля-
дати у єдності аудиту з бюджетним процесом як 
невід'ємної його складової. Джерелами формуван-
ня фінансових ресурсів державного та місцевих 
бюджетів є зовнішні і внутрішні надходження, які 
повинні акумулюватися в достатньому обсязі з 
метою забезпечення державою виконання функ-
ції, які на неї покладені. Стосовно напрямків ви-
трачання фінансових ресурсів державного і місце-
вих бюджетів, їх слід досліджувати в залежності 
від характеру операції (зовнішнє та внутрішнє 
витрачання) з метою встановлення цільового ви-
користання фінансових і матеріальних ресурсів, 
ефективності витрат, тобто співставлення еконо-
мічного зиску і соціального ефекту з абсолютною 
величиною фінансування, а також встановлення 
правових підстав їх здійснення.

Необхідність аудиту фінансових ресурсів обу-
мовлюється тим, що за оцінками міжнародних 
організацій значний їх обсяг знаходиться в тіні 
[2; 3]. Йдеться про недоодержання коштів у бю-
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джети різних рівнів, а також їх витрачання не 
за призначенням або більш «м'яке» порушення – 
неефективне витрачання. 

Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 7 Закону Укра-
їни «Про Рахункову палату України» [4], вищий 
орган контролю за фінансовими ресурсами дер-
жави має здійснювати фінансовий аудит надхо-
джень до державного бюджету податків, зборів, 
обов'язкових платежів та інших доходів, вклю-
чаючи адміністрування контролюючими орга-
нами таких надходжень, проте його проведення 
має ряд недоліків, адже великий обсяг коштів не 
надходить до державного бюджету.

Однією з причин такої ситуації є й недоліки 
податкової системи, усунути які можна завдяки 
врахуванню, та, за можливістю, запровадженню 
зарубіжного досвіду. Зокрема, прикладом в ор-
ганізації ефективної податкової системи в світі є 
Норвегія та Німеччина. За рівнем перерозподілу 
ВВП через дохідну частину державного бюджету 
вони посідають провідні місця і зокрема, останні 
10 років, для Німеччини цей показник є на рівні 
43-45%, а для Норвегії – 56-59%. Для України 
рівень перерозподілу через дохідну частину дер-
жавного бюджету складає в середньому на рів-
ні 26-32% [5, с. 10]. В рейтингу легкості ведення 
бізнесу Норвегія посідає 9 місце з індексом по-
даткового навантаження на 15 місці, натомість 
Україна займає 107 місце за індексом податко-
вого навантаження. При рівні в 52,2% загально-
го податкового навантаження, показник на рівні 
32,4% [6] перерозподілу ВВП України у 2015 році 
надає підстав стверджувати про неефективність 
системи оподаткування і відсутність належного 
контролю за її функціонуванням.

Головними факторами, які не дають можли-
вості забезпечити повноту надходжень до дер-
жавного та місцевих бюджетів є відсутність 
ефективної системи аудиту державних фінансів, 
яка могла б мінімізувати вплив негативних фак-
торів впливу на формування доходів держави. За 
міжнародними оцінками рівень тінізації економі-
ки України знаходиться на рівні 47% [7] ВВП, 
але враховуючи викладене, 19,8% недоотримає 
держава з ВВП, який є офіційним, тобто 61,1% 
((52,2–32,4)/32,4*100%), на які держава при по-
вній сплаті всіх податків і за відсутності субсиді-
ювання могла б отримати більше доходів. 

Враховуючи потенційну детінізацію економі-
ки та повну сплату всіх податків, зборів та пла-
тежів, приріст доходів державного бюджету в 
2015 р. міг би зрости більше, чим вдвічі:

*100%=137% – частка недоотримання коштів 
внаслідок несплати податків, або 855,7 млрд. грн. 
недоотримала доходів Україна за січень-вере-
сень 2015 року (взято за основу розрахунків дані 
джерела [8]).

Організація аудиту державних фінансів є 
важливою для економіки. Дієвий контроль за по-
внотою акумулювання фінансових ресурсів дер-
жавою відкриє нові можливості для України в 
наступних бюджетних періодах. Наповнюючи 
скарбницю, держава повинна ефективно управля-
ти і спрямовувати кошти за цільовим характером, 
дотримуючись законів і отримуючи певний ефект, 

який перевищуватиме видатки забезпечуватиме 
ефективність видатків. Проте існуюча динаміка 
видатків держави за напрямками витрачання не 
дає підстав стверджувати про ефективний контр-
оль за ними. Зокрема, слід відзначити, що через 
нераціональний розподіл фондів грошових коштів, 
державний борг України (включаючи гарантова-
ний) перевищує 79% обсягу валового внутрішньо-
го продукту [6]. Погіршення економічної ситуації в 
Україні, відсутність з боку держави контролю за 
Національним банком України та за реалізацією 
державної фінансової політики є основними при-
чинами девальвації національної валюти і скоро-
чення обсягу реального ВВП.

Видатки держави у 2014 р. сягали 
828,4 млрд. грн. [6], з них найбільшу питому вагу 
складали виплати Пенсійного фонду України, 
державні поточні внутрішні трансферти і ви-
трати на плату праці. У цих сферах контроль 
за державними коштами має бути надзвичайно 
ретельний, оскільки ці три групи видатків скла-
дають 69,7% їх загального обсягу.

Особливо важливим останнім часом має бути 
контроль за управлінням державним боргом 
України, обсяг якого вже перевищив граничну 
межу 60% ВВП. Враховуючи макроекономічну 
ситуацію, яка склалася на фінансовому ринку, 
слід зазначити, що його зміна є наслідком де-
вальвації національної валюти, адже зміна до-
ходів Національного банку України в 2015 р. 
перевищила вже 60 млрд. грн. [6], що не могло 
не позначитися на грошовій пропозиції і ціні ва-
люти. Враховуючи вищенаведені фактори, аудит 
державних фінансів є особливо необхідним для 
підвищення ефективності управління державни-
ми фінансами, зменшення тінізації економіки і 
покращення добробуту суспільства.

Про негативні тенденції функціонування сис-
теми управління державними фінансами в Укра-
їні можемо свідчать дані аналітичних досліджень, 
які відображаються у звітах міжнародних органі-
зацій. З однієї сторони, це може бути позитивно 
оцінено, тому що покращення позиції у рейтингу 
ведення бізнесу повинно теоретично забезпечи-
ти збільшення обсягів надходження прямих іно-
земних інвестицій в нашу державу, але з іншої 
сторони з неприпустимими показниками корупції, 
захисту прав власності (детальніше [2]), для нас 
буде недосяжним міжнародне співробітництво.

З метою налагодження міжнародних еконо-
мічних відносин і трансформації національної 
економіки у центр європейської торгівлі, необ-
хідно забезпечити ефективне функціонування 
системи аудиту державних фінансів. Слід пер-
шочергово проводити господарсько-правовий 
аналіз виявлених порушень у попередніх пері-
одах і здійснювати усі необхідні заходи для не-
допущення їх у майбутньому. По-друге, потрібно 
здійснювати розробку нових методик, застосу-
вання яких дозволить виявляти невідомі на да-
ний час схеми зловживань.

Отже, інтереси держави у розвитку аудиту 
державного сектору економіки повинні корелюва-
тися з діями Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України, забезпечувати їх становлення 
та розширення інституційного середовища з метою 
охоплення усіх фінансових ресурсів, підконтроль-
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них державі. Від стану системи аудиту державних 
фінансів залежить економічний розвиток, міжна-
родне співробітництво і добробут суспільства.

Проведене дослідження, а також детальна 
критична оцінка окремих результатів наукових 
досліджень, викладених у працях [1; 5] формує 
підстави для наступного твердження.

Для задоволення інформаційних запитів дер-
жави у частині проведення аудиту державних 
фінансів, на нашу думку, слід розробити концеп-
цію модернізації системи державного фінансово-
го аудиту, зокрема:

1) встановити, що головним органом держав-
ного фінансового аудиту має бути визнана Ра-
хункова палати України. ДАС України має на-
давати будь-яку інформацію про результати 
проведених державних фінансових аудитів Ра-
хунковій палаті України;

2) визначити стратегічні цілі для формуван-
ня цілісної системи державного аудиту, зокрема: 
розробку організаційно-функціональної структу-
ри системи державного аудиту; науково обґрун-
товану розробку методичної бази державного ау-
диту з урахуванням ISSAI; впровадження нових 
форм аудиту; розробку критеріїв оцінки ефек-
тивності державного аудиту;

3) встановити, що основними принципами ре-
алізації концепції має бути: науковість, доведе-
ність, незалежність, об'єктивність, системність, 
комплексність, гласність, аполітичність;

4) встановити стратегічні пріоритети, а саме: 
інституційний розвиток Рахункової палати Украї-
ни; впровадження міжнародних стандартів ISSAI.

Реалізація зазначеної концепції має відбува-
тися на сучасній методологічній основі аудиту 
державних фінансів, базисом якої має бути чітке 
визначення об'єктів аудиту державних фінансів, – 
доходів та видатків державного та місцевих бю-
джетів за групами, а також контрольних заходах 
та методичних прийомах і процедурах контролю і 
аналізу, що дозволятимуть встановити дотримання 
необхідних характеристик операцій з державними 
фінансовими ресурсами, – їх законності, повноти, 
цільового використання, ефективності.

Умовами реалізації сформульованої концепції 
мають стати:

1) покращення прозорості та своєчасності 
оприлюднення інформації щодо цільового і ефек-
тивного використання бюджетних ресурсів, при-
йняття управлінських рішень;

2) посилення відповідальності керівників ор-
ганів державного і комунального сектора за при-
йняттям управлінських рішень;

3) зменшення витрат і підвищення ефектив-
ності використання коштів на здійснення контр-
олю державних фінансів [9].

Інтереси держави в у функціонуванні інститу-
ту аудиту державних фінансів кореспондуються 
із зарубіжними вимогами до його змісту та цільо-
вого спрямування. В період активної міжнарод-
ної торгівлі, відкритості економічних систем роз-
винутих країн є вкрай необхідним організувати 
ефективне управління державними фінансами, 
яке в свою чергу зможе перетворити економіку 
України на експортоорієнтовану в частині това-
рів, робіт та послуг, а не сировини і природних 
ресурсів, що, в свою чергу, забезпечить її від-
чутний соціально-економічний розвиток. 

Висновки з проведеного дослідження. За по-
рівняно короткий час своєї діяльності Рахункова 
палата України і ДАС України зуміли вирішити 
головне завдання – сформуватися як дієві кон-
ституційні органи, створити основу та розробити 
сучасну ідеологію публічного, незалежного дер-
жавного фінансового контролю в Україні, а також 
зуміли привернути увагу суспільства на хибну 
систему використання бюджетних коштів, пока-
зати, що гроші державного бюджету – це гроші 
не Уряду і Мінфіну, а гроші платників податків, 
суспільні кошти, тобто кошти кожного з нас. 

Враховуючи досвід систем державного фінан-
сового контролю зарубіжних країн, а також реа-
лії діяльності Рахункової палати України і ДАС 
України, удосконалення системи аудиту держав-
них фінансів, на нашу думку, доцільно було б 
здійснювати у напрямках: 

– створення єдиної системи державного ау-
диту відповідно до вимог світових стандартів і 
потреб сучасного етапу соціально-економічного 
розвитку України;

– подальшого вдосконалення правового за-
безпечення діяльності органів аудиту державних 
фінансів; 

– використання позитивного світового досвіду 
організації фінансового урядового і парламент-
ського контролю; 

– впровадження нових форм державного фі-
нансового аудиту.

Дотримання зазначених напрямків удоско-
налення системи аудиту державних фінансів, 
враховуючи зазначену концепцію із створен-
ням необхідних умов для її реалізації, забез-
печить підвищення ефективності державного 
фінансового аудиту і, як наслідок, забезпечить 
зменшення правопорушень у сфері економічної 
діяльності.
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в необходимости в информации, которая отражает степень эффективности 
управления финансовыми активами государства, ведь она является залогом стабильности экономики, обеспечения 
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дефицитных государственных бюджетов, хищения и неэффективное использование государственного имущества и 
средств, в подавляющем большинстве объясняются крайне неудовлетворительным состоянием государственного фи-
нансового контроля, основной причиной которого является искусственное торможение его научно обоснованного раз-
вития. Методологической основой исследования являются: диалектический метод, который позволил исследовать раз-
витие и становление государственного финансового аудита, его связь с другими формами контроля, осуществляемыми 
государством; системный анализ финансово-экономических процессов, применения кого позволило идентифицировать 
государственный финансовый аудит в системе отношений, возникающих между субъектами сферы хозяйствования; 
методы ретроспективного и сравнительного анализа опыта организации государственного финансового аудита; обоб-
щение, которое позволило обосновать и конкретизировать результаты исследования и сформулировать предложения 
по совершенствованию системы государственного финансового аудита.
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FINANCIAL AUDIT OF PUBLIC SECTOR NATIONAL ECONOMY

Summary
Relevance of the study is the need for information that reflects the degree of efficiency of management of financial 
assets of the state, because it is the key to economic stability, economic growth and improving social welfare. However, 
the current shortcomings in the national economy, including a large share of the shadow economy, corruption at the 
highest levels of government, drafting of scarce public budgets, theft and inefficient use of state property and funds 
overwhelmingly due to the extremely poor state of financial control, the main cause of which is artificial inhibition of 
its scientifically proven. The methodological basis of the study are: the dialectical method, which allowed to explore the 
development and establishment of the state financial audit, its relationship with other forms of control exercised by the 
State; systematic analysis of the financial and economic processes, allowing to identify who use state financial audit of 
the system of relations arising between subjects of management areas; methods of retrospective and comparative analysis 
of the experience of the state financial audit; generalization, which allowed to substantiate and specify the results of the 
study and formulate proposals to improve the system of state financial audit.
Keywords: audit of public finances, the shadow economy, state financial policy, performance audit of the public, government 
priorities auditing, state and local budgets.
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КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КОЛЕКТИВОМ

У статті розглянуто поняття конфліктів, що виникають у колективі під час роботи працівників. Показано джерела 
виникнення конфліктних ситуацій. Проведено аналіз наукових досліджень конфліктів в колективах, який дозволить 
виділити певні стадії розвитку конфліктів. Кожна стадія конфлікту певним чинном обгрунтована. Запропоновано мето-
ди управління конфліктами у колективі організації та розкрито їх сутність. Доведено, що головне завдання керівника 
полягає в уміні регулювати та управляти конфліктними ситуаціями в організації.
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Постановка проблеми. Виникнення суперечок 
та протиріч в колективі змінюють умови жит-
тя людей, оскільки виникають такі поняття як 
«стрес», «депресія». Негативне сприйняття утво-
рює конфлікт, який супроводжується руйнуван-
ням стосунків між працівниками та погіршує 
роботу організації в цілому. Тому більшість кон-
фліктних ситуацій можна успішно розв'язати за 
умов ефективного управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок у вивчення питань управління 
конфліктними ситуаціями зроблено вченими, се-
ред яких Амош О.І., Башук Т.О., Галкалова Н.Л., 
Герасимчук В.Г., Гріненко А.М., Гришин Н.В., Ви-
нославська О.В., Дмитренко Г.М., Дорохіна М.С., 
Колот А.М., Лук'яненко Н.Д., Орбан-Лемб-
рик Л.Е., Сергієнко Т.І., Прокопенко Г.І. та ін. 

Однак зазначимо, що майже не існує праць, 
де б висвітлювався чітко збалансований і комп-
лексний підхід до вирішення конфліктних ситу-
ацій, особливо через їх різноманітність та непе-
редбачуваність. Для більшості як працівників так 
і керівників мрія про гармонійну атмосферу в ко-
лективі так і залишається мрією, а вирішення 
конфліктних ситуацій часто залишається на рів-
ні скарг і взаємних звинувачень. За тиких умов 
виникла об'єктивна необхідність у продовженні 
наукових досліджень в цьому напрямі.

Мета статті. Метою статті є вивчення особливос-
тей управління конфліктами в організаціях, а також 
надання та розроблення методів з управління кон-
фліктними ситуаціями для керівників колективів.

Викладення основного матеріалу. Колек-
тив – живий організм, який швидко розвиваєть-
ся та рухається вперед і об'єднаний спільними 
інтересами. Отже, непорозуміння у колективах 
створило велику кількість методів подолання 
та передбачення конфліктів. Сучасна школа ме-
неджменту дійшла висновку, що не існує універ-
сального стилю керівництва, будь-який із них 
може бути ефективним залежно від ситуації, яка 
б не створила конфлікт. Конфлікт – показник 
розвитку, фактор динамічної стабільності органі-
зації. Іноді зіткнення інтересів призводить до по-
яви нових ідей, проектів, до взаєморозуміння, а 
іноді до агресії, нервових зривів, відчуження [1]. 

Джерелом конфліктних стосунків, що виника-
ють у колективі, є невідповідність переконань і 

поведінки індивіда моральним принципам та очі-
куванням інших його членів. Вчинки людини, що 
суперечать переконанням, цінностям, нормам, 
правилам поведінки та традиціям колективу час-
то призводять до конфліктів, що носять деструк-
тивний характер. Чим більш згуртований колек-
тив, тим гостріше й інтенсивніше розвивається 
протистояння при таких конфліктах [2].

Конфлікти виникають з різних причин, зо-
крема співрозмовник провокує один одного на 
конфлікт. Так, на конфлікт провокують: крити-
ка, «приклеювання ярликів», постановлення діа-
гнозу, коли людина зображує із себе психолога, 
що дратує оточуючих; маніпулювання похвалою; 
накази, розпорядження; погрози [4, с. 73]. 

Рузультатом конфлікту в колективі можуть 
стати зниження продуктивності, незадоволеність 
працею, зниження мотивації, настрою, збільшен-
ня плинності кадрів, погіршення соціальної вза-
ємодії, порушення комунікацій, збільшення ролі 
неформальних груп тощо. 

Інтереси різних соціально-професійних груп 
в особі працівників і керівника колективу та-
кож суттєво відрізняються між собою. Внаслідок 
різниці у характері і змісті праці, рівні освіти, 
доступі до влади та інформації, такі колективи 
мають різний соціальний статус, що часто стає 
причиною загострення протиріч між ними.

Аналіз наукових досліджень конфліктів в ко-
лективах дозволяє виділити такі стадії розвитку: 

– виникнення конфліктної ситуації, яка фік-
сує наявність реальних протиріч в інтересах, по-
требах і цілях сторін – потенційний конфлікт. 
Наприклад, недоліки виробничого характеру (не-
ритмічність в роботі, перебої в постачанні тощо) 
є причинами виникнення конфліктної ситуації. 
Розвиток ситуація залежить від того, як сприй-
муть і оцінять її працівники. На цій стадії за-
роджується напруженість у взаємовідносинах, 
емоційні переживання характеризуються підви-
щеною тривожність;

– усвідомлення конфліктної ситуації пов'язане 
зі сприйняттям реальності як конфліктної, із ро-
зумінням необхідності прийняття рішення до дії. 
В поведінці членів колективу проявляється роз-
дратованість, неприязнь, агресивність та нерівно-
вага. Як свідчить практика, конфліктна ситуація 
виникає в тих випадках, коли на думку працівни-
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ка, керівником створюється обставини, в яких не 
можуть бути задоволені конкретні потреби і нама-
гання підлеглого. Найчастіше конфліктна ситуація 
створюється в умовах несумісності здібностей, мо-
тивів і цілей діяльності окремих працівників;

– конфліктна взаємодія – найбільш гостра та 
емоційно напружена стадія конфлікту. Емоцій-
ний фон протікання конфлікту на цій стадії за-
гострюється в багато разів;

– вирішення конфлікту може і повинне почи-
натись, минаючи конфліктну взаємодію шляхом 
усунення об'єктивних причин конфліктної ситу-
ації (перемовини, колективне обговорення, посе-
редництво);

– післяконфліктна стадія характеризується 
глибоким переживанням сторін. Відбувається ко-
рекція їх самооцінок, домагань та відношень.

Кожна із стадій конфлікту в колективі прямо 
впливає на економічну проблему, оскільки рівень 
конфліктності суттєво впливає на велику кіль-
кість виробничих показників. Втрати робочого 
часу та післяконфліктні переживання складають 
близько 15% від загального фонду робочого часу, 
а продуктивність праці у післяконфліктні пері-
оди знижується до 20%. Практика управління 
енергією конфлікту дозволить, що при однакових 
технічних і економічних передумовах, але різно-
му соціально-психологічному стані результати 
господарської діяльності можуть коливатись у 
пропорціях 1:3 [3]. Тому перед керівниками орга-
нізації постає завдання впровадження сучасних 
підходів до управління конфліктною ситуацією.

Коли людина знаходиться в конфліктній ситу-
ації, для більш ефективного вирішення проблеми 
необхідно вибрати певний стиль поведінки, що 
властивий саме їй – звички і стереотипи. Якщо 
людина декілька разів домагалася бажаного ре-
зультату у конфліктній ситуації певним чинном, 
вона починає переносити цей варіант поведінки 
на всі інші конфліктні ситуації. Згідно до законів 
психологічного захисту людина витісняє із своєї 
свідомості всі невдачі і продовжує стереотипно 
реагувати навіть у тих ситуаціях, де цей тип по-
ведінки задає всім тільки шкоди. 

Залежно від типу, форми, важливості для лю-
дини самого конфлікту, від своїх власних статус-
но-рольових позицій, індивідуальних особливостей 

чи резервів (як психологічних, так і матеріально-
фізичних), кожний учасник конфліктної ситуації 
обирає той чи інший тип поведінки. На жаль, у 
реальному житті більшість з нас цей вибір здій-
снює несвідомо. У ситуаціях, коли опонент є більш 
досвідченим або психологічно сильнішим, вибір 
типу поведінки нав'язується опонентом і в такий 
спосіб досягає тих цілей, які ставить перед собою.

Виникнення і розвиток конфліктів у колекти-
вах багато в чому обумовлені демографічними й 
індивідуальними характеристиками. За даними 
Гришиної Н.В. [5], для жінок більш характерні 
конфлікти, пов'язані з їх особистими проблемами: 
заробітною платою, розподілом відпусток, премій.

Чоловіки більше схильні до конфліктів, 
пов'язаних безпосередньо із самою виробничою 
діяльністю (організація праці, визначеність тру-
дових функцій тощо), вони більш критично від-
носяться і до самої виробничої діяльності, і до ке-
рівництва. У молодих людей більшість конфліктів 
виникає з питань дисципліни. З віком більш пи-
тому вагу займають конфлікти, пов'язані з цільо-
вими характеристиками діяльності (як із самою 
роботою, так і з особистими потребами), одночас-
но скорочується число конфліктів, викликаних 
проблемами адаптації працівників у виробничо-
му колективі (з приводу порушень трудової дис-
ципліни, невідповідності вимогам, пропонованим 
керівником). 

Актуальним є розгляд особливостей творчої 
діяльності як способу вирішення конфлікту лю-
дей з різними типами темпераменту, оскільки 
саме темпераментом модифікується ефектив-
ність творчої діяльності. Необхідно враховувати 
особливості людей із різними темпераментами, 
щоб правильно сублімувати вирішення харак-
теру міжособистісного конфлікту. Передусім це 
стосується таких якостей, як здатність розуміти 
запропоноване завдання, прогнозувати можли-
ве майбутнє, уміння переносити невизначеність, 
продукувати ідеї, долати труднощі, що виника-
ють на шляху до рішення, а також бажання й 
уміння працювати у творчому колективі.

Отже, ураховуючи показники відношення до 
процесу підлеглих, керівник має таким чином ор-
ганізовувати роботу, щоб конфлікти були лише 
конструктивними й ставали причиною створення 

Таблиця
Методи управління конфліктами у колективі

Метод управління Суть методу

Результативний
Роз'яснення вимог, яких сторони повинні дотримуватися при подоланні конфлікту. Мета 
роботи полягає в тому, щоб кожен працівник чітко знав, як має відбуватися цей процес, 
які кому доручено обов'язки, на які результати можна сподіватися.

Запобігання

Громадська думка є сильним регулятором поведінки людей, багато з яких потребують 
постійного схвалення, підтримки. Конфліктуючи, вони можуть опинитися в ізоляції, що 
для них є неприпустимим. Тому для збереження добрих стосунків у колективі вони не-
рідко готові відмовитися від конфронтаційної поведінки.

Профілактика

Координація та інтеграція діяльності. Координація роботи підрозділів організації поля-
гає у розв'язанні проблемних ситуацій між двома виробничими підрозділами. Інтеграція 
сприяє об'єднанню зусиль різних підсистем і підструктур організації для досягнення 
загальної мети.

Ослаблення
Організація співвиробництва. Звернення до «третейського судді» – метод є ефективним, 
якщо опоненти домовляться підкоритися його рішенню. Таким «суддею» найчастіше оби-
рають найавторитетнішу людину. Нерідко, що дуже добре, нею є керівник організації.

Утискання Звернення до посередника. Застосування адміністративних методів вирішення конфлікту.

Відтермінування Спрямування зусиль усіх учасників на досягнення загальних цілей. Створення системи 
винагород. 

***складено автором на основі [5]
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нових ідей та вдалого виконання творчих про-
ектів. Для подолання деструктивних конфліктів 
у колективі менеджер має вибрати для себе най-
більш дієві методи подолання таких ситуацій за-
лежно від характеру та особистих якостей учас-
ників творчого процесу організації. Управління 
конфліктом може виражатися у врегулюванні, 
завершенні, запобіганні, профілактиці, ослаблен-
ні, придушенні, відстроченні тощо (табл.).

На ефективність врегулювання конфлік-
ту впливає вибір керівником методу його 
розв'язання. Володіючи владою стосовно підле-
глих, керівник може реалізувати кожний із типів 
запропонований у табл. Другий підхід полягає в 
тому, що керівникові необхідно вміти застосову-
вати всі методи збалансовано та комплексно.

Для керівника основним є ролі арбітра й по-
середника, а додатковими – ролі третейського 
судді, помічника та спостерігача. Реалізація обра-
ного способу включає окремі бесіди з опонентами, 
підготовку до спільного обговорення проблеми, 
спільну роботу з опонентами та фіксацію закін-
чення конфлікту. За згодою опонентів керівник 
може винести проблему на збори колективу чи 
на нараду експертів, залучити до посередництва 
неформальних лідерів або друзів опонентів. Після 
конфліктний період характеризується пережи-
ваннями учасників, осмисленням ними своєї по-
ведінки. Відбувається корекція самооцінок, дома-
гань, ставлення до партнера. Керівникові з метою 
зняття після конфліктної напруги доцільно допо-
могти опонентам здійснити самокритичний аналіз 
того, що мало місце, щоб не допустити виникнення 
негативних моментів у стосунках, упередженості. 
Необхідний щирий, об'єктивний і конструктив-
ний аналіз конфлікту з визначенням перспектив 

подальшого розвитку взаємодії. Також, важливо 
контролювати поведінку опонентів і коригувати 
їхні вчинки з метою нормалізації відносин.

Конфліктна ситуація, що склалася, може збері-
гатися певний час, і працівник буде мимоволі від-
чувати антипатію до свого колишнього опонента, 
мимоволі висловлювати про нього негативні думки 
і навіть діяти на шкоду йому. Однак, аналіз отри-
маного досвіду дозволяє керівникові осмислити 
свої дії в конфлікті, оптимізувати алгоритм діяль-
ності з урегулювання конфліктів серед підлеглих.

Висновок. Отже, головне завдання керівника 
полягає в тому, щоб уміти регулювати – визна-
чити і «увійти» в конфлікт на початковій стадії. 
Установлено, що, якщо керівник «входить і управ-
ляє конфліктом» у початковій фазі, цей конфлікт 
розв'язується на 92%, на фазі підйому – на 46%, а 
на стадії «загострення», коли пристрасті загостри-
лися до межі, – на 5%, тобто конфлікти практич-
но не розв'язуються чи розв'язуються дуже рідко. 
Коли всі сили віддано боротьбі (стадія «загострен-
ня»), настає спад. І якщо конфлікт не розв'язано в 
наступному періоді, він розростається з новою си-
лою, тому що в період спаду може бути притягнуто 
для боротьби нові способи та сили. Також, зазна-
чимо, що розв'язання конфлікту сприяє стабіліза-
ції соціальної системи, тому що при цьому ліквіду-
ються джерела незадоволення. Сторони конфлікту, 
навчені досвідом у майбутньому будуть більше на-
лаштованими на співробітництво, ніж до конфлік-
ту. Крім цього, розв'язання конфлікту може запо-
бігти виникненню більш серйозних конфліктів, що 
могли б виникнути, якби не було цього.

Після завершення конфліктів підвищується 
якість індивідуальної діяльності керівників та 
працівників.
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КОЛЛЕКТИВОМ

Аннотация
В статье рассмотрено понятие конфликтов возникающих в коллективе во время работы работников. Показано 
источники возникновения конфликтных ситуаций. Проведен анализ научных исследований конфликтов в кол-
лективах, который позволит выделить определенные стадии развития конфликтов. Каждая стадия конфликта 
определенным чинном обоснована. Предложены методы управления конфликтами в коллективе организации и 
раскрыта их сущность. Доказано, что главная задача руководителя заключается в умений регулировать и управ-
лять конфликтными ситуациями в организации.
Ключевые слова: управление, конфликт, коллектив, ситуация, поиск, руководитель, стиль, метод, организация.
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CONFLICTS IN THE MANAGEMENT TEAM

Summary
The article discusses the concept of conflicts arising in the team while working employees. Showing sources of conflict. An 
analysis of research conflicts in groups, which will highlight certain stages of the conflict. Each stage of the conflict in some 
applicable justified. The methods of conflict management in collective organization and disclose their identity. It is proved 
that the main task of a manager is to adjust abilities and manage conflict situations in the organization.
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В статті розглянуто єдиний (фіксований сільськогосподарський) податок як один з інструментів стимулювання роз-
витку сільськогосподарських товаровиробників. Здійснено ретроспективний аналіз функціонування даного податку 
моменту появи до нинішнього часу з врахуванням останніх змін і новацій. Акцентовано увагу на останніх найбільш 
докорінних змінах в оподаткування користувачів сільськогосподарських угідь.
Ключові слова: податки, фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок, грошова оцінка, 
сільськогосподарські угіддя.
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Постановка проблеми. Сфера сільського гос-
подарства знаходиться під постійним наглядом 
держави. Для аграрної країни це галузь яка ви-
ступає гарантом продовольчої безпеки й стабіль-
ного розвитку економіки. Підприємства сільсько-
господарської галузі з низькою прибутковістю, 
недостатністю обігових коштів потребують пев-
них заходів стимулювання, серед яких особливе 
місце посідає стимулювання через важелі подат-
кової системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням інструментів стимулювання розви-
тку сільського господарства займалися зарубіжні 
й вітчизняні вчені. Значний внесок в розробку 
даного напрямку внесли К. О. Ващенко, З. С. Вар-
налій, В. Є. Воротін, В. М. Геєць, О. В. Гривків-
ська, А. Д. Діброва, В. М. Жук, Е. М. Кужель, 
О. В. Лібанова, Л. Д. Тулуш, С. В. Юшко та ін. 

Постановка завдання. Віддаючи належне на-
працюванням вчених в сфері оподаткування сіль-
ськогосподарських товаровиробників, слід гово-
рити про необхідність продовження досліджень 
пов'язаних із оцінкою функціонування прямих по-

датків в галузі сільського господарства.,яскравим 
виразником яких і є єдиний (фіксований сіль-
ськогосподарський) податок

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З прийняттям незалежності сільськогосподарські 
підприємства в Україні оподатковувалися на за-
гальних підставах. До липня 1997 р. вони мали 
єдину пільгу щодо податку на прибуток в частині 
прибутку, який було отримано від виробництва 
продукції сільського господарства та продуктів 
переробки. На той час з боку держави підтрим-
ка сільськогосподарських товаровиробників була 
обмеженою, мали місце дефіцит кредитних ре-
сурсів і зростаючий рівень податкового наванта-
ження, що призводило до погіршення фінансової 
діяльності сільськогосподарських підприємств. 
У 1997 та 1998 рр., як свідчить С. Юшко була 
спроба нормалізувати ситуацію шляхом ухва-
лення законів про списання та реструктуризацію 
податкової заборгованості сільськогосподарських 
товаровиробників [11].

Одним із методів зупинення спаду, здійснення 
підтримки, стабілізації сільськогосподарського 
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виробника, забезпечення продовольчої безпеки 
держави, нарощування агропромислового вироб-
ництва стало введення, Законом України «Про 
фіксований сільськогосподарський податок» від 
17.12.98 р. № 320-XI, з 1998 р. такої альтернатив-
ної системи оподаткування як фіксований сіль-
ськогосподарський податок (далі – ФСП) [2].

Однак у 1998 році його справляння передбача-
лося у порядку експерименту не на всій території 
України, а тільки в кількох районах: Глобинському 
районі Полтавської області, Старобешівському ра-
йоні Донецької області, Ужгородському районі За-
карпатської області. Починаючи з 1 січня 1999 року, 
на підставі Указу Президента України від 18 черв-
ня 1998 року і Закону України від 17 грудня 1998 
року справляння фіксованого сільськогосподарсько-
го податку здійснюється на всій території України.

Фіксований сільськогосподарський податок 
став, за словами В. Уркевича, загальнодержав-
ним податком і являв собою платіж, поглинаю-
чий сукупність податків і зборів (обов'язкових 
платежів), що сплачуються до бюджетів і дер-
жавних цільових фонди, а саме: податку на при-
буток підприємств; плати (податку) за землю; по-
датку з власників транспортних засобів і інших 
самохідних машин і механізмів; комунального 
податку; збору за геологорозвідувальні роботи, 
виконані за рахунок державного бюджету; збору 
до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи і соціаль-
ного захисту населення; збору на обов'язкове со-
ціальне страхування; збору на будівництво, ре-
конструкцію, ремонт і утримання автомобільних 
доріг загального користування України; збору 
на обов'язкове державне пенсійне страхування; 
збору в державний інноваційний фонд; плати за 
придбання торгового патенту на здійснення тор-
гової діяльності; збору за спеціальне використан-
ня природних ресурсів (щодо користування во-
дою для цілей сільського господарства) [10].

Платниками фіксованого податку було ви-
значено сільськогосподарські підприємства різ-
них організаційно-правових форм (колективні 
і державні сільськогосподарські підприємства, 
акціонерні товариства, агрофірми, селянські 
(фермерські) господарства та інші виробники 
сільськогосподарської продукції, що здійснюють 
діяльність з виробництва, переробки і збуту сіль-
ськогосподарської продукції. Причому сума до-
ходу таких підприємств, отримана від реалізації 
сільськогосподарської продукції власного вироб-
ництва і її переробки за попередній звітний (по-
датковий) рік, повинна становити не менше 50% 
загальної суми валового доходу цього підприєм-
ства, за наявності сільськогосподарських угідь.

Платниками фіксованого сільськогосподар-
ського податку стали також власники земельних 
ділянок та землекористувачі, в тому числі оренда-
рі, які виробляють товарні сільськогосподарську 
продукцію, крім власників та землекористувачів 
земельних ділянок, переданих для ведення осо-
бистого підсобного господарства, будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель (присадибна ділянка), садівництва, дач-
ного будівництва, а також наданих для городни-
цтва, сінокосіння та випасання худоби [4; 6].

Об'єктом оподаткування є площа сільськогоспо-
дарських угідь, переданих сільськогосподарському 
товаровиробнику у власність або наданих йому в 
користування, у тому числі й на умовах оренди.

Ставка фіксованого податку встановлювалася 
по областях з кожного гектара сільськогосподар-
ських угідь у процентному співвідношенні до їх 
грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 
1995 р., згідно з Методикою, затвердженою Кабіне-
том Міністрів України, у таких розмірах: для ріллі, 
сінокісних угідь і пасовищ – 0,5; для багаторічних 
насаджень – 0,3; для земель водного фонду – 
1,5 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі.

В 2004 р., як вважає О. Калініченко, саме реак-
цією законодавців на постійно зростаючу кількість 
зловживань у сфері оподаткування фіксованим 
сільськогосподарським податком було підвищення 
мінімальної частки доходу (від реалізації продук-
ції), що необхідна для отримання статусу платни-
ка цього податку з 50% до 75% [3].

В 2005 р після продовження дії фіксовано-
го сільськогосподарського податку у механізмі 
його справляння сталися деякі зміни, а саме: 
до кола платників приєдналися рибницькі, ри-
бальські, риболовецькі господарства, які займа-
ються розведенням, вирощуванням та виловом 
риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках, 
водосховищах); з 12 податків, у рахунок яких 
сплачувався фіксований сільськогосподарський 
податок, залишилось 6і одночасно з'являлася 
необхідність сплачувати збір на обов'язкове 
пенсійне страхування визначали окремо за спе-
ціальною ставкою від об'єкта оподаткування і 
сплачували за всіх працівників.

Стає очевидним, як зауважують М. Дем'яненко 
та Л. Тулуш, поновлення зростання податково-
го навантаження на сільськогосподарських то-
варовиробників. Частковою компенсацією цього 
навантаження є зниження в 3,33 рази ставки 
фіксованого сільськогосподарського податку, а 
також наявність зафіксованої станом на 1995 р. 
і покладеної в основу розрахунку податку гро-
шової оцінки землі, яка безперечно працює на 
користь платника такої альтернативи [1; 9]. 

З січня 2011 р. оподаткування за фіксованим 
сільськогосподарським податком регулюється 
Податковим кодексом і фактично до кінця 2014 р. 
правила справляння фіксованого сільськогос-
подарського податку залишаються тими ж, які 
встановились у 2005 р., зокрема зберігається ді-
ючий розподіл суми податку до сплати між квар-
талами дозволяючи враховувати сезонність, що є 
дуже важливим фактором в оподаткуванні сіль-
ськогосподарських підприємств і надає можли-
вість використовувати грошові кошти з більшою 
продуктивністю [5].

На початку 2015 в податковому законодавстві, 
яке обслуговує сільськогосподарську галузі ста-
лися суттєві зміни. Так в Україні зменшується 
кількість податків: з 22 до 9. Деякі податки не 
скасовані повністю, а лише трансформовані за 
принципом «два в одному», саме така трансфор-
мація відбулася з фіксованим сільськогосподар-
ським податком, котрий відтепер став четвертою 
групою єдиного податку [7].

Основною умовою переходу сільськогосподар-
ських підприємств на сплату єдиного податку 
четвертої групи, як і раніше, є дотримання част-
ки сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік, яка має до-
рівнювати або перевищувати 75 відсотків. 

В той же час, вагомих змін зазнала база опо-
даткування – нормативна грошова оцінка сіль-
ськогосподарських угідь. До проведення податко-
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вої реформи використовувалась вартісна оцінка 
одного гектара сільськогосподарських угідь та зе-
мель водного фонду проведена за станом на 1 лип-
ня 1995 р. Тобто база оподаткування фіксованого 
сільськогосподарського податку не індексувалась. 
Починаючи з 2015 р., у відповідності з п. 2921.2 
ПКУ базою оподаткування податком для платни-
ків єдиного податку четвертої групи є нормативна 
грошова оцінка одного гектара сільськогосподар-
ських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, 
визначеного за станом на 1 січня базового подат-
кового (звітного) року. Кумулятивне значення ко-
ефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 
земель з 1995 р. станом на 1 січня 2015 р. станови-
ло 3,997. Водночас, при визначенні бази оподатку-
вання сільськогосподарським товаровиробникам 
необхідно врахувати, що показники нормативної 
грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної 
ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р., за-
стосовуються із коефіцієнтом 1,756.

Разом із значним зростанням бази оподат-
кування були переглянуті та збільшені розміри 
ставок єдиного податку для аграріїв, котрі ви-
росли втричі. Як і раніше, їх розмір залежить 
від категорії (типу) земель, їх розташування та 
у відповідності з пп. 293.9 ПКУ з 2015 р. стано-
вить (у відсотках бази оподаткування): для ріллі, 
сіножатей і пасовищ – 0,45; для багаторічних на-
саджень – 0,27; для земель водного фонду – 1,35; 
для ріллі, сіножатей і пасовищ, які спеціалізу-
ються на виробництві (вирощуванні) та переробці 
продукції рослинництва на закритому ґрунті – 3.

Важливим є те, що у цьому році змінено поря-
док сплати єдиного податку четвертої групи. Так, 
сплата податку проводилась щомісяця у розмі-
рі третини суми податку, визначеної за кожний 
квартал від річної суми податку у розмірах: пер-
ший та другий квартали – по 10%, третій квар-
тал – 50%, четвертий – 30%. З 2015 р. платники 
єдиного податку четвертої групи сплачують по-
даток щоквартально у тих же відсотках.

Законодавчі нововведення на початок 2016 р. 
знову змінили окремі положення в механізмі справ-
ляння єдиного податку сільськогосподарськими то-
варовиробниками. По-перше, знову зросли ставки 
податку. Відтепер їх розмір збільшено в 1,8 рази 
і складає для ріллі, сіножатей і пасовищ – 0,81%; 
для багаторічних насаджень – 0,49%; для земель 

водного фонду – 2,43%; для ріллі, сіножатей і па-
совищ, які спеціалізуються на виробництві (виро-
щуванні) та переробці продукції рослинництва на 
закритому ґрунті – 5,4%. По-друге, знову проін-
дексованого нормативну грошову оцінку сільсько-
господарських угідь, що є базою для обчислення 
податку з використанням коефіцієнта 120% [8].

З метою економічного обґрунтування наслідків 
введення індексації нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь, булло проаналізова-
но зміни абсолютного розміру показників грошо-
вої оцінки угідь у Полтавській області (табл. 1).

Відповідно отриманих даних найбільшо-
го збільшення зазнали рілля та перелоги, нор-
мативна грошова оцінка яких збільшилась 
в 2015 р. порівняно з 1995 р на 24422,8 грн за 
га., а у 2016 р. ще на 5707,84 грн тобто майже у 
8,4 рази з моменту появи податку до нинішнього 
часу. Абсолютний розмір грошової оцінки за 1 га 
природних сіножатей, пасовищ та багаторічних 
насаджень збільшився відповідно менше, однак 
відносне його зростання теж було суттєвим – 
більше ніж в чотири п'ять раз.

Як наслідок, наведених у таблиці змін,а також 
змін в розмірах ставок податку маємо суттєву змі-
ну розміру єдиного (фіксованого сільськогосподар-
ського) податку за період його існування. Так, якщо 
у 1999 р. його розмір на 1 га ріллі в Полтавському 
регіоні становив 20,61 грн, то на 2016 р. його розмір 
зріс до 277,44 грн, або майже в 13,5 раз.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
сплата фіксованого сільськогосподарського по-
датку має низку переваг порівняно із загальною 
системою оподаткування. Серед них необхідно ви-
ділити зменшення кількості податків і зборів, що 
сплачуються. Це, в свою чергу, істотно полегшує 
ведення податкових обліку і звітності, не вимагає 
додаткових знань у галузі оподаткування і необ-
хідності відстеження змін, які стосуються сплати 
всіх передбачених податків і зборів та досить час-
то вносяться у чинне податкове законодавство.

В той же час невпинне зростання величини 
єдиного (фіксованого сільськогосподарського) по-
датку в останні роки засвідчує той факт, що при 
всій позитивній для галузі ролі даного податку, 
його потенціал пов'язаний із створенням фінан-
сових гарантій для розвитку сільських територій 
не є до кінця використаним.

Таблиця 1
Середньообласна нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у Полтавській області

Види угідь

Грошова оцінка 
середньо-обласна 

станом на  
1.07.95 р., грн

Коефіцієнт 
індексації 
станом на 
1.01.15 р.

Грошова оцінка 
середньо-обласна 

станом на  
1.01.15 р., грн1

Коефіцієнт 
індексації 
станом на 
1.01.16 р.

Грошова оцінка 
середньо-обласна 

станом на  
1.01.16 р., грн2

Рілля та перелоги 4121 3,997 28543,76 1,200 34251,60
Природні сіножаті 1567 3,997 5955,23 1,200 7146,28
Природні пасовища 1099 3,997 4532,37 1,200 5438,84
Багаторічні наса-
дження 12460 3,997 42416,84 1,200 50576,21

1 За даними Держземагентства; 2 розраховано автором
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗМІНИ ОРІЄНТАЦІЇ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКВОГО СУСПІЛЬСТВА

У статі розглянуто питання теоретико-методологічного підходу до зміни орієнтації розвитку національного ринкового 
суспільства у бік його соціальної відповідальності. На теоретичному рівні аргументовано необхідність впровадження 
концепції корпоративної соціальної відповідальності у якості інструменту відновлюваного розвитку національного 
суспільства. Визначено можливість побудови моделі максимізації суспільних благ в умовах специфіки олігопольного 
ринку. Класична теоретична база у поєднанні із новітніми розробками дозволяє вирішити задачу подолання 
опортуністичності бізнесу та асиметрії інформації при врахуванні специфіки олігопольного ринку.
Ключові слова: методологія, корпоративна соціальна відповідальність, максимізація суспільних благ, олігопольний 
ринок, опортуністичність бізнесу.

Постановка проблеми. У межах четвертої по-
літико-економічної теорії наголошено про поєд-
нання кризи капіталістичної системи, відносин 
між країнами в ринковій системі, учасниками 
процесу створення багатства із кризою амери-
канської моделі аціонероцентричного регулю-
вання діяльності корпоративного сектору [1]. Ви-
никла потреба розробки свого роду стандарту 
«корпорації ХХІ століття» орієнтованого на ко-
ригування відносин в господарчих структурах, 
між ними та із соціумом та суспільством. До цьо-
го спонукають негативні тенденції в національно-
му економічному середовищі та в корпоративно-
му секторі, аналіз системи розподілу, соціальної 
рівноваги, наявність інституціонального серед-
овища без інституціональної впорядкованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні проблеми сталого розвитку, спочатку у 
вигляді «теорії порядку», «залишкового права», 
конфліктів у суспільстві, визначення впливу 
держави на напрямки розвитку, інституціональ-
них проблем економічного розвитку та діяльності 
ринкових структур набули поширення завдяки 
перекладам робіт Д. Асемоглу, Р. Дарендорфа, 
Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона Ф. Хайєка. 
Значний вплив на формування авторського під-
ходу справили роботи зарубіжних: А.П. Гайдара, 
А.М. Лібмана, А.В. Мау, Р.М. Нурєєва, А.Д. Ради-
гіна, А.Г. Худокормова, – та національних вчених: 
О.О. Беляєва, В.М. Гейця, В. Дементьєва, Д.В. Зєр-
калова, А.М. Колота, О.М. Кулініча, Ю.М. Пахо-
мова, які значно розширили теоретичну уяву 
щодо забезпечення сталого розвитку, діяльності 
корпорацій, процесів консолідації та впливі на со-
ціальну складову виробничого процесу в харчовій 
промисловості та місця соціальних чинників в ді-
яльності успішного підприємства. Останнім часом 
поширюються дослідження інструментів впли-
ву КСВ на параметри діяльності економіки та її 
агентів: через вплив на конкурентоспроможність 
(Д.О. Баюра) [2], забезпечення стратегічних пріо-
ритетів розвитку (Я.А. Жаліло) [3], олігопольного 
блокування саморегуляції ринку (Е.Г. Казанцева) 
[4], впливом на економіку соціальних, політичних, 
правових, етичних проблем (М.С. Данько) [5], соці-
алізації бізнесу, формування лояльних стосунків 
із групами впливу тощо.

Незважаючи на велику різноманітність тео-
рій ефективних засобів розвитку, оптимальної 
політичної та соціально-економічної конструкції 
світоустрою досі ідеальної системи не винайдено.

Постановка завдання. Потребують нового до-
даткового розгляду питання зближення потреб 
розвитку соціуму, олігопольних підприємств 
корпоративного сектору та суспільства (держа-
ви) у цілому. Євроінтеграційні впливи орієнтації 
національної ринкової системи спонукають до 
переформатування діяльності національних під-
приємств, особливо харчової промисловості, в 
напрямку відповідності до спільних політик ЄС. 
Політика в області виробництва продуктів хар-
чуванням може бути ефективною лише за умови, 
якщо суспільство досягне узгодження між різно-
векторними інтересами підприємств корпоратив-
ного сектору, як виробника, вимогами соціуму, 
державним та міжкордонним регулюванням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливості національної ринковості спонукали 
до розгляду теорій олігопольного ринку, в якому 
переважно функціонує національна економіка. 
Отримувати постійний прибуток в рамках олі-
гопольного ринку вдається за рахунок маніпу-
лювання та уникання контролю з боку держави, 
створення уявної конкуренції, що забезпечує не 
обґрунтоване формування надлишкової маржі. 

Еволюція економічного розвитку свідчить, 
що наявність спаду та накопичення рецесії є 
результатом організаційного провалу, невміння 
сформувати напрям розвитку, який зацікавить 
все суспільство та залучити до сфери ринко-
вих соціалізовано орієнтованих стосунків усіх 
її суб'єктів. У сенсі забезпечення національного 
розвитку важливо дотриматись суспільних пріо-
ритетів аби не допустити набуття влади (еконо-
мічної або політичної) антидержавних чи анти-
суспільних елементів, які за відсутності норм та 
формалізованих правил можуть конкурувати із 
державними. Нехтування регулюванням стосун-
ків, активізацією «невидимої руки державного 
управління» у сфері власності та похідних сто-
сунках призвело до негативних змін у функці-
онуванні усієї економічної системи та стагнації 
розвитку суспільства. Тому для організації рин-
кової діяльності значну роль відіграють еконо-
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мічні форми реалізації власності: доходи (при-
буток, рента, зарплата), економічні інтереси та 
їх узгодженість, кінцевий суспільний результат 
(рецесія, стагнація, стабільність, розвиток). 

Порівняння ефективності функціонування при-
ватної та суспільної власності як права на вибір 
варіанту використання суспільних благ [6] останнім 
часом науковцями майже не досліджувалось, хоча у 
багатьох роботах наголошується, що означені фор-
ми по-різному впливають на поведінку людей.

В теорії неоінституціоналіму розглядають два 
варіанти опортуністичної поведінки: ухиляння від 
виконання контрактних обов'язків (тихий спро-
тив виконавця); здирництво (корупція) у вигляді 
узурпації влади, власності, розпорядження (не-
контрольована консолідація). Любий із означених 
варіантів призводить до порушення рівноваги і 
виникнення інституціональних пасток, особливо в 
трансформаційних суспільствах, що саме і харак-
терне для національного ринкового простору.

Так, з точки зору теорії фірми, головним чин-
ником її зростання та розвитку є продуктивність 
команди (не плутати з продуктивністю праці). 
Продуктивність фірми забезпечує довготрива-
лість її функціонування, а, значить, мала б забез-
печити і укріплення стосунків між власниками-
інвесторами. Намагання узурпувати максимум 
ренти від діяльності або володіння призводить до 
опортуністичної поведінки, якщо стосунки недо-
статньо формалізовані.

Зазначене вище дозволяє систематизувати 
засоби досягнення добробуту у суспільстві.

Саме з огляду на зазначене, прихильники ін-
ституціоналізму на перший план висувають не-
обхідність формування ефективної ринкової сис-
теми впорядкованої реалізації економічної влади 
та суспільно врівноваженого контролю над еко-
номікою. У протилежному випадку, якщо ство-
рені інститути слугують інтересам лише тих, хто 
контролює інституціональні зміни, виникає і роз-
вивається конфлікт інтересів у суспільстві. 

Означений напрямок отримав свій розвиток у 
теорії суспільної відповідальності економічної ді-
яльності. Основним постулатом цієї теорії є роз-
гляд інститутів у якості суспільного капіталу, а 
відповідальну поведінку підприємства (в тому 
числі у вигляді сплати податків) – у якості інвес-
тиції у суспільство. Виходячи з цього, дотриман-
ня встановлених норм набуває форми суспільного 
блага, а інвестор набуває прав на отримання ди-
відендів у вигляді розбудованої інфраструктури.

Провідні національні науковці все частіше від-
значають, що «Сьогодні українська економіка та 
її основні політико-економічні групи вступили в 
період «зміни шкіри». Екстенсивний період еко-
номічної трансформації закінчується, йде різка 
концентрація капіталів та грошово-матеріальних 
потоків. … Конкуренція капіталів між собою, яка 
здійснюється переважно за рахунок перерозподілу 
національного багатства, провокуючи жорсткі ре-
стриктивні заходи з боку держави на макроеконо-
мічному рівні, власне, перешкоджає налагодженню 
стабільного процесу обороту капіталу» [3].

Таким чином, новітню кризу в Україні визна-
но прямим результатом конфлікту інтересів між 
«економічними» та «рентними» групами впливу 
при відсутності державного управління в інтер-

есах суспільства. Вплив означеної ситуації поси-
лено неконтрольованим розвитком концентрацій-
них процесів та олігополізації товарних ринків.

Кожному уряду належить першочергова роль 
та кінцева відповідальність у справі забезпечення 
соціального прогресу та добробуту його народу, 
планування засобів, шляхів розвитку, як частини 
всесвітніх планів розвитку. Практично, це є не що 
інше як побудова соціалізованої держави, або її 
варіації – держави добробуту. Попри принципову 
згоду з фабулою завдання, найзапекліша полемі-
ка точиться ще й досі навколо шляхів просування 
до цієї мети та обрання найефективніших методів 
досягнення поставлених орієнтирів.

Концепція сталого розвитку є результатом 
поєднання трьох напрямків: екологічного, еконо-
мічного та соціального. Якщо створені інститу-
ти слугують інтересам лише тих, хто контролює 
інституціональні зміни, виникає і розвивається 
конфлікт інтересів у суспільстві. Означений на-
прямок отримав свій розвиток у теорії суспіль-
ної відповідальності економічної діяльності. Ви-
окремлення КСВ у якості окремого теоретичного 
напрямку стало можливим після узагальнення 
та опрацювання раніше відомих підходів: 
•	теорії	 ресурсів	 –	 наголос	 зроблено	 на	 на-

явності взаємозв'язку між соціальною ефектив-
ністю та фінансовою через проектне управління 
вільним грошовим ресурсом; 
•	інституціональної	теорії	та	її	окремого	на-

прямку – теорії стейкхолдерів. На чолі підходу 
ставиться збалансування цілей та задоволення 
вимог зацікавлених осіб; 
•	теорії	заміщення	–	що	ґрунтується	на	праг-

неннях до задоволення попиту та настання пері-
оду покою;
•	сигнальної	або	репутаційної	теорії	–	в	якій	

проголошено наявність високої соціальної відпові-
дальності з метою забезпечення репутації на рин-
ку та залучення інституціональних інвесторів;
•	синергетичної	теорії	–	спирається	на	вияв-

лену кореляцію між соціальною відповідальність 
та економічною ефективністю компаній із вико-
ристанням гіпотези замкненого циклу; 
•	гіпотези	 нелінійних	 взаємозв'язків	 які	 до-

зволили використати математичний апарат для 
підтвердження наявності зв'язків; 
•	теорії	 опортунізму	 менеджменту	 та	 влас-

ників – згідно з якою у разі високої фінансової 
результативності поєднаної із нерозвиненим за-
гальним ринком менеджмент та власники схиль-
ні до згортання соціальних програм.

Свого роду мейнстрім у теоріях соціальної 
відповідальності запропонував А. Керолл [7], 
який розглядав відповідність поведінки компа-
нії за принципом ієрархії. В роботах К. Девіса та 
Дж. Мак Гуїра наголошено, що той хто має владу, 
той і несе відповідальність, при цьому економіч-
на влада асоціюється із корпоративним сектором. 
«Корпорація має не лише економічні та юридичні 
зобов'язання, а й несе таку відповідальність перед 
суспільством, яка виходить за їх межі» [8].

На сьогоднішній день використовуються де-
кілька визначень поняття «корпоративна соціаль-
на відповідальність» (КСВ). В Зеленій книзі з КСВ 
Єврокомісії зазначено, що корпоративна соціальна 
відповідальність – це «концепція, згідно з якою ком-
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панії інтегрують соціальні та екологічні питання у 
свою комерційну діяльність та взаємодію із зацікав-
леними сторонами на добровільній основі» [9].

З метою винайдення оптимального підходу, 
стосунки з корпоративним сектором досліджують 
у контексті формування відносин з групами впли-
ву. Окремого розгляду та регулювання потребує 
впровадження суспільно орієнтованих засад у па-
раметри внутрішнього управління корпоративни-
ми структурами, включаючи нормалізацію діяль-
ності менеджменту, що дозволило запропонувати 
власний підхід до визначення економічної складо-
вої матриці впливових груп, врахування інтересів 
яких забезпечує ефективний розвиток.

Існує декілька підходів до КСВ практики, від-
мінності яких накладають корективи на методи 
впровадження соціально орієнтованих принципів 
у економічні реалії. Перший із них пов'язаний із 
американським трактуванням КСВ як філантро-
пічної та добровільної діяльності у вузькопрак-
тичному контексті: як частина маркетингових 
засобів просування та іміджевої політики спри-
яння бізнес-діяльності компанії. В цьому значен-
ні засоби КСВ набувають значення «придбання 
прихильності», «покупки лояльності» або «широ-
кої непрямої корупційної діяльності». Головним 
аргументом на користь такого визначення є пе-
реведення акту філантропії у ранг бізнес-стра-
тегії забезпечення лояльності цільової аудиторії. 

 Другий підхід до КСВ ґрунтується на ідеоло-
гії суспільства, моральних та культурних ціннос-
тях. Діяльність компаній у руслі цього напрямку 
не пов'язана із доброчинністю, благодійництвом 
та меценатством, а є формою усвідомлення від-
повідальності за результати діяльності в рамках 
національного суспільства. 

Узагальнюючи запропоновану матрицю впли-
ву можна умовно представити сферу зацікав-
лених сторін як триграму пов'язаних стосунків: 
держава-соціум-корпоративний сектор. Матриця 
впливу є одночасно матрицею взаємодії та сто-
сунків (суспільно-економічних відносин).

Сегмент крупних підприємств корпоративного 
сектору постійно потерпає від зміни еліт, серед-
ня його ланка також зацікавлені у впровадженні 
додаткових регламентів, що забезпечуватимуть 
угамування маніпулятивності в бізнес серед-
овищі та державному управлінні. Потужні кор-
поративні формування завершують процес від-
вертої конфронтації та переходять до створення 
тимчасових альянсів із метою підвищення кон-
курентного протистояння глобалізації та кри-
зовим зовнішнім чинникам. У зв'язку із завер-
шенням процесу укрупнення та передкризовою 
фіксацією майнових прав відверті корпоративні 

конфлікти перейдуть до сфери затяжних кор-
поративних війн із використанням спеціальних 
методів набуття контролю та консолідації влас-
ності. Зацікавленість суспільства та мажоритар-
них власників щодо законодавчого врегулювання 
процесу допустимої межі консолідації, захисту 
часток, несудових методів захисту корпоратив-
них інтересів поєднується. 

Ми пропонуємо методологічний підхід ре-
гулювання діяльності корпоративного сектору 
з метою максимізації суспільної та соціальної 
компоненти, в основу якого покладено модель  
Ж.-Ж. Лафонта–Ж. Тіроля максимізації суспіль-
них благ в умовах специфіки олігопольного ринку 
та теорію ігор Р. Неша, що відбувається за участю 
трьох сторін: корпоративного сектору – соціуму – 
держави (регулятора). Означений перерозподіл 
не означає зменшення сукупних суспільних благ, 
порівняно із базовою моделлю, що підтверджено 
рівновагою в умовах сталого розвитку Дж.Р. Хікса. 
В результаті проведених досліджень встановлено 
необхідні умови, за яких такий перехід можливий і 
супроводжується зростанням загального обсягу со-
ціальних та суспільних благ. Додатковий ефект від 
перерозподілу сукупного суспільного ефекту ство-
рюється в результаті наявності олігопольної струк-
тури ринку і моделюється як за класичними мо-
делями (Курно), теорії Дж. Гелбрейта та загальної 
теорії економічних інтересів. Загальна постановка 
задачі добре інтегрується із базовими принципами, 
викладеними в роботах Ж. Тіроля та Ж.-Ж. Ла-
фонта присвячених оптимальному управлінню за-
мовленням бізнесу вироблення суспільно корисних 
благ. При цьому, теоретична база дозволяє вирі-
шити задачу подолання опортуністичності бізнесу 
та асиметрії інформації при врахуванні специфіки 
олігопольного ринку. Досягнення точки рівноваги 
Р. Неша включає використання послідовності кро-
ків та їх індикаторів відносно моделювання станів 
соціально-економічних систем.

Висновки і перспективи дослідження. За-
собом узгодження параметрів розвитку може 
стати медіація, як система взаємодоповнюючих 
послідовних інструментів нейтралізації та по-
передження конфлікту, врегулювання його на 
усіх стадіях розвитку, іноді незалежно від усві-
домлення сторін про необхідність вказаних дій. 
Означений підхід спроможний забезпечити фун-
дамент для усвідомлення необхідності впрова-
дження ідеї медіації в національний економічний 
простір та стати основою для автентичних кон-
струкцій суспільно-економічної та корпоративної 
медіації у національному суспільстві. Економічна 
медіація може існувати у вигляді засобу впли-
ву та стимуляції подолання конфлікту інтересів 

Суспільний сектор Соціальний сектор Корпоративний сектор
Національне суспільство у цілому
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Органи управління ЗМІ Громадяни суспільства 
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Рис. 1. Групи впливу на діяльність підприємства
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між суб'єктами горизонтального та вертикально-
го ринку, між соціальною та економічною скла-
довою, між потребами національної економічної 
безпеки та глобалізацією ринків, між екпорто- 
та імпортоорієнтованими напрямками розвитку. 
Корпоративну медіацію пропонується розгляда-
ти як досягнення узгоджених та безконфліктних 
позицій у трудових колективах між менеджмен-
том та працівниками, менеджментом та власни-
ками, мажоритарними та міноритарними влас-
никами, учасниками корпоративних відносин за 
межами організаційної конструкції, державою та 
корпоративним сектором, корпоративним секто-

ром та суспільством. Інструмент корпоративної 
або економічної медіації може використовуватись 
для об'єднання інститутів правочинну, потреб 
розвитку суспільства, корпоративних економіч-
них ефектів шляхом переходу від «первинної 
агресивної ринковості» трансформаційних країн 
до стабілізації внутрішньосуспільних відносин та 
будування системи демократичного суспільного 
розвитку в гармонізованому ринковому форма-
ті. Формою забезпечення медіаційних стосунків 
у суспільстві виступає корпоративна соціальна 
відповідальність на першому етапі, та корпора-
тивна суспільна відповідальність – на другому. 
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У статті розглянуто основні проблеми ціноутворення на сучасних підприємствах України. Визначено основні фактори, 
що впливають на утворення ціни на продукт. Основна увага зосереджена на проблемах недостатнього інформаційного 
забезпечення на вітчизняних підприємствах. Також аналізовано державний вплив на ціни та запропоновано, як вдо-
сконалити даний вплив.
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Постановка проблеми. Економіка на сучас-
ному етапі розвитку вимагає від вітчизняних 
підприємств ретельного аналізу всіх факторів, 
що можуть впливати на утворення ціни. Про-
цес ціноутворення потребує визначення складу і 
структури, а також величини впливу на ціну всіх 
ціноутворювальних факторів. Підприємства при-
діляють малу кількість уваги ціноутворюваль-
ним факторам (враховують лише основні з них) 
та недооцінюють важливість впливу другоряд-
них факторів на динаміку збуту товарів чи по-
слуг. Значний внесок у методологію дослідження 
питання ціноутворення здійснили вітчизняні до-
слідники Барахтян Н. В. [1], Божкова В. В. [2], 
Соловйова М. В. [9], Тимошик В. Ю. [10] та інші. 
Проте, не зважаючи на значні дослідження нау-
ковців за даною тематикою це питання потребує 
подальшого аналізу та розвитку в маркетинговій 
діяльності сучасних підприємств.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в аналізі ціноутворення та у 
дослідженні факторів маркетингового ціноут-
ворення, які впливають на реалізацію продук-
ції сучасних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішній день ціна виступає найважли-
вішим економічним чинником, що характеризує 
діяльність підприємства, формує та визначає 
прибутковість і, безперечно, його життєздатність 
і фінансову стабільність. Крім цього, ціна є до-
сить гнучким інструментом і може змінюватися 
досить швидко. Дієвість ціни та ефект від її ви-
користання часто проявляється не повністю, на-
віть тоді, коли чітко відпрацьовані усі механізми 
виявлення впливу різних чинників на її рівень.

Вивчення чинників сучасного ціноутворення 
враховує особливості процесу формування цін, 
визначає вплив ціноутворюючих факторів, обу-
мовлює роль суб'єктів ринку та їх вагомість в 
обгунтуванні цінових характеристик продукції. 

Таким чином можна зазначити, що питання ціно-
утворення та їх управління набуває актуальності 
особливо в період нестабільної ситуації в країні 
та період економічної кризи 

Одним із найгловніших елементів системи 
маркетингу є ціна. Тимошик В. Ю. вважає, що 
під поняттям «ціна» існує багато її видів, що різ-
няються між собою призначенням, галуззю за-
стосування, способом формування, тому дати за-
гальне, єдине визначення терміну «ціна» складно. 
Ринок і ціна – це категорії, що обумовлені то-
варним виробництвом, при цьому первинним є 
ринок. Це пояснюється тим, що при товарному 
виробництві економічні відносини проявляються 
першим чином через ринок [10, с. 121]. Дореч-
но погодитись з цим твердженням, тому що саме 
ринок є основною формою прояву товарно-гро-
шових відносин та вартісних категорій. Вагому 
роль в ринковому господарстві відіграє саме за-
кон вартості, що реалізується за допомогою зба-
лансованості попиту й пропозиції та механізму 
ціноутворення. Він являє собою один із регулято-
рів суспільного виробництва, що допомагає «пе-
реливу» ресурсів із одного сектора економіки до 
іншого, а також всередині окремих секторів під 
дією товарно-грошових відносин.

Багато в чому цінова політика визначаєть-
ся характером і ступенем впливу конкурентного 
фактора, а саме – конкурентного середовища. Ви-
діляють три види конкурентних середовищ. У се-
редовищі, в якому ціна контролюється ринком, 
найбільший вплив на рівень цін спостерігається 
на ринку чистої монополії, тобто, коли ціна вста-
новлюється продавцем з орієнтацією на державне 
регулювання. Середовище, де ціна контролюєть-
ся підприємством, характеризується обмеженою 
конкуренцією товарами, які чітко відрізняються, 
але в будь-якому випадку підприємство має сво-
їх покупців. Якщо конкуренція обмежена, сту-
пінь контролю підприємства за цінами зростає 
та вплив ринку зменшується. Найменш вигідним, 
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можна навіть сказати – невигідним, є середовище, 
у якому ціни контролюються урядом [2, с. 43].

Відомо, що усі чинники маркетингового серед-
овища залежно від можливостей підприємства 
контролювати та впливати на їхню дію при фор-
муванні ціни поділяють на контрольовані (вну-
трішні) і неконтрольовані (зовнішні). 

До контрольованих чинників відноситься: 
якісні характеристики продукції, технічний стан 
виробництва, запланований у ціні рівень прибут-
ку впровадження на підприємстві інновацій, кор-
поративна культура підприємства тощо. Також, 
зважаючи на сучасний розвиток виробництва, в 
цей перелік можна додати імідж, креативність та 
оригінальність підприємства. Зовнішні чинники, 
тобто чинники макроекономічного рівня, не зале-
жать від діяльності підприємства (стабільність в 
країні; забезпеченість основними видами ресур-
сів; ринкове середовище; учасники каналів това-
ропросування; ступінь державного регулювання; 
вдосконалення податкового законодавства; зо-
внішня економічна політика держав). На даний 
час в Україні серед неконтрольованих чинників 
неабиякого значення набуває воєнний стан.

Під впливом контрольованих і неконтрольова-
них чинників визначається рівень ціни на продук-
цію, залежно від якого підприємство може мати 
прибуток або збитки. Успіх чи невдача підприєм-
ства значно залежать від того, на- скільки добре 
воно керує контрольованими чинниками і врахо-
вує вплив неконтрольованих при процесі встанов-
лення ціни на продукцію і реалізації її на ринку.

Як відомо, фактори прямого впливу піддають-
ся частковому коригуванню з боку підприємства, 
до них можна віднести:

– вплив учасників каналів товароруху;
– вплив контактних аудиторій. 
Вибір каналу товароруху, кількість учасни-

ків товароруху та цінову політику посередників 
підприємство частково може контролювати. Але 
кількість ланок товароруху більше впливає на 
роздрібну ціну товару, ніж на ціну виробника.

В умовах ринку прийняття цінових рішень 
на підприємстві ускладнюється, що може бути 
пов'язано з існуванням ряду проблем у сфері ці-
нової політики. Ми вважаємо, що до таких про-
блем належать:

– відсутність стратегічного підходу в ціноут-
воренні; 

– недосконалість інформаційного забезпечен-
ня в процесі ціноутворення; 

– нестабільність законодавчої бази;
– відсутність або недієвість маркетингових до-

сліджень як основи для прийняття цінових рішень;
– низький рівень оцінки факторів ціноутво-

рення;
– відсутність комплексної оцінки цінової чут-

ливості споживачів; 
– ігнорування моніторингу цін конкурентів у 

процесі розробки цінової політики;
– необізнаний вибір цілей ціноутворення; 
– нестача кваліфікованих кадрів, які володі-

ють сучасною методологією ціноутворення; 
– відсутність єдиного підходу до механізму 

ціноутворення на підприємствах; 
– застосування затратного підходу в ціноут-

воренні; 

– несвоєчасність та недієвість заходів щодо 
коригування цін; 

– відсутність зв'язку ціни з іншими елемен-
тами комплексу маркетингу.

Існуючі в даний час проблеми у сфері ціно-
утворення знижують як ефективність діяльності 
підприємств у цілому, так і дієвість цінової по-
літики підприємств зокрема. Це, у свою чергу, 
обумовлює необхідність пошуку й утвердження 
нового підходу до процесу формування цінової 
політики підприємств.

Однією з основних проблем в галузі цінової 
політики вітчизняних підприємств є недоскона-
лість її інформаційного забезпечення. Водночас, 
систематичний збір і аналіз інформації виступа-
ють необхідною умовою прийняття оптимальних 
рішень з цін. Так, І.В. Ліпсіц вважає, що «... ви-
робити добре цінове рішення можливо тільки за 
умови врахування всіх чотирьох категорій сут-
тєво важливих даних: про витрати, про покуп-
ців, про конкурентів і про урядову політику» [8]. 
Даний підхід є найбільш поширеним. На думку 
Н.Е. Васильєвої, Л.І. Козлової, при прийнятті рі-
шень щодо встановлення цін необхідно аналізу-
вати такі види інформації як: про конкуренцію 
на ринку, про ціни, про урядову політику, про 
ринок у цілому, про виробництво і витрати, про 
обсяги збуту товарів і прибутку. Але на нашу 
думку, негативним чинником викладеного підхо-
ду є ігнорування, досить важливого в на сьогодні, 
виду інформації, як інформація про покупців.

Формування цінової політики обумовлює необ-
хідність системного підходу до інформаційного за-
безпечення обґрунтування управлінських рішень 
з цін. Даний підхід реалізується в комплексній 
системі інформаційного забезпечення процесу ці-
ноутворення, що включає шість окремих систем:

– систему інформації про ринок у цілому; 
– систему інформації про урядову політику;
– систему інформації про витрати;
– систему інформації про конкурентів;
– систему інформації про покупців; 
– систему інформації про обсяги збуту і при-

бутку підприємства.
На сучасному етапі збільшується кількість фак-

торів, що впливають на процес прийняття цінових 
рішень на підприємстві. Це обумовлює розширення 
кола проблем, пов'язаних із їх виявленням та оцін-
кою на підприємстві. На даний час існує безліч те-
оретичних підходів до визначення факторів цінової 
політики (табл. 1). Фактори цінової політики дореч-
но вивчати в розрізі двох груп: зовнішні відносно 
підприємства, внутрішні. До того ж, в умовах ринку 
основна увага підприємств повинна бути звернена 
на виявлення та оцінювання такого важливого фак-
тора ціноутворення, як споживачі.

Досить важливим регулюючим чинником ці-
ноутворення виступає державна політика, що 
впливає на встановлення ціни як у внутрішній, 
так і в зовнішній торгівлі. Дана політика полягає 
в тому, щоб держава контролювала, регулювала 
ріст цін та запобігала надмірному відсотку над-
бавки, що впливає на прибутковість виробників. 
Проте при цьому держава повинна захищати 
вітчизняних товаровиробників, при цьому ство-
рювати такі умови праці, які б призвели до без-
збитковості підприємств, надавати їм пільги по 
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відношенню до закордонних, які транспортують 
дешевшу продукцію. У цьому випадку слід під-
німати мито та інші транспортні збори на товари, 
що виготовляються українськими виробниками в 
достатній кількості, звичайно, в розумних межах, 
щоб захистити вітчизняні підприємства, та спри-
яти стимулюванню державних товаровиробників.

Державний влив на ціни та тарифи в еконо-
мічно розвинутих країнах здійснюється зазви-
чай неадміністративними ринковими методами. 
Це – квотування, ліцензування, внутрішньо- та 
зовнішньоторгілельні обмеження. У кризові пе-
ріоди – це єдино діючий метод та спосіб стабілі-
зації економічної ситуації, що періодично і регу-
лярно підтверджується, переважно, вітчизняним 
досвідом. Україні потрібно запозичувати досвід 
розвинутих країн Західної Європи, що постійно 
проводять політику підтримки цін і доходів това-
ровиробників відстаючих галузей. Таким чином 
вони гарантують продовольчу безпеку і вирішу-
ють питання соціального захисту населення.

Висновки з проведеного дослідження. Тож, 
з урахуванням вищевикладеного, вважаємо за 

потрібне стверджувати, що встановлення ціни 
є найважливішим моментом в процесі реаліза-
ції продукції, оскільки від її величини, в більшій 
мірі, залежить попит, а тому і обсяг продажу. 
Підприємства повинні структурувати чинники 
ціноутворення і виокремлювати найважливіші, 
на основі яких потрібно приймати цінові рішення. 
На практиці розглянуті чинники часто виступа-
ють як відповідні обмеження для підприємства, 
з якими воно зустрічається в процесі реалізації 
продукції. Контроль та аналіз даних чинників 
дозволяє підприємству належно реагувати на їх 
дію, без проблем пристосовуватися до змін свого 
положення на ринку і в процесі адаптації вияв-
ляти відповідне ставлення до негативного впливу 
чинників, коригуючи рівень ціни. У зв'язку з цим 
сучасний механізм управління цінами повинен 
бути обґрунтованим і добре вивіреним з точки 
зору потенційних виробничих можливостей під-
приємницької структури та споживчого попиту 
на продукцію, сформувати комунікаційний комп-
лекс, щоб переконати цільових споживачів купу-
вати товари за визначеним рівнем цін тощо.

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення факторів цінової політики

Автор Фактори цінової політики

Ф. Хоскінг
вид галузі; структура галузі; категорія товару; пропозиція товару; вплив асортиментної 
групи; стан ринку; фактори попиту покупців; фактори витрат; конкуренція; фактори роз-
поділу.

А.П. Дурович ринкове середовище; споживачі; учасники каналів товароруху; держава.

В.В. Сергєєїв попит на продукцію; державне регулювання цін; витрати з виробництва і реалізації про-
дукції; конкуренція; інші фактори.

Е.П. Голубков

внутрішні фактори (цілі організації і маркетингу, стратегії стосовно окремих елементів 
комплексу маркетингу, витрати); зовнішні фактори (тип ринку, оцінка споживачем спів-
відношення між ціною і цінністю продукту, конкуренція, економічна ситуація, можлива 
реакція посередників, державне регулювання).

І.В. Ліпсіц покупці; витрати; конкуренти; державне регулювання.

А.О. Длігач характеристика попиту; конкуренція; цінність товару; цілі підприємства; витрати; держав-
не регулювання.

Дж. Р. Еванс, 
Б. Берман споживачі; уряд; учасники каналів збуту; конкуренція; витрати.

В. Г. Герасимчук

місце і роль ціни в стратегії маркетингової діяльності фірми; вибір методу розрахунку 
ціни; місце фірми в «ціновій війні»; цінова політика щодо нових товарів; ціна і життєвий 
цикл товару; рівень попиту; витрати виробництва; вимоги реклами; вплив посередницьких 
послуг; транспортні витрати; рівень базисної ціни; наявність обмежень з боку держави; 
інші фактори.

С.С.Гаркавенко попит; витрати; конкуренція.
І.В. Харченко корисність товару попит; витрати; конкуренти; державне регулювання.
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Аннотация
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CURRENT ISSUES OF ENTERPRISES' PRICING

Summary
The basic problems of pricing for modern enterprises in Ukraine are examined in the article. The main factors that affect on 
the product pricing are determined. The main focus is concentrated on the problems of insufficient information securing at 
the domestic enterprises. It is also analyzed the state influence on prices and suggested how the present impact to improve.
Keywords: price, pricing, pricing factors, enterprise, market, competitive environment, goods movement, strategic 
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МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

Рефлексія практик сучасного суспільства та дослідження теоретичної основи суспільного розвитку дозволяє роз-
крити проблеми сучасного суспільства, обґрунтувати кризу «кризового способу життя» людини як суб'єкта про-
цесу історіотворення в умовах сьогодення. Генезис процесу формування та розвитку соціальних систем, зокрема 
здійснення процесів самоорганізації та забезпечення цілісного, всебічного та гармонійного поставання людини, її 
перетворення людини із засобу суспільного розвитку в його самоціль на теоретико-методологічній основі творчого 
підходу дозволяє визначити засадничі принципи, методологію та механізми процесів самоорганізації соціальних 
систем. Це зумовлює подальші напрями наукової розвідки – проблематика та практики самоорганізації в напрямі 
гармонізації її сутності та форми.
Ключові слова: розвиток, самоорганізація, людина, суб'єкт, об'єкт, творчість, гуманізм.

Постановка проблеми. Після становлення 
феномену міжнародної економіки та розгортан-
ня «холодної війни» в 50-60-ті роки ХХ століт-
тя технократична еліта під гаслами глобалізації 
знижує культурну різноманітність суспільства, 
знищуючи рудименти дотехнічної культури: 
формуються наднаціональні мегапотоки, в осно-
ві яких лежить раціоналізація виробництва та 
споживання за принципами «одне й те саме для 
всіх», «одне й те саме по всьому світу» тощо. 

З 80-тих років економічна еліта під гаслами 
неолібералізму починає «монетарну» революцію 
та демонтаж всіх «неринкових» соціально-еконо-
мічних, суспільно-політичних та соціокультур-
них форм: задаються безальтернативні прави-
ла гри в лабіринті випадковості, зовнішніх, суто 
функціональних зв'язків.

На тлі процесів глобалізації як проявів інтен-
сивної інтеграції людства, за умов тотальної лі-
бералізації всіх сфер суспільного життя розгор-
таються різні модуси тотальної дезінтеграції, що 
потребують врахування в плануванні та управ-
лінні процесами децентралізації влади та органі-
зації ефективного місцевого самоврядування. 

Сучасна картина світу характеризується сполу-
ченням глобального та локального. З одного боку – 
поставанням єдиної економічної системи (І. Вал-
лерштайн, Дж. Бенігер), наростанням суспільних 
проблем (В. Вернадський, Т. де Шарден, П. Дра-
кер), формування єдиного інформаційного просто-
ру (А. Тоффлер, Д. Белл, А. Турен), загостренням 
проблем незбалансованості виробництва, споживан-
ня та розподілу (Дж. Гелбрейт, В. Афанасьєв) тощо. 
З іншого – втратою джерел розвитку в межах кла-
сичної парадигми детермінованої економіки, фор-
муванням відносно самостійних взаємопов'язаних 
підсистем, розвитком плюралізму в інституційній 
сфері, появою самостійних соціальних та релігійних 
спільнот, плюралізмом культурних форм, розши-
ренням ступенів свободи суспільства на мікрорівні.

В методології досліджень процесів самоорга-
нізації соціальних систем та зокрема практиках 
децентралізації державного управління очевид-
ним є: по-перше, відхід від діяльністної сутності 
суб'єкта до менш динамічної детермінації станом 
інфраструктури, інституційних утворень; по-

друге, заміна людини статистичними ансамбля-
ми, що знаходить відповідність між інституціа-
лізацією цінностей та соціалізацією суб'єктів у 
статиці без динаміки; по-третє, абсолютизація 
процесів репродукування зв'язків на поверхні 
системи (суспільство масового споживання), коли 
причинно-наслідкові зв'язки та закономірності, 
критерії об'єктивності, етичності та естетичності 
остаточно нівелюються ідеями «спонтанного по-
рядку», концепцією суб'єктивних очікувань та 
критеріями корисності, універсальності.

Саме тому, результати глобалізації все часті-
ше ставляться під дуже серйозний сумнів. Так, 
глобалізація як соціально-економічна інтеграція 
світового економічного простору супроводжу-
ється його фрагментацією: з одного боку, поси-
люється самодостатність в групі розвинених та 
пов'язаних з ними держав, а з іншого – склада-
ється стійка та числена група відсталих країн. 
Аналогічні процеси протікають на національному 
та регіональному рівнях.

Причина? Сучасні одностороньо-аналітичні 
методи суспільних наук спрямовані виключно на 
теоретичний аналіз, який не передбачає наступ-
ний синтез, а лише аналітичне розділення на 
специфічні, характерні для об'єкта дослідження 
форми існування. Саме абсолютизація аналітич-
них методів, надання синтезу другорядної ролі є 
основною причиною того, що сучасні методи до-
слідження процесів формування та розвитку со-
ціальних систем перестають відповідати змісту 
діяльності людини, що зумовлює негативні на-
слідки як процесів інтеграції, так і дезінтеграції, 
незважаючи на напрямок та порядок протікання 
цього процесу, зокрема практик децентралізації. 

Наслідки? В одному напрямі, механістичний 
матеріалізм, що твердо стоїть на позиціях детер-
мінізму, призводить до фаталізму, абсолютиза-
ції динамічних закономірностей без врахування 
діалектичного взаємоперетворення необхідності 
у свободу, можливості у соціальну реальність та 
дійсність. Це трактується як заперечення волі, 
свободи та діяльності людини як фактору роз-
витку або ж як криза класичного суб'єкту в сус-
пільних науках, в т.ч. криза концепції примату 
виробництва в політекономії, масового вироб-
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ництва в економічній теорії, класичної системи 
державного управління тощо.

В іншому напрямі, ідеалізм та позитивізм «об-
ґрунтовують» відмову від причинно-наслідкових та 
перехід до зовнішніх функціональних закономір-
ностей, що також призводить до інших модусів фа-
талізму (технологічний детермінізм, футурологічні 
концепції майбутнього). Це пов'язано з абсолюти-
зацією випадковості, тобто «сліпої необхідності», 
перетворенням розуміння свободи в уявну неза-
лежність від зовнішніх детермінованих зв'язків. 
Звідси – домінування статистичних закономірнос-
тей та методів та криза неокласичного суб'єкта в 
суспільних науках, в т.ч. криза концепцій примату 
споживання в економічній теорії та ідей суспіль-
ства масового споживання, а потому й сучасних 
моделей громадянського суспільства загалом.

Результат: на рівні суспільних систем зага-
лом та конкретних інтеграційних форм зокрема 
досить серйозною проблемою стає різниця між 
юридичними практиками та сутністю процесів 
інтеграції, що є наслідком невідповідності між 
змістом та реалізованою формою – старі струк-
тури та утворення, що підтверджують ефектив-
ність свого існування ще на початку ХХ століття 
та нові теоретично обґрунтовані суспільні форми 
об'єктивно не можуть органічно вписатися в на-
ціональні суспільні системи, досить швидко від-
торгаються як чужорідні складові або ж спотво-
рюють саму систему. 

Тільки діалектика дає змогу проникнути в сут-
ність взаємозв'язків, розкрити переплетіння ди-
намічних та статистичних закономірностей, які в 
дійсності утворюють нерозривну єдність: динаміч-
ні закономірності, доповнені умовами «хаотичного» 
розподілу початкових параметрів, перетворюють-
ся в статистичні, а статистичні закономірності, за-
стосовані до пізнання динамічних процесів, дають 
перехід до нової системи динамічних закономір-
ностей як нової якості. Лише за таких умов окремі 
частини сукупності можливо вважати сущими у 
режимі свободи, зв'язки їх є взаємообумовлени-
ми, такими що утворюють органічну єдність як 
єдність в багатоманітному з характеристиками ці-
лісності – всебічності – істинності, що забезпечу-
ють гармонійність взаємозв'язків в процесі само-
організації соціальних систем.

Аналіз публікацій. Недосконале розкриття 
зв'язку між змістом та організаційними форма-
ми розвитку соціальних систем простежується 
у поглядах на роль та сутність синергетичних 
ефектів, синергізму як однієї з найважливіших 
концепцій теорії управління та теорії розвитку 
загалом. Ще в 60-ті роки І. Ансоффом [1] привер-
нуто увагу до синергізму В 80-ті роки М. Портер 
та Р. Картер [18;24] обґрунтовують необхідність 
управління взаємозв'язками між напрямами біз-
несу як сутності стратегії корпоративного рівня. 
В 90-ті роки Г. Хемел та К. Прахалад [25] про-
довжують дослідження концепції синергізму на 
основі ресурсного підходу. Але результати ем-
піричних досліджень синергетичних ефектів не 
завжди збігаються з теоретичними висновками 
та не є однозначними. 

Результати праць фахівців з теорії управ-
ління М. Александера, М. Гулда, Є. Кемпбелла, 
А. Сет [23; 27], також є достатньо суперечливи-

ми: зосереджуючись на розгляді сучасної орга-
нізації в аспекті економічності та ефективності, 
вони ставлять в другий ряд інші, не менш значу-
щі соціальний, гносеологічний, естетичний, етич-
ний аспекти діяльності тощо. 

Поступово в суспільній свідомості відбувається 
остаточна зневіра в модернізацію та раціоналі-
зацію, проходить заміна поняття громадянин або 
працюючий на поняття індивід, член первісної 
спільноти, що пов'язана культурною традицією. 
Тому в одному напрямі, в межах футурологічного 
напрямку (О. Флехтхейм) та так званих соціаль-
но-інституціональних технократичних концепцій 
з'являється біля 20 визначень з префіксом «пост-»:  
постбуржуазне суспільсво Р. Дарендорфа; по-
сткапіталістичне Р. Ліхтхейма та К. Боулдінга; 
постцивілізаційне Г. Кана та постсучасне А. Ет-
ціоні тощо. В філософії така позиція називаєть-
ся технократичною ідеологією, а в економічній 
теорії – технократичний детермінізм. Саме 
вони лежать в основі всіх теорій індустріального 
(Дж.К. Гелбрейта), постіндустріального (Д. Белла), 
суперіндустріального (Е. Тоффлера), технотрон-
ного (З.Бжезинського), інформаційного (Т. Уме-
сао), постекономічного суспільства тощо [1; 12; 22].

Ці теорії знаходять подальший розвитку в те-
оріях суспільства знання М. Кроуфорда, еконо-
міки знання Ж. Сапіра, В. Іноземцева; поняттях 
«революція оцінки знання», «вартість створена 
знанням» Т. Сакайї; «економіка, заснована на 
знаннях» Д. Куа; «суспільство науки», «суспіль-
ство інформатики і зв'язку», «техносуспільство» 
Р. Крайбіха; «електронно-цифрове суспільство» 
Д. Танскотта; «індустрія знання» Т. Махлупа, 
які до основних критеріїв розвитку суспільства 
як соціальної відносять: економічний як рух до 
інформаційного суспільства; технологічний як 
проникнення технологій у всі сфері життя; со-
ціальний як зміна поведінки під впливом інфор-
мації; політичний як створення глобального фо-
руму для участі в управлінні рядових громадян; 
культурний як взаємопроникнення культур [8]. 

Саме в цьому напрямі, автор теорії соціальних 
систем, Толкотт Парсонс, синтезує теоретичні під-
ходи М. Вебера, Г. Зіммеля, Е. Дюркгейма, В. Паре-
то, А. Маршалла, З. Фрейда [6; 20; 21] та пропонує 
загальну теорію дії (структурний функціоналізм), 
відповідно до якої соціальні системи самооргані-
зується для вирішення широкого кола проблем 
адаптації, досягнення мети, інтеграції, орієнтації, 
підтримки зразка тощо. Розвиток цього підходу – 
неоеволюціоніська порівняльна соціологія різних 
суспільств, – використовується для опису еконо-
міки, політики, права, релігії, освіти, однак також 
не визначає та не обґрунтовує чіткого зв'язку та 
ролі змісту суспільної діяльності по відношенню до 
організаційної форми процесів розвитку.

За іншим напрямом, слід зупинитися на ви-
никненні на початку 70-х років діяльнісно-
го підходу (С. Батенін, Е. Ільєнков, В. Іванов, 
Г. Давидова, М. Каган, Л. Зеленов [10; 11]), який 
спрямовано на доведення принципу діяльності до 
принципу самодіяльності, розуміння останнього 
як субстанційної характеристики соціуму, при-
знання невідворотності трансформації діяльності 
в творчість і конструювання останньої в формі 
практичної всезагальності. 
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В цьому напрямі, в останній чверті ХХ – на 
початку ХХІ століття завдяки творчості Г. Ба-
тіщева, В. Босенко, Е. Ільєнкова, А. Канарсько-
го, М. Ліфшиця, М. Мамардашвілі, І. Муратова, 
А. Мельниченко, Л. Науменка, Б. Новікова [2; 3; 4; 
9; 13; 14; 16] формується творчий підхід, який об-
ґрунтовує, що в сутності сучасної суспільної сис-
теми, її розвитку лежить рефлексія власної сут-
ності, поступовий перехід до усвідомлення себе як 
форми взаємодії суб'єктів, що має на меті сти-
мулювання діяльності-самодіяльності-творчості. 
В процесі творчості – «корисного здійснення блага 
через істину у красі» (Б. Новіков), – постає рес-
публіка суб'єктностей (Г. Батіщев); повністю усус-
пільнена людина в людяному суспільстві (Б. Но-
віков); множинність та всеохоплююча цілісність 
(М. Лоський) як органічна єдність економічності, 
ефективності, об'єктивності, етичності, естетич-
ності – основних вимірів соціальної взаємодії.

Але й на цьому шляху інформаційного шуму 
поки що більше, а ніж практичних надбань. Це є 
наслідком очевидної обмеженості методологічних 
засад сучасних суспільних та політичних теорій, 
економічної теорії, в тому числі теорії управлін-
ня, які не можуть відповісти на виклики сього-
дення: визначити, а тим більше передбачити, 
причини того, чому процеси суспільного розви-
тку в політиці, економіці, соціумі невідворотно 
призводять до кризових або навіть просто регре-
сивних процесів в суспільному житті, деградації 
соціальних систем загалом.

Постановка завдання. Мета роботи полягає у 
обґрунтуванні принципів, визначені методології 
та розробки методичного апарату дослідження 
процесів самоорганізації соціальних систем в на-
прямі забезпечення цілісного, всебічного та гар-
монійного поставання людини та розширеного 
суспільного відтворення взагалі з позицій діяль-
нісного та творчого підходу. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
попереднього історико-філософського екскур-
су щодо генезису процесів самоорганізації соці-
альних систем, нами визначено відповідні етапи 
розвитку соціальних систем та відповідних сус-
пільних відносин щодо розв'язання суперечності 
матеріального змісту та суспільної форми про-
цесів самоорганізації (таблиця 1). 

Це дозволяє, приймаючи до уваги комплексний 
характер предмету дослідження, напрацювання 
сучасного менеджменту, соціальної філософії та 
соціології та визначену ритміку поставання лю-
дини до основних принципів самоорганізації сус-

пільних систем віднести: перманентний розвиток; 
системність, науковість та адекватність; саморегу-
лювання та самонастроювання адекватних та гар-
монічних взаємодій; перехід від суб'єкт-об'єктних 
(деформованих) до суб'єкт-суб'єктних, а потому – 
суб'єктно-суб'єктних взаємодій (недеформованих); 
переорієнтація від стимулювання діяльності на 
розгортання самодіяльності, а потому – до твор-
чості; іманентний характер; прозорість, зрозумі-
лість, постійне вдосконалення; стимулювання мо-
більності (горизонтальної та вертикальної ротації); 
мережування як процес забезпечення гармонізова-
них та адекватних взаємодій; мереживо як фор-
ма здійснення самоуправління, саморегулювання 
(адекватна та гармонійна змісто-форма, ансамбль 
цілісних, всебічних та істинних взаємозв'язків та 
соціальних відношень, простір живого спілкуван-
ня); перехід від авторитета влади до влади ав-
торитета конкретної професії та потому – до 
влади конкретного виду творчості; творчість як 
розподіл самодіяльності та самодіяльнісний роз-
поділ в формі практичної всезагальності.

В подальшому, дослідження динаміки, рит-
міки та архітектоніка процесів суспільного роз-
витку, типових організаційних форм процесів 
самоорганізації, їх властивостей і характерних 
особливостей дозволяє виявити специфічні ви-
моги, які пред'являються до механізму органі-
зації-самоорганізації соціальних систем, а також 
відповідні організаційні форми управління та мо-
делі прийняття рішень.

Тому відповідно до обраної теоретико-мето-
дологічної бази творчого підходу, попередніх ви-
сновків, нами зроблені наступні припущення, які 
лягають в основу розробки власного підходу до 
дослідження процесів розвитку та самоорганіза-
ції суспільних систем та формування відповід-
них практичних управлінських рішень: 1) сус-
пільні системи можливо розглядати як механізм 
контролю суспільного простору певного ланцюга 
суспільного відтворення шляхом інтеграції-інте-
грування на основі встановлення відповідних ор-
ганізаційно-економічних зв'язків між учасниками 
системи; 2) до основних типів інтеграційних про-
цесів можливо віднести інсорсінговий, аутсорсін-
говий та віртуальний способи інтеграції в суспіль-
ний простір; 3) організаційно-економічні зв'язки 
виступають формотворчим фактором розвитку 
соціальних систем; 4) спосіб інтеграції в суспіль-
ний простір визначає сутність та тип стратегії 
розвитку, а організаційно-економічні зв'язки зу-
мовлюють форму та механізм реалізації стратегії.

Таблиця 1 
Етапи розвитку соціальних систем та параметри процесів самоорганізації

Ритміка поставання 
людини

Людина 
економічна Людина суспільна Людина творець

Система суспільного 
відтворення Виробництво речей Виробництво ідей Продукування людей

Домінуючий тип 
взаємозв'язків Суб'єкт-об'єктні Суб'єкт-суб'єктні Суб'єктно-суб'єктісні

Принцип організації 
взаємозв'язків Поділ діяльності Розподіл самодіяльності Творчість як розподіл самодіяль-

ності та самодіяльний розподіл
Форма організації 

взаємозв'язків Ієрархічні зв'язки Вертикальні та горизонталь-
ні взаємозв'язки. Мережа Мереживо взаємозв'язків

Тип управління Авторитет влади Влада авторитету Влада конкретного виду творчості
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Таким чином, інституціональна ефективність та 
конкурентоспроможність будь-якої соціальної сис-
теми – зокрема галузі або національної економіки 
загалом, – визначається саме наявністю цілісних 
та гармонізованих соціальних систем, які забез-
печують концентрацію суспільного капіталу та 
потенціалу в різних формах, ефективне викорис-
тання ресурсів, наукомістких технологій за допо-
могою організаційно-економічних зв'язків в межах 
контрольованого суспільного простору відповідного 
ланцюга суспільного відтворення (далі ЛСВ).

В соціально-економічній царині розвиток сус-
пільних відносин знаходить прояв у відповід-
ному розвитку організаційних форм соціальних 
систем, які розрізняються певними ознаками та 
властивостями. З використанням праць Болото-
ва С.П., Герасимчука В.Г., Єфремова В.С., Мільне-
ра Б.З. [5; 7], на базі опрацьованого матеріалу та 
сформульованих припущень запропоновано Мо-
дель опису процесів самоорганізації соціальних 
систем, в якій процес саморозвитку соціальної 

системи ставиться в залежність від відповідних 
змін зовнішніх умов та внутрішніх чинників, які 
узагальнюються у межах певної етапності: від-
творюється динаміка, ритміка та архітектоніка 
процесів самоорганізації. 

Кожен з етапів має свою історичну обумов-
леність та цільову спрямованість, що знаходить 
втілення у певних показниках, котрі виступають 
критеріями кореляції, врівноваження та гармо-
нізації взаємозв'язків на певному рівні ціліснос-
ті, всебічності та істинності зв'язків у соціальних 
системах (таблиця 2).

Процеси формування соціальних систем через 
інтеграцію є органічним етапом еволюції проце-
сів диференціації. З метою поєднання інтересів 
учасників спочатку формуються жорсткі ієрар-
хічні структури «конгломеративного» типу (див.
табл. 2 сектори 1-3), відбувається перехід до но-
вого рівня конкурентних переваг: від ресурсних 
до технологічних. В таких організаційних фор-
мах домінують жорсткі формальні зв'язки та від-

Таблиця 2
Модель опису процесів самоорганізації соціальних систем

Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Сектор 4 Сектор 5 Сектор 6 Сектор 7 Сектор 8 Сектор 9
Тип зовніш-
нього серед-

овища

Повто-
рення

Стабіль-
ний

Звичай-
ний

Розши-
рений Змінний Швидко-

зміний
Непо-

стійний

Непе-
редбачу-
вальний

Неочіку-
ваний

Тип інтегра-
ції Інсорсінговий Аутсорсінговий Віртуальний

Організацій-
на форма 

Жорсткі ієрархічні структури 
«конгломеративного» типу

Ієрархічні ринковоорієнтовні 
структури «корпоративного 

типу» з елементами проектно-
го управління

Консор-
ціум

Страте-
гічний 
альянс

Органі-
зація без 

меж

Домінуючі 
відносини 

Виробничі, відноси-
ни власності Техніко-економічні Організаційно-економічні Соціально-еконо-

мічні

Організацій-
на структура Лінійна

Лінійно-
функці-

он.

Дивізіо-
нальна

Матрич-
но-про-
ектна

Матрич-
но-функ-

ціон.

Ринково-
страте-
гічна

Множин-
на

Адап-
тивна

Мере-
живо

Ступінь 
формалізації 

зв'язків 

Жорстка 
регла-

ментація, 
фор-

мальні 
зв'язки

Напів-
жорстка 
регла-

ментація 
зв'язків

Помірна 
регла-

ментація 
зв'язків

Помірна 
регла-

ментація 
з ви-

корис-
танням 
нефор-
мальних 
зв'язків

М'яка 
регла-

ментація 
з нефор-
мальними 
зв'язками

Біль-
шість 

нефор-
мальних 
зв'язків 
при не-
значній 
регла-

ментації

Міні-
мальна 
регла-
мента-
ція та 
нефор-
мальні 
зв'язки

Творча 
діяль-
ність з 
мін. Ре-
гламен-
тацією 
зв'язків

Творча 
діяль-

ність без 
регла-

ментації

Рівень авто-
номії Менше 10% 10-50% 51-70% Більше 70%

Ступінь від-
критості

Вну-
трішня 
замкне-

ність

Ви-
робничі 
зв'язки 
за жор-
стким 
регла-
ментом

Ви-
робничі 
зв'язки 

за 
змінним 
регл-м

Обмеже-
не спів-
робітн. 
з зо-

внішнім 
серед-
овищем

Співро-
бітництво 

з зо-
внішнім 
серед-м

Масш-
табне 
спів-
робіт-
ництво 
з зо-

внішнім 
серед-м

Різно-
манітні 
зовнішні 
зв'язки

Парт-
нерська 
діяль-
ність з 
іншими 

орг-
ціями

Мереже-
ва орга-
нізація. 
Неформ. 
структу-

ра

Ступінь ви-
користання 
неформаль-
них зв'язків

Фор-
мальні 
зв'язки

Фор-
мальні 
зв'язки, 
що змі-
нюються

Фор-
мальні 
зв'язки 
з викор. 
неформ. 

к-тів

Функці-
онально 
орієн-
товні 

зв'язки

Змішані 
зв'язки 
з обме-
женою 

формалі-
зацією

Поєд-
нання 

форм. та 
неформ. 
зв'язків

Вільні 
зв'язки

Нефор-
малізо-
вана

Нефор-
малізо-
вана

Кадровий по-
тенціал

Орієн-
тація на 
минулий 
досвід

Збере-
ження 
органі-

заційних 
центрів

Спряму-
вання до 
реакції 
на зміни

Вміння 
вирі-

шувати 
органі-
заційні 

проблеми

Про-
фесійна 
майстер-

ність

Схиль-
ність до 
ризику

Вміння 
вирі-

шувати 
стра-
тегічні 

проблеми

Стра-
тегічне 
мислен-

ня

Творчий 
пошук
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носини, значна централізація управління, суто 
матеріальні важелі мотивації діяльності, система 
планування та практично повна закритість сто-
совно зовнішнього середовища.

Метою процесів організації є отримання та 
втримання контролю за існуючим ланцюгом сус-
пільного відтворення, ресурсами та запобігання 
впливів ззовні (себто реактивна поведінка щодо зо-
внішнього впливу та інсорсінговий тип інтеграції). 
Такі структури здатні функціонувати лише у ста-
більному зовнішньому середовищі, регулювання в 
якому здійснюється виключно завдяки механізмам 
цінової конкуренції, жорстким формальним сто-
сункам, домінує екстенсивний тип розвитку.

Значне пожвавлення зовнішнього середовища 
(40-ві–70-ті роки), що супроводжується бурхли-
вими диференційними процесами з ускладненням 
взаємозв'язків (в т.ч. спеціалізації), відповідний 
перехід від стабільного до змінного зовнішнього 
середовища (сектори 4-6) зумовлює розгортання 
процесів інтеграції, що сприяють створенню умов 
для вивчення зовнішнього середовища та активно-
го реагування на дію зовнішніх факторів на основі 
всебічного дослідження існуючих взаємозв'язків 
та погодження інтересів учасників-елементів со-
ціальної системи не тільки окремого ЛСВ, але й 
певних ділянок соціально-економічного та сус-
пільно-політичного простору ланцюга суспільно-
го відтворення. Це вимагає певного рівня децен-
тралізації та впровадження «м'яких» механізмів 
управління, в тому числі стратегічного плануван-
ня, стимулювання активності персоналу тощо.

Наука постає основною продуктивною си-
лою суспільства, з'являються нові організаційні 
форми інтеграції, сформовані з використанням 
організаційно-економічних відносин (багатона-
ціональні корпорації та дивізіональні структури 
управління – сектори 4-6), нові методи управлін-
ня та погодження інтересів учасників – елемен-
тів соціальної системи. Це дозволяє переходити 
до рівня інноваційних переваг, використовувати 
механізми нецінової конкуренції, постійно визна-
чати нові потреби та розробляти під них відповід-
ні послуги та продукцію, погоджувати дії учас-
ників: контроль бізнес- та суспільного простору 
та ресурсів через інсорсінговий тип інтеграції з 
елементами аутсорсінгу, себто за рахунок забез-
печення певного рівня цілісності, всебічності та 
істинності взаємозв'язків.

Подальше пожвавлення конкурентної бо-
ротьби, формування міжнародної економіки та 
глобалізація суспільно-політичного простору, 
прискорення змін та ускладнення навколишньо-
го середовища зумовлюють усвідомлення обме-
женості екстенсивного розвитку та необхідність 
координації дій багатьох учасників соціальної 
системи. Виникає нагальна потреба в більш тіс-
ній співпраці, партнерстві, переході до вико-
ристання партнерських конкурентних переваг. 
Саме з появою нового елемента продуктивних 
сил, інформації та знання, закінчується «епоха 
конгломератів» та починається бурхливий роз-
виток інтегрованих форм, в яких домінують ор-
ганізаційно-економічні відносини та стратегічне 
управління, децентралізована система управлін-
ня, неформальні стосунки, механізми мотивації 
самодіяльності. Такі структури спрямовані на 

створення власного бізнес- та суспільного про-
стору контроль взаємозв'язків через аутсорсін-
говий тип інтеграції за рахунок забезпечення 
вищого рівня цілісності, всебічності та істинності 
взаємозв'язків соціальної системи.

Глобалізація та лібералізація ринків, між-
народний характер конкурентної боротьби (сек-
тори 7-9) зумовлюють перехід до організацій 
без жорстких меж, тобто необхідно враховувати 
взаємозв'язки всього процесу суспільного від-
творення, а не окремих складових, ринків тощо. 
Тому великі соціальні системи з елементами іє-
рархії взагалі стають не здатними адекватно та 
своєчасно реагувати на зміни в навколишньому 
середовищі, а відтак для свого самозбереження та 
розвитку вони стають невід'ємною частиною цього 
середовища, заперечують власні межі (злиття з 
соціально-економічним простором ЛСВ – вірту-
альний тип інтеграції), мають тенденцію перетво-
рення у мережу. Саме в цьому й полягає зміст 
процесу створення «організацій без меж»: на рівні 
організацій – створення договірних об'єднань – 
консорціуми, альянси (сектори 7-8) тощо, а на 
рівні суспільства, соціальних систем та всереди-
ні крупних організацій – виникнення мережевих 
або сітьових структур (сектор 9), що базуються на 
творчій співпраці їх учасників.

Таке бачення дає нам можливість розгляду 
та опису не лише зовнішніх процесів, що мають 
місце не тільки на поверхні соціальної системи 
та зумовлюються лише впливом зовнішнього 
середовища. Безумовно, при цьому поза увагою 
не залишаються питання: звідки беруться нові 
учасники вже з необхідними властивостями, де 
знаходиться джерело постійного генерування та 
прискорення руху зовнішнього середовища, що 
прецінь не зводиться до плоских формально-ло-
гічних міркувань стосовно значення конкуренції 
або «тяжіння будь-якої системи до хаосу» тощо. 

В запропонованій Моделі системного опису 
процесів самоорганізації всебічно розглядається 
взаємозв'язок внутрішніх чинників та зовнішніх 
умов розвитку соціальної системи, тобто прак-
тично цілком використовується діалектичне ро-
зуміння розширеного суспільного відтворення, 
організації-самоорганізації соціальних систем як 
гармонійно врівноважених та узгоджених, базо-
ваних на раціональних засадах процесів вироб-
ництва-споживання, соціалізації, суспільного та 
індивідуального життя etc. 

На наше переконання, лише в такому розу-
мінні процеси самоорганізації доведені до рів-
ня суспільної форми руху можуть розкрити 
свою сутність та отримати своє природне міс-
це в системі розвитку всезагальних суспільних 
взаємозв'язків, наприклад: соціальна група, дер-
жава, суспільство виникають внаслідок розділен-
ня первісної тотожності (протоінтегрованого) 
завдяки процесам виокремлення, абстрагуван-
ня, відчуження із сукупності існуючих зв'язків 
(диференційоване) та подальшого відновлення, – 
відтворення, – цих зв'язків на новому рівні ці-
лісності, всебічності та істинності (інтегроване).

Кожен з етапів та принципів має свою цільо-
ву спрямованість, що знаходить втілення у пев-
них критеріях, показниках та нормативах роз-
витку соціальних систем щодо врівноваження 
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та гармонізації взаємозв'язків на певному рівні 
цілісності, всебічності та істинності суспільних 
взаємозв'язків. Це знаходять прояв у відповід-
ному розвитку організаційних форм, що роз-
різняються певними ознаками та властивостями 
суспільно-політичних та соціально-економічних 
взаємозв'язків та взаємодій, які потребують по-
дальшого дослідження та конкретизації.

Висновки з проведеного дослідження. Сус-
пільне відтворення має справу з простими (чут-
тєво-конкретними) формами інтеграції, що вклю-
чені в загальний рух виробництва-споживання 
та на певному етапі задовольняють існуючому 
рівню розвитку продуктивних сил, суспільної 
діяльності як змісту суспільного способу відтво-
рення. Тому роздвоєння єдиного як тотожності, 
потому – в формі зовнішньої різниці, а пото-
му – й суперечності процесів самоорганізації за-
лишається в межах кількісних змін певної міри 
цілісності, всебічності та істинності як існуючих 
якісних характеристик та властивостей соціаль-
ної системи, наприклад:

– в економічній царині: конгломератні форми 
інтеграції, які характеризуються значною дивер-
сифікацією напрямків діяльності відрізняються 
від наступних форм горизонтальної та верти-
кальної інтеграції в межах певних виробничо-ко-
мерційних (цінових) ланцюгів лише кількісними 
параметрами стосовно свого елементного складу, 
кількості, ланок, ступеня централізації управлін-
ня тощо, і тому в багатьох випадках, перехід від 
однієї форми до іншої не пов'язаний з переходом 
на новий рівень конкурентних переваг як втілен-
ня нової якості (таблиця 2);

– в суспільній царині: стародавні імперії як 
конгломератні форми здебільш вимушеної, ме-
ханічної інтеграції, які характеризуються не-
значним ступенем диверсифікації суспільних 
відносин та відрізняються від наступних форм 
жорсткої вертикальної інтеграції в межах інду-
стріальних держав-імперій ХІХ століття лише 
кількісними параметрами розвитку суспіль-
них зв'язків, що зумовлені поставанням люди-
ни економічної в межах суб'єкт-об'єктних вза-
ємовідносин. Тому, здебільше, перехід від однієї 
форми державної інтеграції до іншої прецінь не 
пов'язаний з переходом до нового рівня суспіль-
них відносин як втіленню нової якості.

Таким чином, заперечення суб'єкт-об'єктних 
відносин, розуміння необхідності скасування меж 
суспільних форм організації діяльності, перехід 
від інсорсінгового (в межах внутрішнього просто-
ру) до аутсорсінгового (поза межами внутрішнього 
простору) типу зв'язку та далі до віртуальної ін-
теграції (скасування внутрішнього простору вза-

галі) є ілюстрацією сучасного розвитку та проце-
сів самоорганізації соціальних систем в напрямку 
мережування, скасування – на жаль іноді цілком 
безглуздого, – існуючих меж. В результаті посту-
пового узагальнення відбувається перехід у вищу 
єдність внутрішніх протилежностей – в мереже-
вість як властивість та мереживо як організацій-
ну форму процесів самоорганізації.

Саме такі процеси знаходять зовнішній прояв 
у значних темпах розвитку т.з. мережевих со-
ціальних систем та «сітьових» структур, які за 
рахунок сучасних технологій перетворення, об-
робки та транслювання інформації, обміну здо-
бутим знанням та досвідом пізнання поступово 
витісняють старі економічні, соціальні, політичні 
утворення суспільного життя в цілому.

З наведеного можливо зробити наступні ви-
сновки: по-перше, об'єктивною сутністю (ре-
альними законами, джерелом, внутрішньою 
тенденцією, причиною, необхідністю тощо) про-
цесів самоорганізації є мережування як процес 
та мережевість як властивість; по-друге, ме-
режевість – це суспільно всезагальна власти-
вість актуалізується під впливом гармонізова-
них внутрішніх та зовнішніх чинників завдяки 
здійсненню суперечності «внутрішнє-зовнішнє»; 
по-третє, мереживо – це результат, вища форма 
колективності, себто вища форма самоорганіза-
ції (постінтеграція) творчої діяльності людства у 
процесі продукування людей.

Таким чином, відкривається практична мож-
ливість подальшого дослідження та управління 
процесами самоорганізації соціальних систем: 
по-перше, шляхом виокремлення форм дифе-
ренціації-інтеграції як більш зовнішнього, одно-
стороннього; по-друге, шляхом визначення за-
конів самоорганізації як сутнісного, необхідного, 
внутрішнього.

Перший напрямок щодо чуттєво-конкретних 
організаційних форм процесів, як вже визначалось 
нами вище, дуже активно розробляється сучас-
ними суспільними науками, тоді як інший вкрай 
обмежено попадає в поле зору навіть економічної 
теорії та прикладної (галузевої) соціології.

Тому саме методологічне підґрунтя Моде-
лі опису процесів самоорганізації соціальних 
систем, в якій процес саморозвитку соціальної 
системи ставиться в залежність від відповідних 
змін зовнішніх умов та внутрішніх чинників, від-
творюється динаміка, ритміка та архітектоніка 
процесів самоорганізації, стає основою напрацю-
вання відповідних інструментів управління со-
ціальними системами та суспільним розвитком 
загалом, відповідних методичних підходів щодо 
їх застосування.
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МЕТОДОЛОГИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Аннотация
Рефлексия практик современного общества позволяет раскрыть проблемы становления человека и человечного обще-
ства, причины кризиса «кризисного способа жизни» человека как субъекта исторического процесса в условиях со-
временной цивилизации. Генезис процесса формирования и развития социальных систем; осуществление процессов 
самоорганизации и обеспечения целостного, всестороннего и гармоничного становления человека, его превращение из 
средства общественного развития в его самоцель на теоретико-методологической основе творческого подхода позво-
ляет определить основные принципы, методологию и механизмы процессов самоорганизации социальных систем. Это 
очерчивает дальнейшие направления научной разведки – проблематика и практики самоорганизации в направлении 
гармонизации содержания и форм этих процессов.
Ключевые слова: развитие, самоорганизация, человек, субъект, объект, творчество, гуманизм.
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METODOLOGY OF THE SELF-ORGANIZATION OF THE SOCIAL SYSTEMS

Summary
On the basis of the characteristics of modern society and the theoretical basis of the concept of sustainable development 
we have opened problems of the process for the formation of The Man in The Modern Society. The Man's role is a role of 
the subject of historical process. We propose the Genesis of the formation and development of the Social Systems and the 
review of the historical progress as a process of the humans' transformation and the social development. These mean and 
define the core values of the humanistic oriented society on the theoretical and methodological basis of the Creativity's 
study. Author proposes and determines the fundamental principles, mechanisms and means to stimulate the processes 
of the self-organization of the social systems. These cause further directions of scientific exploration – perspective and 
practice of self-organization in the direction of harmonization of the content and form of these processes. 
Keywords: development, self-organization, people, subject, object, creativity, humanism.
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Постановка проблемы. Международные 
стандарты финансовой отчетности предъявля-
ют достаточно обширные требования по рас-
крытию информации в финансовой отчетно-
сти. Наиболее сложнореализуемые стандарты 
на практике – стандарты по классификации, 
оценке и раскрытию информации о финансовых 
инструментах. С практической точки зрения, 
очень важно найти баланс между наиболее ра-
циональным подходом для целей экономии за-
трат на составление отчетности и информаци-
онными потребностями пользователей. 

Постановка задачи. На основе вышеизложен-
ного можно сформулировать цель исследования, 
которая заключается в разработке рекомендаций 
практического характера по раскрытию отдель-
ных информационных блоков о финансовых ин-
струментах в МСФО-отчетности.

Изложение основного материала исследова-
ния. МСФО установлены требования по раскры-
тию информации в отношении всех финансовых 
инструментов. Цель раскрытия информации по 
финансовым инструментам – представить поль-
зователям сведения о:

– существенности влияния финансовых ин-
струментов на финансовое положение и резуль-
таты финансовой деятельности отчитывающейся 
компании;

– существенности рисков по финансовым ин-
струментам компании в течение и на конец фи-
нансового периода, а также степень влияния и 
управления этими рисками.

Также в МСФО представлен перечень кон-
кретных требований по раскрытию информации, 
выполнение которых позволит соответствовать 
указанной цели.

Существенность финансовых инструментов 
для финансового положения и результатов дея-
тельности раскрывается в:
•	отчете	о	финансовом	положении	(далее	ОФП);
•	отчете	о	совокупном	доходе	(ОСД);
•	примечаниях.
Как мы уже отмечали ранее, требования 

МСФО по раскрытию информации о финансо-
вых активах достаточно обширны. Кроме того, в 
МСФО превозобладает профессиональное суж-
дение о существенности информации для поль-
зователей финансовой отчетности [1]. Поэтому в 

данной работе мы рассмотрим наиболее активно 
применяемые на практике. В частности, пред-
ставление финансовых инструментов по под-
классам, в надежной стоимостной оценке, с уче-
том оценочных обязательств. 

1. Категории и классы (виды) финансовых 
активов и обязательств. Помимо классифика-
ции финансовых инструментов по категориям, 
компания группирует финансовые инструменты 
по классам, соответствующим характеру рас-
крываемой информации и учитывающим харак-
теристики финансовых инструментов. Специ-
алистами отмечается многообразие финансовых 
инструментов, которые могут функционировать 
как в международной практике, так и на уровне 
регионов [2]. Группировка по классам (видам) мо-
жет не совпадать с группировкой по категориям. 
Компания сама принимает решения о том, на-
сколько детально должна раскрываться инфор-
мация. Информации должно быть достаточно, 
чтобы ее можно было соотнести с соответству-
ющими статьями, представленными в отчете о 
финансовом положении. Обобщив опыт множе-
ства компаний, раскрывающих информацию о 
финансовых активах (далее ФА), финансовых 
обязательствах (Далее ФО), считаем возможным 
предложить вариант регистров, который по на-
шему мнению, в максимальной степени отвечает 
требованиям МСФО. Считаем, что предложен-
ные форматы регистров по раскрытию инфор-
мации о финансовых активах и обязательствах 
(таблица 1, таблица 2) могут применяться компа-
ниями – составителями МСФО-отчетов как для 
управленческой аналитики, так и в примечаниях 
к МСФО-отчетности.

2. Балансовая и справедливая стоимость фи-
нансовых активов и обязательств. Балансовая 
стоимость следующих категорий ФА и ФО рас-
крывается либо в ОФП, либо в примечаниях к фи-
нансовой отчетности. Для каждого класса (вида) 
финансовых инструментов должны раскрываться 
методики оценки и допущения, применяемые при 
определении справедливой стоимости.

Информация о балансовой стоимости инстру-
ментов, оценивается по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе при-
были или убытка за период, раскрывается от-
дельно от информации о балансовой стоимости 
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инструментов, предназначенных для торговли. 
Финансовые инструменты, выраженные в ино-
странной валюте пересчитываются в функцио-
нальную [3]. Курсовые разницы включаются в 
стоимость финансовых активов [4].

Таблица 1
Вариант регистра по раскрытию информации  

о финансовых активах

Класс (вид) 
категория

Ф
А

 п
о 

сп
ра

ве
дл

и
во

й
 

ст
ои

м
ос

ти
 ч

ер
ез

 п
ри

бы
л
ь 

/
уб

ы
то

к
 (

дл
я
 т

ор
го

вл
и
)

Ф
А

 п
о 

сп
ра

ве
дл

и
во

й
 

ст
ои

м
ос

ти
 ч

ер
ез

 п
ри

бы
л
ь 

/
уб

ы
то

к
 (

от
н
ес

ен
н
ы

е 
в 

к
ат

ег
ор

и
ю

 п
ри

 
п
ер

во
н
ач

ал
ьн

ом
 п

ри
зн

ан
и
и
)

З
ай

м
ы

 и
 д

еб
и
то

рс
к
ая

 
за

до
л
ж

ен
н
ос

ть

И
н
ве

ст
и
ц
и
и
, у

де
рж

и
ва

ем
ы

е 
до

 п
ог

аш
ен

и
я

И
н
ве

ст
и
ц
и
и
, и

м
ею

щ
и
ес

я
 в

 
н
ал

и
ч
и
и
 д

л
я
 п

ро
да

ж
и

Денежные 
средства и 
депозиты в 
банках
Инвестиции в 
другие компа-
нии (акции)
Корпоративные 
облигации 
Займы 
выданные
Векселя 
полученные
Торговая деби-
торская задо-
лженность 
Прочая финан-
совая дебитор-
ская задолже-
нность 
Производные 
финансовые 
инструменты

Необходимо классифицировать оценки спра-
ведливой стоимости используя иерархию справед-
ливой стоимости, которая отражает надежность 
используемых данных для определения справед-
ливой стоимости. Обобщив опыт множества компа-
ний, раскрывающих информацию о ФА и ФО, счи-
таем возможным предложить вариант регистров, 
который по нашему мнению, в максимальной сте-
пени отвечает требованиям МСФО (таблица 3).

При формировании регистра под иерархи-
ей уровней мы понимаем условия в соответ-
ствии с IFRS 13. Так, уровень 1 – котируемые 
на активных рынках цены (без корректировок) 
идентичных активов или обязательств. Уровень 
2 – исходные данные, которые не являются ко-
тируемыми ценами, и которые наблюдаются в 
отношении актива или обязательства либо на-
прямую, например, как цены, или косвенно, как 
производные от цен. Уровень 3 – исходные дан-
ные по активу или обязательству, которые не ос-
нованы на наблюдаемых рыночных данных, так 
называемые ненаблюдаемые исходные данные.

Таблица 2
Вариант регистра по раскрытию информации  

о финансовых обязательствах
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Торговая кредиторская 
задолженность 
Прочая финансовая 
кредиторская задолже-
нность
Займы и кредиты 
полученные
Финансовые гарантии
Векселя выданные
Обязательства по фи-
нансовой аренде
Облигации 
выпущенные
Производные 
финансовые 
инструменты

Таблица 3
Вариант регистра по раскрытию уровней  

иерархии справедливой стоимости

В тыс. (млн.) 
денежных единиц

Анализ ФИ с точки зрения 
иерархии справедливой 

стоимости
Уро-

вень 1 
Уро-

вень 2
Уро-

вень 3 Итого

ФА, отражаемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль/убыток
Инвестиции в другие 
компании (акции)
Производные 
инструменты
Облигации 
приобретенные
ФА, имеющиеся в 
наличии для про-
дажи
Инвестиции в другие 
компании (акции)
Векселя к получе-
нию 
ФО, отражаемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль/убыток 
Производные 
инструменты
Облигации 
выпущенные
ИТОГО
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Таблица 4
Вариант регистра  

по раскрытию оценочного обязательства

В тыс. (млн.) 
денежных единиц 

Займы и дебиторская 
задолженность

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Прочая 
финансовая 
дебиторская 

задолженность
Резерв под обес-
ценение на начало 
периода
 (Восстановление)/
создание резерва 
под обесценение в 
течение года 
Суммы, списанные 
в течение года как 
безнадежная задо-
лженность
Перевод в катего-
рию внеоборотных 
активов, 
удерживаемых 
для продажи
Выбытие дочерних 
компаний
Амортизация дис-
конта
Резерв под обес-
ценение на конец 
периода

3. Счет оценочного резерва по кредитным по-
терям. Если компания использует отдельный 
счет для отражения обесценения финансовых 
активов, а не путем прямого списания балансо-
вой стоимости актива, то она раскрывает инфор-
мацию о движении по данному счету в течение 
отчетного периода по каждому классу финансо-
вых активов. В редких случаях, когда предпри-
ятие не принимает такой счет, МСФО не требует 
раскрытия эквивалентной информации. Обобщив 

опыт множества компаний, раскрывающих ин-
формацию об оценочных обязательствах по де-
биторской задолженности, считаем возможным 
предложить вариант регистра, который по на-
шему мнению, в максимальной степени отвечает 
требованиям МСФО (таблица 4).

4. Отчет о совокупном доходе. В отчете о со-
вокупных доходах также раскрываются чистые 
прибыли или убытки по финансовым инструмен-
там. Учитывая то, что подходы компаний по рас-
крытию информации являются субъективным 
профессиональным суждением, информацион-
ные блоки могут быть не сопоставимы с отчет-
ностью других компаний, поскольку раскрытие 
информации может быть вынесено в примеча-
ние. По нашему мнению, подходы к раскрытию 
информации о финансовых инструментах в от-
чете о совокупных доходах должны быть более 
унифицированы, что позволит пользователям 
финансовой отчетности получать сопоставимую 
информацию для принятия профессионального 
решения (таблица 5, таблица 6).

Выводы. По итогам проведенной работы, мож-
но сделать следующие выводы. Каждая компания 
при составлении МСФО-отчетности самостоя-
тельно принимает решение о степени раскрытия 
информации о финансовых инструментах, осно-
вываясь на требованиях МСФО и профессиональ-
ном суждении о существенности. В результате 
обобщения и группировки требований МСФО по 
раскрытию информации о финансовых инстру-
ментах и рассмотрения опыта множества компа-
ний, раскрывающих информацию о финансовых 
активах, финансовых обязательствах в офици-
ально публикуемых МСФО-отчетах, в работе 
предложены варианты регистров по раскрытию 
информации, которые, по нашему мнению, в зна-
чительной степени отвечают требованиям МСФО. 
Считаем, что предложенные форматы регистров 
по раскрытию информации о финансовых акти-
вах, формат раскрытия информации о финансо-
вых обязательствах могут применяться компа-

Таблица 5
Унифицированный подход к раскрытию информации о финансовых активах

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Чистые прибыли или чистые 
убытки

Общая сумма 
процентных до-
ходов/расходов

Обесце-
нение

Комиссионные 
доходы и 
расходы

 (1) ФА, учитываемые 
по СС через прибыль 
или убытки. отдельно 

раскрывая:

О
т 
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ек

р
ащ

ен
и
я
 п

р
и
зн

ан
и
я

От изменения 
СС Х

Процентный 
доход или доход 
в виде дивиден-

дов

Х Х
- ФА, классифицированные 
как предназначенные для 

торговли
-ФА, которые 

классифицированы при 
первоначальном признании 

(решение компании)
 (2) Инвестиции, 

удерживаемые до погаше-
ния

Х Х Х

Процентный 
доход

Убыток
Доход 

инвестиционных 
компаний и бан-
ков при продажи 

ФИ
 (3) Займы и дебиторская 

задолженность Х Х Х Убыток

 (4) ФА, имеющиеся в на-
личии для продажи

От изменения 
СС (ПСД)

Перевод из ка-
питала в ОПУ Х Убыток Х
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ниями – составителями МСФО-отчетов как для 
управленческой аналитики, так и в примечаниях 
к МСФО-отчетности. Рассмотрев публичные от-
четы множества компаний, мы пришли к выводу, 
что отчитывающиеся компании активно исполь-
зуют возможность составлять МСФО-отчеты в 
произвольном формате с соблюдением минималь-
ных требований по раскрытию информации, пе-
регруппируя их как в Отчете о совокупных дохо-
дах, так и примечаниях к финансовой отчетности. 
По нашему мнению, пользователи финансовой от-
четности заинтересованы в сопоставимой инфор-
мации не только по показателям в ретроспективе 
отчитывающейся компании, но и с показателями 

аналогичных компаний. В этом случае, ключевым 
фактором может быть отраслевое законодатель-
ство, унифицирующее подходы к составлению 
финансовой отчетности. В предложенном подхо-
де по раскрытию информации в Отчете о сово-
купных доходах нами учтены наиболее активно 
используемые на практике уровни раскрытия ин-
формации, которые могут применяться компани-
ями. По нашему мнению такой унифицированный 
подход позволит отчитывающимся компаниям 
предоставить заинтересованным пользователям 
информацию о финансовых инструментах, кото-
рая будет сопоставима не только в ретроспективе, 
но и с отчетностью других компаний.

Таблица 6
Унифицированный подход к раскрытию информации о финансовых обязательствах

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Чистые прибы-
ли или убытки

Общая сумма про-
центных доходов/

расходов
Комиссионные доходы и расходы

 (1) ФО, учитываемые по СС через 
прибыль или убытки. В т.ч.

О
т 

п
р
ек

р
ащ

ен
и
я
 п

р
и
-

зн
ан

и
я

От изме-
нения СС

Процентный расход 
или расход в виде 

дивидендов
Х

- ФО, которые классифицированны 
как предназначенные для торговли
- ФО, которые классифицированы 
при первоначальном признании 

(решение компании)

 (2) ФО, учитываемые по аморти-
зированной стоимости Х Х Процентный 

расход

- обслуживание счета в банке,
- комиссия за перевод платежа,

- комиссия по гарантиям
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Анотація
Кожна компанія при складанні МСФО-звітності самостійно приймає рішення про міру розкриття інформації про 
фінансові інструменти, грунтуючись на вимогах МСФО і професійному судженні про істотність. У роботі зроблена спро-
ба узагальнити і сгруппировать вимоги МСФО по розкриттю інформації про фінансові инструментах. Запропоновані 
найбільш раціональні варіанти, информационные потреби користувачів, що враховують, і інформаційні управлінські 
ресурсы укладачів МСФО-звітності. 
Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансові інструменти, фінансові активи, фінансові 
зобов'язання, розкриття фінансової інформації.
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ТОВ «Фінансова компанія № 1»

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКІВ МІКРОФІНАНСУВАННЯ КРАЇН ЄС

Стаття присвячена оцінці ролі мікрофінансування у розвитку ринку фінансових послуг ЄС на сучасному етапі і 
тенденціям його подальшого розвитку. Виявлені основні чинники, що визначають приваблевість мікрофінансових по-
слуг для представників малого і середнього бізнесу. Стимулювання процесів мікрокредитування є важливою умовою 
ефективної реалізації конкурентного потенціалу територій, інтенсифікації механізмів державно-приватного партнерства 
у ЄС, а також формування і стимулювання інновацій. На основі проведеного аналізу і огляду норм законодавства ЄС 
сформульовані основні чинники, що сприяють ефективному розвитку мікрофінансового ринку у країнах ЄС, обгрунто-
вана необхідність подальшого удосконалення державного регулювання діяльності мікрофінансових організацій в Україні.
Ключові слова: мікрофінансування, мікрофінансова організація (МФО), мікрокредит, регулювання ринку 
мікрокредитування, малий і середній бізнес. 

Постановка проблеми. Регулювання діяль-
ності мікрофінансових організацій (МФО) у різ-
них країнах суттєво відрізняється. У більшості 
країн даний процес ґрунтується суто на само-
регулюванні, тобто кожна організація самостій-
но створює правила управління та внутрішнього 
контролю – держава у не втручається у про-
цес регулювання, тому що діяльність МФО не 
є об'єктом системного ризику, а спроби контр-
олювати і регулювати з фінансової точки зору не 
виправдані. У деяких країнах, держава контр-
олює «великих гравців» ринку мікрофінансуван-
ня, проблеми яких, можуть суттєво впливати на 
ситуації цього ринку. Традиційно стратегічний 
підхід країн ЄС до розробки концептуальних 
основ регулювання мікрофінансової діяльності 
базується на збалансованій структурі між: а) за-
хистом вкладників і забезпеченням їх безпеки, 
надійності фінансових інституцій та фінансової 
системи загалом; б) захистом прав споживачів і 
в) збереженням соціальної місії діяльності МФО 
на ринку мікрофінансування. Кожна країна за-
стосовує «багаторівневий» підхід до питань роз-
робки політики у сфері мікрофінансування мало-
го і середнього бізнесу (МСБ). Альтернативний 
підхід полягає у створенні концептуальної осно-
ви, що регулює мікрофінансування, як окремий 
напрямок діяльності, що проходить наскрізною 
лінією через різні типи установ. Згідно з багато-

рівневим підходом у концептуальній основі ви-
значаються конкретні типи інституцій або зако-
нодавчо-регуляторні «вікна», які часто різняться 
за: 1) дозволеними видами діяльності (в основно-
му, розміщення депозитів у порівнянні з надан-
ням кредитів), 2) правовим статусом (комерційні 
у порівнянні з не комерційними) і 3) підходом до 
регулювання і нагляду (повне пруденціальне ре-
гулювання або лише ліцензування у порівнянні з 
відсутністю регулювання). Концептуальна основа 
може складатися з одного закону, що регулює всі 
фінансові установи або цілої низки законів, що 
регулюють і визначають різні типи інституцій 
(наприклад, окремі закони про банки, кредитні 
союзи, МФО і т. д.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам удосконалення системи регулювання 
ринків мікрофінансових послуг присвячені робо-
ти як вітчизняних вчених Н.Є. Єгорової, Г.Є. Єр-
шової, П.І. Жукова, А.Б. Крутика, М.Г. Лапусти, 
М.А. Платонової, Г.І. Хотинської, так і закордон-
них теоретиків і практиків Х. Виссеми, П. Дру-
кера, Ф. Кауфмана, Н. Сирополіса, Д. Речмена. 
Однак з урахуванням змін, що відбулися на рин-
ку мікрокредитування країн ЄС в останні роки, 
назріла необхідність вивчення і узагальнення су-
часного закордонного досвіду у сфері розширення 
доступу підприємств МСБ до кредитних ресурсів, 
зменшення ризиків МФО при обслуговуванні ін-
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дивідуальних підприємців, розробки обґрунтова-
них рекомендацій з вирішення проблем взаємодії 
комерційних банків і МФО. Проблеми вдоскона-
лення та пошуку нових методів і форм кредиту-
вання МСБ у країнах ЄС також вимагають по-
дальшого їх дослідження і висвітлення.

Постанова завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у аналізі основних тенденцій роз-
витку сучасних систем державного регулювання 
ринків мікрофінансування країн ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ліцензування діяльності МФО і регуляторний 
нагляд з боку офіційних органів ЄС розширює 
доступ до фінансових послуг за рахунок підви-
щення довіри громадськості до МФО, поліпшен-
ня їх операційних стандартів і надання допомоги 
у створенні рівних умов для всіх гравців цього 
сектору (МФО, користуючись певними перевага-
ми свого юридичного статусу – податкові пільги, 
більш низькі реєстраційні збори та ін., – транс-
формують власний правовий статус у ліцензо-
вану фінансово-депозитну інституцію). Однак, 
така концептуальна основа набуває суттєвої 
ефективності, якщо вимоги і обмеження до ді-
яльності МФО не перешкоджають інноваціям, 
зростанню і здатності МФО до трансформації 
(за умови розмежування між різними регуля-
торними «рівнями» класифікації МФО і у якості 
перешкоджання від дотримання регуляторних 
вимог). Оскільки МФО відрізняються від «чи-
сто» кредитних інституцій (з погляду бізнес-мо-
делі, інституційної структури, формату надання 
послуг), їх регулювання передбачає фінансову 
стабільність і ринкову дисципліну – якісне роз-
криття інформації, сумлінну рекламу, неучасть 
у створенні різного роду фінансових «пірамід». 
Сьогодні мікрокредитування поряд зі страховими 
продуктами, грошовими трансферами та заоща-
дженнями складає значну частину системи мі-
крофінансування ЄС. При цьому поняття «мікро-
кредиту» в економіці країн ЄС залежно від тих 
чи інших обставин застосовується в контексті 
різних розмірів кредитного ліміту, економічних 
регіонів, цільових груп, практик надання позики, 
розмірів кредитного ліміту та цілей використан-
ня. Це визначає «нестандартизований» характер 
мікрокредитування, що ускладнює єдине визна-
чення «мікрофінансової інституції» та створює 
передумови для непорозумінь під час економіч-
них досліджень у різних регіонах ЄС. 

Сьогодні фундамент успіху німецької еконо-
міки формують дрібні і середні фірми та сімейні 
підприємства (99%, або 3,5 млн., всіх німецьких 
комерційних компаній відносяться саме до кате-
горії МСБ, а частка останнього у сукупному ВВП 
Німеччини становить 46,7% [1]). Державна під-
тримка МСБ в Німеччині включає в себе більше 
500 програм на федеральному і регіональному 
рівнях і спрямована на сприяння інвестиційній 
діяльності у сфері МСБ [2]. Це і пряма фінан-
сова допомога, що має такі різновиди: 1) дер-
жавні інвестиційні надбавки/субсидії, які рідко 
надаються на умовах повернення, не підлягають 
в цілому оподаткуванню і надаються на вимогу; 
2) пільгове кредитування («прихована фінансова 
допомога», оскільки власне сума допомоги являє 

собою різницю між ринковою та пільговою кре-
дитними ставками – кредитна субсидія) і непря-
ма фінансова допомога МСБ: податкові пільги 
для МСБ (звільнення від обов'язку щодо сплати 
податку на доходи в певних межах) і особливі 
норми амортизації для певних інвестицій у ви-
робництво. ЄК визначає мікрофінансування не 
як форму подолання бідності (у Німеччині це 
поняття досить відносне), а як мотивацію під-
приємницьких ініціатив серед населення – «на-
дання кредитів новим та вже існуючим малим 
підприємствам у розмірі до 25 тис.  євро», при 
цьому «справжнім» мікрокредитом є лише та по-
зика, яка доповнюється ще і консультуванням та 
супроводом підприємств-позичальників (тобто, 
програми мікрокредитування, що не надає такі 
опції, не вважається «справжньою»). І хоча таке 
правило не закріплене у Німеччині на законодав-
чому рівні, воно є повністю доцільним та еконо-
мічно обґрунтованим [3].

Окрім приватних банків, надання мікрокре-
дитів МСБ здійснюють МФО, які стимулюються 
приватними банками (Landesförderinstitute) та 
локальними агентствами з працевлаштування. 
За умов зростаючого дефіциту джерел фінансу-
вання МСБ в Німеччині за останні 15 років вини-
кли: Фонд мікрокредитування (2000 р.), заснова-
ний GLS Банком, Бранденбургським земельним 
правлінням і «Projeсt Enterprise» (американ-
ською неприбутковою МФО) та Німецький інсти-
тут мікрофінансування (Deutsches Mikrofinanz 
Institut – DMI, 2004 р.), які мали на меті роз-
будову сектору мікрофінансування в Німеччині 
та забезпечення його сталого функціонування. 
Однак, за умов існування в країні жорсткої бан-
ківської монополії, спеціального законодавства 
у сфері мікрокредитування до цього часу не іс-
нує – кредитна діяльність значною мірою регу-
люється національним законом кредитування – 
Kreditwesengesetz (KWG) [4], який забезпечує 
ефективність кредитної системи, захист спожи-
вача та гарантування вкладів. 

Тому сьогодні у Німеччині МФО, працючи на 
місцевому, регіональному та загальнодержавно-
му рівнях у різних організаційно-правових фор-
мах, через свій відносно невеликий розмір не мо-
жуть отримати статус банківської структури, є 
майже нерегульованими з боку держави, а лише 
об'єднаними у Німецький інститут мікрофінансу-
вання (НІМ), що здійснює моніторинг механізмів 
якості та контролю, здійснює різноманітні тре-
нінги, консультації та аудит якості згідно ко-
дексу надання мікрокредитів ЄК «Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision» [5]. НІМ кре-
дитує МФО та гарантує якісне надання мікро-
кредитів, які видаються банками, однак безпо-
середнього контакту з клієнтами не відбувається, 
а Фонд гарантування та частково МФО слугують 
страхувальникими ризику неповернення. У свою 
чергу інститути мікрофінансування (консалтин-
гові товариства, бізнес-інкубатори, регіональні 
ініціативи з питань підтримки МСБ) здійснюють 
цикл обслуговування клієнтів – від відкриття 
рахунків до погашенням кредиту за принципом 
«First-Loss-Haftung» (відповідальність за «пер-
ший збиток»), – згідно якого інститут мікрокре-
дитування створює резервний капітал у розмірі 
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20%, що фактично означає, що фонд гарантуван-
ня виплачує неповернені кредити лише за умови, 
коли їх частка перевищує 20% (досі цей показ-
ник не перевищував зазначеного рівня, оскільки 
частка неповернення мікрокредитів коливається 
у межах 4-5% [6]. Таким чином, надання мікро-
кредитів фондами відбувається виключно через 
інститути мікрофінансування, які проходять ви-
могливу процедуру акредитації та атестації, під-
писують угоду про співпрацю і надання мікро-
кредитів з «GLS Gemeinschaftsbank» та НІМ і 
лише після цього розпочинають свою діяль-
ність. Ця система включає комплексні механізми 
управління ризиком – фонд захищає банк від не-
повернення кредитів на 100%, що є передумовою 
для значно коротшого строку процесу обробки 
даних банком (у випадку неплатоспроможності 
банк має гарантію, що вся сума буде повністю 
повернена фондом). 

У 2010 р. шляхом об'єднання зусиль Федераль-
ного міністерства праці та соціального захисту, 
Федерального міністерства економіки та техноло-
гій та KfW (Німецького державного банка розви-
тку) був сформований найбільший в країні «Фонд 
мікрокредитування Німеччини», який значно по-
кращив основні економічні умови для МФО у кра-
їні (лише обидва міністерства надали близько 100 
млн. євро з коштів Європейського соціального фон-
ду та Федерального уряду, а інвестиційний банк 
«Landesförderbank Niedersachsen» набув права 
довірчого управління новим Фондом завдяки по-
купки цінних паперів. Сьогодні Фонд пропонує на 
федеральному та регіональному рівнях кредити у 
розмірі від тисячі до 20 тис. євро з номінальною 
процентною ставкою 8,56% і максимальним термі-
ном погашення приблизно три роки при повному 
відшкодуванні Фондом витрат на обслуговування 
такого роду кредитів для МФО [7; 8]).

На відміну від МФО комерційні банки ство-
рили власні схеми мікрокредитування, надаючи 
позики до 25 тис. євро у контексті їх соціальних 
програм розвитку МСБ. Так, Федеральний банк 
розвитку KfW надає кредити до 100 тис. євро 
у межах його наймасштабнішої програми 
«StartGeld» – обслуговуючі МФО банки беруть 
на себе лише 20% ризику неповернення кредиту, 
інші 80% бере на себе KfW – за схемою при-
ватно-державного партнерства [9, s. 4356]. Ін-
вестиційний банк Берліну у межах звичної сти-
мулюючої програми для МСБ пропонує опцію 
«мікрокредит» (відсоткові ставки між 3 і 7%), 
у Бремені відповідну послугу передбачає Банк 
економічного зростання («Bremer Aufbaubank 
GmbH»), а в Саксонії – Банк розвитку Саксонії 
(«Sächsische Aufbaubank»), причому паралель-
но найпоширенішим продуктом є контокорент-
ний кредит (з можливістю перевищення розмі-
ру кредиту), процентні ставки за яким відносно 
високі [10]. У 2014 р. були імплементовані деякі 
важливі реформи у цій системі, що мали на меті 
збільшити стимули для поточної підтримки іс-
нуючої клієнтури МСБ та покращити ліквідність 
інститутів мікрофінансування. Перш за все мова 
йде про систему компенсації, що заснована на 
відшкодуванні погашених кредитів: виплати за 
погашений мікрокредит збільшилися з 10 до 18%, 
зкасована авансова форма відшкодування, а самі 

виплати прив'язані до поточної підтримки клієн-
тів, яка здійснюється інститутами мікрофінансу-
вання, а не до рекомендацій цих інститутів від-
носно доцільності кредитування [11]. Важливим є 
розуміння того, що у перспективі регулятивний 
підхід до мікрофінансування, пов'язаний з нео-
днорідністю мережі МФО у виборі цільової ау-
диторії, потребує обгрунтування збалансованості 
їх економічної ефективності.

У Франції активне створення ругулюючого 
механізму мікрокредитування з боку МФО від-
бувається останні десять років: у 2005 р. було 
засновано Фонд гуртування («Social Cohesion 
Fund», SCF), метою якого було гарантування по-
вернення коштів, виданих у борг у межах про-
грам мікрокредитування: Фонд страхував креди-
ти, видані для розвитку МСБ, на суму до 50% 
їх загальної суми, а гарантування кредитів че-
рез SCF сприяло зменшенню ризиків кредитних 
установ; у 2010 р. на законодавчому рівні фізичні 
особи отримали право надавати безвідсоткові по-
зики асоціаціям з мікрокредитування, тобто став 
можливим збір коштів на фінансування того чи 
іншого проекту за допомогою краундфандингу 
(croundfunding) – коло осіб, які можуть брати 
участь у фінансуванні діяльності МСБ було роз-
ширено; у 2012 р. комерційні банки зобов'язали 
щорічно звітувати перед Національним банком 
стосовно наданих ними мікрокредитів для МСБ, 
їх умов, статистики повернення/ неповернення 
позик тощо. Фактично сьогодні мікрокредиту-
вання у Франції розділяється на два принципово 
різні сегменти в залежності від виду кредитів: 
перший передбачає надання так званих «пер-
сональних кредитів», кошти від яких спрямову-
ються на фінансування соціальної та професійної 
інтеграції позичальників (втрата працездатності, 
потреба у перекваліфікації), другий – кредити 
на «професійне мікрокредитування» або «профе-
сійні позички» – мікрокредитування МСБ, ство-
рення підприємств, їх розвиток та підвищення 
ефективності. Так, лише у 2013 р. в країні було 
надано 46 879 мікрокредитів, загальний обсяг 
яких склав понад 276 млн. євро (з них 82% на-
лежали до другого виду, тобто були спрямовані 
на розвиток малого бізнесу, а решта 18% – були 
надані на особисті потреби громадян [12, р. 63]). 
Крім того, щороку близько 200 тис. представни-
ків МСБ отримують мікрофінансування зі спеці-
алізованих європейських організацій на розвиток 
власного бізнесу.

Сьогодні існує мережа асоціацій, цілями ді-
яльності яких є мікрофінансування МСБ, що не 
мають доступу до банківського кредиту, супровід 
і консультування підприємців до, під час та після 
створення ними власного підприємства; сприяння 
покращенню інституційного середовища мікро-
кредитування в країні. На даний момент Асоціа-
ція «ADIE» видає кредити на суму до 6 тис. євро 
(під 7,48% річних, в окремих випадках ця сума 
може бути збільшена до 10 тис. євро – під 6,48%), 
має 130 відділень по всій території Франції, в 
яких на постійній основі працює 200 працівників, 
при цьому 82% осіб, котрі отримали кредит за до-
помогою цієї асоціації, стали успішними підпри-
ємцями. [13]. Асоціація «France Active» фінансує 
проекти створення нових компаній МСБ та надає 
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фінансову допомогу компаніям соціального спря-
мування, має 40 фондів та 130 відділень по всій 
території Франції, у яких працює 550 працівників 
і 2 200 добровольців і до яких можна звернутися 
з запитом про надання мікрокредиту, при цьо-
му 84% компаній МСБ, створених за її сприяння 
переживають три перші роки існування [14]. Ще 
однією установою, що займається мікрокредиту-
ванням у Франції, є «Oséo» (37 регіональних від-
ділень, в яких працює понад 1000 працівників, 
що надають допомогу МСБ різних сфер діяль-
ності) – приватне підприємство, якому з 2013 р. 
делеговані функції державного значення – воно 
увійшло до складу Державного інвестиційного 
банку «Bpifrance», який здійснює супровід інно-
ваційних підприємств МСБ, інвестування у роз-
виток секторів економіки стратегічного значення, 
співпрацю з місцевими урядами та приватними 
компаніями [15]. Отже, сьогодні у Франції існує 
розвинений та дієвий механізм сприяння роз-
витку МСБ, в якому задіяні як державні, так і 
приватні установи. У ЄС лише дві країни, Фран-
ція та Румунія, мають спеціальне законодавство 
з мікрокредитування, у інших країнах мікро-
кредитування регулюється відповідно до зако-
нодавства, що регулює установи, які надають 
мікрокредити. У Франції наразі сприяння розви-
тку МСБ відбувається дуже різними способами 
та покриває задоволення більшості потреб, які 
виникають у підприємців як на початку їхньої 
діяльності, так і в процесі розвитку компаній, 
паралельно використовуються дві моделі макро-
фінансування: перша – на основі небанківських 
установ та об'єднань; друга – на основі тради-
ційних банків і створення спеціальних програм 
мікрокредитування; крім цього ЄС надає значні 
суми для сприяння мікрофінансуванню МСБ че-
рез такі інструменти, як JASMINE, EPMF [16]. 

За даними Національного Агентства з обслу-
говування малого бізнесу Великобританії, 99,1% 
від загальної кількості приватних компаній сьо-
годні припадає на підприємства МСБ, на яких 
працює 56% зайнятих у приватному секторі, і які 
забезпечують 52% обороту приватного сектора 
(цікаваю особливістю структури МСБ Велико-
британії є те, що на частку малих підприємств 
з кількістю працівників до 49 осіб доводить-
ся 99,2% всіх приватних компаній, у той час 
як частка середніх підприємств складає всього 
0,7%). Сьогодні основною метою функціонуван-
ня МФО є визначення механізмів, які дозволять 
зробити цю сферу надання позик більш стабіль-
ною в плані ризиків, пов'язаних з «несприятли-
вим вибором» (adverse selection) та «моральною 
загрозою» (moral hazard). «Консерватизм» у мі-
крокредитуванні є сьогодні важливим додатко-
вим інструментом державних моделей підтримки 
МСБ Великобританії, згідно позиції уряду щодо 
гарантій вкладів лише тих, хто має позитивну 
кредитну історію, прийнятні рівні ліквідності та 
платоспроможності. Обсяг «нетрадиційного» кре-
дитування наразі складає понад 400 млн. фун. і 
здійснюється п'ятьма суб'єктами кредитних від-
носин: а) кредитними спілками (найбільший сег-
мент – 200 тис. користувачів) як кооперативними 
установами, які емітують акції для своїх членів, 
а потім кредитують їх; б) фондами кредитування 

домогосподарств, активи яких складають більше 
74 млн. фун. і надають стартовий капітал для від-
творення домогосподарств; в) мікрофінансовими 
фондами, які надають невеликі позики для галузі 
місцевої торгівлі; г) товариствами взаємної пору-
ки – групами малих підприємств, які об'єднують 
свої заощадження в банках з метою запозичен-
ня на умовах більш вигідних відсоткових ста-
вок; д) соціальними банками, що є комерційними 
установами, призначеними для соціальних або 
екологічних цілей. Більшість банків в Велико-
британії надають мікрокредити і багато з них 
є учасниками «Схеми по гарантуванню креди-
тів МСБ» (Small Firms Loan Guarantee Scheme), 
вони надають позики МФО, проте їх масштаби 
незначні, а умови визначаються в залежності від 
кожного окремого випадку (відсоткові ставки за-
звичай нижче, через «соціальну направленість» 
таких позик) [17]. У свою чергу акціонерний 
капітал фінансових інститутів спільного розви-
тку (Development Finance Institutions – CDFIs), 
промислових товариств та товариств взаємного 
страхування розглядається як «ризиковий капі-
тал» небанківських установ. Інвестор у якості фі-
зичної або юридичної особи, який готовий надати 
капітал в CDFI або в якості позики або акціонер-
ного капіталу, отримує на п'ять років податкові 
пільги у розмірі 5% від суми інвестицій у кож-
ному з п'яти послідовних податкових років [18]. 

Наразі Асоціація Спільного Розвитку Капіталу 
(CDFA) розробила правила, норми та положення 
про стандарти ефективності у сфері мікрокреди-
тування МСБ у п'яти головних сферах (фінансо-
ва, операційна, організаційна, обізнаності ринку 
і впливу), які включають кількісні та якісні по-
казники та принципи. Тобто, діяльність держав-
них і приватних кредиторів є все більш взаємо-
доповнюючою, здійснюється спрощення системи 
регулювання (перегляд 21 тис. норм в промис-
ловості і торгівлі Великобританії) і збільшується 
державна підтримка небанківських позичальників 
(створений Фонд розвитку з розміром капіталу у 
2,5 млрд. фун. для фінансування розвитку екс-
порту МСБ – програми «Паспорт на експорт» і 
«Дорога до глобального зростання»). Новою тен-
денцією на ринку мікрокредитування є так зване 
рівноправне кредитування (peer-to-peer lending) 
як спосіб позики без залучення традиційного фі-
нансового посередника (банку або іншої фінансо-
вої інституції), не вписується ні в одну з трьох 
категорій традиційних фінансових інституцій (де-
позитарії, інвестори, страхувальники), причому 
цей новостворений субринок не підлягає наразі 
державному регулюванню: кредитори самі обира-
ють, у які позики вони хочуть інвестувати, позики 
являють собою цінні папери, які можна продавати 
іншим кредиторам, проте позики не забезпечені 
і не захищені умовами державного страхуван-
ня [19]. За цією системою позичальники (компа-
нії рівноправного кредитування «Funding Circle», 
«Thin Cats», «Market Invoice», «Assetz Capital») 
орієнтуються на стандарти Асоціації рівноправ-
ного фінансування, не претендують на захист у 
рамках Програми компенсації фінансового обслу-
говування (FSCS), згідно з якою кожен банк за-
безпечується гарантією на суму до 85 тис.  фун. за 
кожним позичальником. За прогнозами, у 2016 р. 
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компанії рівноправного кредитування повинні на-
дати кредити за цією системою на загальну суму 
у 420 млн. фун. [20].

Наразі в Угорщині функціонують 4 державні 
програми підтримки МСБ: 1) «Європейські техно-
логії», основна мета якої – стимулювання інвес-
тицій і впровадження нових технологій, модерні-
зація промислових підприємств; 2) субсидування 
відсоткових ставок по кредитах МСБ на конкурс-
ній основі (Міністерство економіки і транспорту); 
3) підтримка сільськогосподарського МСБ, у т.ч. 
шляхом пільгового кредитування (довгострокові 
кредити надаються Угорським банком розвитку 
на строк від 5 до 20 років під 7%); 4) Будапешт-
ська програма кредитування МСБ (Будапешт-
ський фонд розвитку підприємництва), у рамках 
якої по кредитах, отриманих в Угорському бан-
ку розвитку, дотується до половини відсоткових 
ставок. Загалом за період 2004-2015 рр. з фондів 
ЄС і Угорщини на підтримку МСБ було виділено 
близько 2,9 млрд. дол. [21]. Якщо у 2004 р. із за-
гальних кредитних коштів, виділених для МСБ, 
середні підприємства отримали 52%, мікро та малі 
підприємства отримали 24%, то у 2014 р. середні 
підприємства отримали лише 34% всіх кредитних 
коштів, в той час як мікро підприємства отримали 
36%, а малі підприємства майже 30% (при цьому 
співвідношення кредитних коштів, виданих мікро-
підприємствам до всіх кредитних коштів постійно 
збільшується) [22].

Особливої уваги заслуговують державна 
програма мікрокредитування МСБ «Széchenyi» 
(низький відсотковий кредит і необмежене його 
використання, швидкий доступ до коштів і від-
сутність необхідності у демонстрації історії влас-
ного бізнесу; позичальники – мікропідприємства, 
які становлять понад 70% користувачів цієї про-
грами), кредитна програма підтримки МСБ Угор-
ського банку розвитку «New Hungary Small and 
Medium-sized Enterprise Loan Programme» (не-
великі позики на різні цілі розвитку, прямі схеми 
фінансування через агентські мережі, схеми ре-
фінансування, пільгові кредити для МСБ, що ін-
вестують за межами Угорщини) і «New Hungary 
Enterprise Micro Credit» (забезпечення через 
«Venture Finance Hungary Plc.» мікрокредитів 
МСБ з вигідними процентними ставками, спро-
щенні системи акцептування заставного майна, 
страхування кредитів) [23]. Завдяки цим програ-
мам і особливо програми «Széchenyi», відбувало-
ся збільшення питомої ваги мікрокредитів і, так 
званних, «швидких» кредитів без застави. У від-
повідь на ініціативу уряду, банки також почали 
створювати подібні ринкові продукти за умов по-
силення конкуренції у банківському секторі за 
останні роки, що сприяли розвитку як банків-
ського сектора Угорщини (через збільшення ви-
даних кредитів), так і сектора МСБ, завдяки уні-
фікації залучення зовнішніх фінансових джерел. 

Сьогодні у Чехії, на 10 млн. жителів якої при-
падає понад 700 тис. підприємств МСБ, що за-
безпечують до 35% виробництва, 69% будівни-
цтва, 91% торгівлі, 87% готельного сервісу і 88% 
сфери послуг, з 2004 р. здійснюються 16 програм 
підтримки МСБ з коштів державного бюджету і 
програми PHARE ЄС за участю Чешсько-Морав-
ського банку гарантій і розвитку (ЧМБГР), який 

надає гарантії під середньострокові і довгостро-
кові інвестиційні кредити (рівень гарантій дося-
гає 70% обсягу кредиту: на запаси й експлуата-
ційні витрати використовується до 40% кредиту); 
експлуатаційні кредити (гарантії під кредити на 
придбання запасів і на експлуатаційні витра-
ти, пов'язані з проектом; максимальний термін 
гарантій 4 роки); лізинг (гарантії на погашення 
платежів клієнта по лізингу – максимально до 
70%). Особлива пільгова кредитна підтримка на-
дається проектам малих інноваційних фірм, які 
експортують власну продукцію (сума кредиту 
може становити 70-80% від вартості проекту, га-
рантія та до 100%), здійснюють НДДКР (пільгові 
гарантії під кредити; субсидування частини про-
центної ставки по кредитах; дотації на створення 
нових робочих місць для інвалідів та громадян 
з інших проблемних груп населення; дотації на 
витрати за проектами у сфері нових техноло-
гій), беруть участь у регіональних інвестиційних 
проектах, що реалізуються у депресивних про-
мислових зонах та економічно відсталих районах 
північної Моравії і Південної Чехії (понад 50% 
загального обсягу гарантій) [24].

Крім цього, діють державні програми «Кре-
дит» і «Регіон» (реалізація інвестиційних проектів, 
спрямованих на створення нових робочих місць 
на фірмах з чисельністю зайнятих менше 50 осіб 
в економічно слабкі регіони країни; підтримки 
у розмірі до 10 млн. крон – на створення про-
тягом року 2 нових постійних робочих місць, по-
над 10 млн. крон – 5 робочих місць; максимальний 
розмір кредиту – 20 млн. крон строком до 4 років), 
програма «Капітал» (підтримка реалізації конку-
рентоспроможних інвестиційних проектів розви-
тку вітчизняного виробництва і впровадження 
екологічно безпечних передових технологій), про-
грама «Малі кредити», що спрямована на створен-
ня альтернативних джерел фінансування підпри-
ємницьких проектів МСБ з розвитку виробництва 
і нових технологій (кредити надаються на фінан-
сування інвестицій у нові технології – мінімаль-
но 70% кредиту; ноу-хау – максимально 30% 
кредиту; вирішення проблеми ліквідності – мак-
симально 30% кредиту). Найбільший інтерес до 
ринку мікрокредитування МСБ проявляють такі 
банки, як «Ceska sporitelna» (із спеціальними ко-
мерційними бізнес-центрами), «Komercni banka», 
«CSOB» і чеський філіал Citibank (із спеціальною 
кредитною програмою виходу МСБ на міжнародні 
ринки, в основі якої надання кредиту у сумі до 
42 тис.  дол. для покриття всіх витрат, пов'язаних 
з отриманням сертифікатів на відповідність сис-
тем управління якістю міжнародного стандарту 
ISO 9001 і екологічного менеджменту стандарту 
ISO 14001). Узявши за основу «бельгійську» мо-
дель підтримки мікрофінансування МСБ, Чехія 
отримала фінансування із європейських фондів за 
24 програмами підтримки МСБ (зокрема: допомо-
га при інвестуванні у розширення або створення 
нових підприємств, у діяльності бізнес- інфо- та 
інноваційних центрів; надання підтримки фонду 
молодих бізнесменів та національному фонду про-
фесійних кредитів) на національному рівні, та за 
70 програмами (зокрема: супровід малого підпри-
ємства протягом 5 років з моменту створення; фі-
нансування з федерального бюджету відповідних 
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регіональних структур; поліпшення бізнес-серед-
овища; полегшення податкових навантажень, на-
дання пільг і т.д.) на регіональному рівні [25].

Сьогодні у Польщі спостерігаються макси-
мальні темпи поліпшення умов ведення підпри-
ємницької діяльності – доступ МСБ до фінансу-
вання вважається досить високим (перевищує 
середній показник у ЄС), вона залишається 
єдиною країною ЄС, яка не відчула згубних на-
слідків світової фінансово-економічної кризи. 
У 2015 р. частка сектора МСБ у створенні ВВП 
становила 47% і ці дані враховують додану вар-
тість, створену зайнятими, а також діяльність 
МСБ у «тіньовому секторі» [26]. Створений Наці-
ональним Економічним Банком (BGK) Польський 
Національний фонд гарантування позик (СGF) у 
межах Національної програми підтримки МСБ 
функціонує через 50 місцевих і регіональних фон-
дів кредитного гарантування з метою створення 
інноваційних підприємств (до 2020 р. в Польщі 
на інноваційні проекти планується виділяти до 
3% від загального ВВП), венчурних фондів, за-
снованих на державно-приватному партнерстві, 
надання преференційного фінансування соціаль-
ним підприємствам МСБ і супроводжуючого кон-
сультування, організації заходів для підтримки 
експортоорієнтованих фірм МСБ тощо [27]. До 
головних інструментів кредитної підтримки під-
приємств МСБ в Польщі належать: Позикові 
Фонди, Фонди Кредитних Поручень та так зва-
ні «банки довіри». Найважливішими з небанко-
вих фондів, котрі надають фінансування сектору 
МСБ є: Фонд розвитку підприємництва (фінансу-
ється з коштів Світового Банку, загальна вартість 
реалізації проекту – приблизно 27 млн. дол. при 
40% участі національних коштів), Фонд «Мікро» 
(«Fundusz Micro» – спільна польсько-американ-
ська інституція, яка займається мікрокредиту-
ванням у Польщі, заснований Польсько-амери-
канським фондом підприємництва) і Канадська 
позикова програма для інкубаторів підприємни-
цтва (канадсько-польська фундація підприємни-
цтва – CPEF, має кредитні лінії на преференцій-
ні позики для 15 інституцій у межах кредитної 
програми «Branch Network» разом із польським 
банком «Pekao S.A.»). Особливістю їх діяльності 
є використання «індивідуальних позик» (повер-
нення доручається трьома особам) і «групових 
позик» (повернення доручають як мінімум чоти-
рьом підприємцям) та орієнтація на отримання 
прибутку у вигляді маржі з кредитних доручень 
(як правило, 1-3% вартості кредитного доручен-
ня) та відсотків по банківських депозитах фонду. 
Наразі у Польщі існують два основні види фондів 
кредитних доручень: індивідуальні (органи фон-
ду розглядають заявки за дорученням окремих 
кредитів) та портфельні (фонди доручають – до 
визначеного рівня – повний портфель кредитів, 
наданих банком суб'єктові, який зо визначеними 
критеріями передбачає дуже високий рівень до-
віри фонду до банку). 

Особлива роль належить бізнес-інкубаторам, 
чия діяльність спрямована на надання допомоги 
найбільш перспективним проектам починаючим 
підприємцям (за умови передачі 15% акцій ство-
рюваного підприємства інкубатору, вони можуть 
отримати інвестування у розмірі 32 тис. дол.), та-

кож консультування з будь-яких питань бізне-
су – від бухгалтерського і юридичного до пошуку 
інвесторів і партнерів. У Польщі, де на кожну 
тисячу населення припадає 35 діючих підпри-
ємств (у той час як в Україні лише – 3), широко 
використовуються спеціальні «банки довіри», які 
забезпечують погашення кредитів їх одержува-
чами, користуючись санкціями «групового по-
ручительства» і тиском з боку соціальних груп 
(«система кругової поруки і групових гарантій»), 
замість застави та інших традиційних засобів за-
безпечення кредиту.

Щодо інших країн ЦСЄ, то у Болгарії наразі 
реалізується 20 програм мікрофінансування та 
підтримки МСБ за сприяння міжнародних орга-
нізацій, найбільш важливими з яких є: 1) кредит-
на лінія за програмою PHARE (кошти надаються 
ЄС згідно фінансового меморандуму між ЄС, Мі-
ністерством економіки і Народним банком Бол-
гарії; розмір кредитів до 100 тис.  євро на строк 
до 5 років надаються уповноваженими місцевими 
банками для реалізації інвестпроектів за умови 
власного фінансування кредитоодержувачем не 
менше 25% вартості проекту); 2) програма «По-
чніть власну справу» (здійснюється Міністер-
ством праці і соціальної політики Болгарії, Націо-
нальною службою зайнятості та бізнес-центрами 
країни; передбачає навчання і фінансове спри-
яння зареєстрованим безробітним, що бажають 
почати власний бізнес); 3) проект «Сприяння і 
підтримка бізнесу» (реалізується спільно Міжна-
родною організацією праці, Програмою розвитку 
ООН, регіональними бізнес-центрами, які про-
понують послуги мікрокредитування МСБ, різні 
консалтингові та інформаційні послуги). У Руму-
нії доступ суб'єктів МСБ до фінансових ресур-
сів забезпечується відповідно до програм: 1) мі-
крокредитування CHF за фінансового сприяння 
США, специфіка якої – надання коштів МФО 
та членам асоціацій підтримки МСБ на основі 
зворотності повернення коштів; 2) ECOLINCS і 
CEEBIC також за фінансового сприяння США 
(перша надає позики для розробки техніко-еко-
номічних обґрунтувань і пілотних проектів у 
сфері навколишнього середовища, друга спрямо-
вана на підтримку торгівлі між суб'єктами МСБ 
із країн ЦСЄ і США); 3) GLOBAL TRADE AND 
TECNOLOGY NETWORK, що надає суб'єктам 
МСБ доступ до американських технологій та 
експортних ринків США. У Словаччині реалі-
зуються мікрокредитні (безоплатні) програми 
розвитку інноваційних підприємств МСБ з за-
лученням науково-інформаційні проектів. Кож-
на з них має свої функції – кредитна програма 
підтримки МСБ і програма мікрокредитування. 
Низка програм спрямована на підтримку і роз-
виток МФО у окремих галузях, для початківців 
бізнесу, підвищення конкурентоспроможності 
малих компаній у сфері новітніх технологій. Осо-
бливе місце займають дві програми підтримки 
експортної діяльності малого бізнесу, що є час-
тинами загальної урядової програми підтримки 
експорту – «А» (фінансова допомога суб'єктам 
МСБ для придбання обладнання або модернізації 
виробництва, а також для збільшення конкурен-
тоспроможності словацьких товарів на зовнішніх 
ринках) і «В» (модель часткового фінансування 
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через «Словацький банк гарантії і розвитку» 
шляхом мікрокредитування зовнішньоторгівель-
них операцій та заходів щодо сприяння організа-
ції закордонних виставок і маркетингу) [28].

Висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні у промислово розвинених країнах ЄС кіль-
кість нових компаній, що входять у комерційний 
мікрофінансовий сектор і низка неприбуткових 
МФО, які трансформуються у комерційні під-
приємства і регульовані депозитні мікрокредитні 
організації, зростає. Це викликає зміни структу-
ри та масштабів всієї європейської фінансової 
системи, а також потребує подальшого розвитку 
даного сектору у контексті синхронізації пруден-
ціальних і непруденціальних форм регулювання 
та нагляду. Тобто, мікрофінансування все більше 
відрізняється від традиційних фінансових послуг 
і вимагає регулювання з урахуванням специфіки 
даного сектору, беручи до уваги конкретні мікро-
фінансові ризики, пов'язані з формою власності 
і управлінням, кредитами, ліквідністю, операцій-
ною діяльністю та менеджментом. Регулювання 
і нагляд сучасних небанківських організацій ЄС, 
що мобілізують депозити від населення, скон-
центрований на розробці ефективних механізмів 

відповідно до типу та масштабу операцій цих ор-
ганізацій. У процесі планування і розробки кон-
цептуальної основи мікрофінансування законо-
давчі та регулюючі органи ЄС на сучасному етапі 
віддають перевагу розробці адекватних вимог до 
ліцензування, а також конкретним проблемам, 
з якими МФО можуть зіштовхнутися при вико-
нанні цих вимог. З кожним роком збільшуються 
дотації ЄС на розвиток МСБ країн співтовари-
ства, скористатися якими можуть також підпри-
ємці з інших країн, компанії яких зареєстровані 
на її території. Програми фінансової допомоги 
ЄС передбачають широкий спектр грантів, по-
зик, довгострокового кредитування та співфінан-
сування техніко-економічних досліджень і про-
ектів у галузі інфраструктури. Для управління 
коштами, які виділяються з бюджету ЄС для 
підтримки МСБ у сферах інноваційної економі-
ки, людського капіталу та розвитку єврорегіонів, 
діють спеціальні урядові структури ЄС, які осо-
бливу увагу приділяється технологіям/послугам 
у сферах захисту прав промислової власності, 
зміцнення взаємодії між сферою освіти та еко-
номіки, підтримки міжрегіонального розвитку та 
екологічних проектів.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ  
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СТРАН ЕС

Аннотация
Статья посвящена оценке роли микрофинансирования в развитии рынка финансовых услуг ЕС на современном этапе 
и тенденциям его дальнейшего развития. Установлены основные факторы, определяющие привлекательность микро-
финансовых услуг для представителей малого и среднего бизнеса. Стимулирование процессов микрокредитования 
является важным условием эффективной реализации конкурентного потенциала территорий, интенсификации меха-
низмов государственно-частного партнерства в ЕС, а также формирования и стимулирования инноваций. На основа-
нии проведенного анализа и обзора норм законодательства ЕС сформулированы основные факторы, способствующие 
эффективному развитию микрофинансового рынка в странах ЕС, обоснована необходимость дальнейшего совершен-
ствования государственного регулирования деятельности микрофинансовых организаций в Украине.
Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовая организация (МФО), микрокредит, регулирование ринка 
микрокредитования, малый и средний бизнес. 
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SPECIFIC FICHERS OF EU NATIONAL STATE  
REGULATION SYSTEMS OF MICROLOANS MARKETS

Summary
This article evaluates the role of microfinance in development of the EU financial services market and its future 
development trends. It also describes the main factors, which determine the appeal of the microfinance services 
for the small and medium-sized businesses. Stimulation of processes of microloans development is an important 
condition to effective realization of the competitive territorial capacity, intensifications of mechanisms of state-
private partnership in EU, and also formation and stimulation of innovations. Basing on the analysis and review of 
the EU law regulations systems the author formulates the principle obstacles motivating the effective development of 
the microfinance markets in the EU countries. The author also substantiates the necessity of subsequent improvement 
of the state regulation of micro finance institutions in Ukraine. 
Keywords: microfinance, microfinance institution (MFI), microcredit, microloans market regulation, small and medium-
sized business.
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ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРЕДИТУ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

У статті здійснено аналіз теорій кредиту, виходячи з різноманіття теоретичних концепцій походження кредиту. Роз-
глянуто роль кредитних відносин в натуралістичної, капіталотворчої, теорію кредитного регулювання. Автором запро-
поновано застосування комплексного підходу, що дозволяє виділити сутнісні риси кредиту. 
Ключові слова: кредит, теорія кредиту, банківський кредит.

Постановка проблеми. Ефективний меха-
нізм кредитування – це одне з найважливіших 
завдань банківської системи України, який би 
відповідав ринковим умовам господарювання. 
Проблема фінансового забезпечення сільськогос-
подарських товаровиробників шляхом викорис-
тання кредитних ресурсів відноситься до числа 
найважливіших питань стимулювання виробни-
цтва при проведенні модернізації економіки. На 
сьогоднішній день, в якості основних джерел фі-
нансування підприємств розглядаються банків-
ські кредити.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в узагальнені точок зору теоретич-
них концепцій сучасності походження кредиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основоположниками наукових досліджень кре-
диту та кредитних відносин вважають Дж. Ло, 
А. Сміта, Ж. Сея, Д. Рікардо, Дж. Р. Мак-
Куллоха, Ф. Бастіа, Дж. Мілля, К. Маркса, 
Г. Маклеода, А. Вагнера, А. Маршалла, Р. Хо-
утрі, Дж. М. Кейнса, Й. Шумпетера, Е. Хансе-
на, А. Гана, С. Харріса, С. Кузнеца, Л. Лернера, 
Р. Голдсміта, Дж. Гелбрейта, М. Фрідмана, П. Са-
муельсона, Р. Райяна, Р. Вернера.

Сучасна політична економія походження кре-
диту застосовує дві взаємопов'язані теорії – на-
туралістична та капіталотворча, головною від-
мінністю яких є визначення ролі банківського 
кредиту в економіці.

Основоположниками натуралістичної тео-
рії кредиту були класики політичної економіки 
А. Сміт (1723-1790 рр.), Д. Рікардо (1772-1823 рр.), 
А. Тюрго (1727-1781 рр.), Дж. Мілль (1806-1873). 
Вони трактували кредит як спосіб перерозподі-
лу матеріальних цінностей у натуральний формі.

А. Сміт та Д. Рікардо вважали, що гроші є 
лише інструментом перенесення реального капі-
талу від одного економічного суб'єкта до іншого 
та визначали, що кредит не створює капітал, а 
лише визначає сферу його використання.

Д. Рікардо трактував суть натуралістичної 
теорії: «Я не маю ніякого уявлення про те, щоб 
кредит мав якесь значення при виробництві то-
варів; товари можуть виготовлятися тільки за 
допомогою праці, машин і сирих матеріалів, і 
якщо останні використовуються в одному місці, 
то вони неминуче повинні бути вилучені з іншого 
місця. Кредит є засобом, який по черзі перено-
ситься від однієї особи до іншої для використан-
ня фактично наявного капіталу; він не створює 

капітал, він тільки визначає, як цей капітал буде 
застосований [5, c. 200]».

Заслугою натуралістичної теорії в кінці XVIII – 
першій половині ХІХ століття було те, що її пред-
ставники визнавали зв'язок кредиту з процесом 
виробництва виходячи з первинності виробництва і 
вторинності кредиту. Спираючись на знання, вони 
переконливо доводили, що кредит сам по собі не 
може створювати реального капіталу, що останній 
виникає тільки в процесі виробництва.

В умовах панування думки про існування 
принципової відмінності між грошима і креди-
том теорія банківського кредиту розглядалася як 
другорядної доктрини. Розмивання зазначених 
відмінностей тлумачилося як відступ від норми, 
наприклад, в теорії Л. Вальраса.

Послідовники натуралістичної теорії кредиту 
в XX ст. (А. Коможінский, К. Діль, В. Косинський 
та ін.) На відміну від класиків економічної думки 
вважали, що кредит має «позитивне» і «вельми 
корисне значення» в накопиченні капіталу. Роль 
кредиту вони представляли однобоко, не розумі-
ючи двоїстого характеру кредитної системи при 
капіталізмі. Відзначаючи важливість кредиту для 
розвитку виробництва, вони не бачили іншого його 
боку – того, що кредит сприяє поглибленню ка-
піталістичних протиріч. Ряд економістів розгля-
дав сутність кредиту в моменті роздільність в часі 
двох частин кредитної угоди: передачі цінності і 
її повернення. А. Коможінский вказував, що дана 
концепція спотворювала економічну природу кре-
диту, приймаючи зовнішній прояв кредиту за його 
сутність. З погляду теорії, що розглядає сутність 
кредиту в роздільність в часі двох актів кредитної 
угоди, послуга кредитора полягає в передачі пози-
чальнику капіталу, а контр-послуга позичальника 
полягає в тому, що він повертає через деякий час 
кредитору його капітал і сплачує за користування 
кредитом відомий відсоток. Автор вказував, що у 
зв'язку з тим, що розглядається фактична контр-
послуга за користування кредитом, т.е. про спла-
ту відсотка, для неї роздільність в часі, взагалі, не 
характерна, бо позичальник може заплатити за 
кредит вперед [1]. Визначення, що базуються на 
роздільність в часі двох актів кредитної угоди, не 
відповідають на основні питання про мету кредиту 
і про джерела плати за кредит. Роздільність в часі 
двох частин господарської угоди можна спостеріга-
ти в цілому ряді актів міжгосподарського обороту.

Слід виділити підхід економістів, що висува-
ють в якості основного ознаки факт користуван-
ня господарськими благами кредитора з боку по-
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зичальника. Зокрема, американський економіст 
Е.Р.А. Селігмена вказував, що «кредит це – мінова 
угода, що складається в передачі іншій особі тим-
часового користування багатством», і що «сутність 
кредиту полягає у праві користування яким-не-
будь благом або привілеєм, які на відоме час пе-
реходять в економічну власність іншої особи» [1]. 
Позитивним у даному визначенні є вказівка мети 
кредиту, що виражається в передачі майна в 
чуже господарство для користування внаслідок 
обопільного інтересу кредитора і боржника. Недо-
ліком є те, не цілком визначений рід того корис-
тування, яке в даному випадку мається на увазі.

Основоположником капіталотворчої тео-
рії кредиту був англійський економіст Дж. Ло  
(1671-1729 рр.), який визнавав, що кредит не за-
лежить від процесу відтворення, і відіграє ви-
рішальну роль у розвитку економіки. З цього 
основного постулату випливали подальші основи 
капіталотворчої теорії.

Послідовниками капіталотворчої теорії на 
початку ХХ ст. були австралійський економіст 
Й. Шумпетер (1883-1950 рр.), німецький еко-
номіст А. Ган (1889-1968 рр.) та англійський – 
Дж. М. Кейнс (1883-1946 рр.). Вони надавали пе-
ревагу сфері обігу, а не сфері виробництва де 
створюється сукупний капітал.

На думку Й. Шумпетера, він ототожнював 
кредит із капіталом та оголосив кредит і банки 
вирішальними чинниками розвитку виробництва, 
здатними запобігти економічним кризам, інфля-
ції, забезпечити процвітання суспільства. Також 
запропонував ідею до розроблення кредитних 
методів економічного регулювання [7].

Однією з важливих проблем теорії креди-
ту того періоду було визначення ролі кредиту в 
процесі централізації та концентрації капіталу 
в економіці. Кредит, як стверджував К. Маркс, 
розвивається як допоміжний засіб накопичення, 
а в подальшому він акумулює на користь інди-
відуальних або асоційованих капіталів грошові 
кошти окремих індивідів [4, c. 640]. 

Криза 1929–1933 рр. показала повну неспро-
можність капіталоворчої теорії. Дж. Кейном та 
його послідовниками були використані основи 
цієї теорії при обґрунтуванні принципів кредит-
ного регулювання економіки згідно з якими кре-
дит визначає економічний розвиток. Розширення 
інвестицій шляхом зменшення кредитного відсо-
тка, що в кінцевому підсумку збільшить вироб-
ничий та споживчий попит, сприяє стимулюван-
ня виробництва і споживчого ринку. 

Значний внесок у розвиток теорії кредиту 
вніс Л. Альберт Ган – представник капиталот-
ворческой теорії. У середині 1920-х років книга 
Л.А. Гана «Економічна теорія банківського кре-
диту» (1920) була однією з найбільш дискусійних 
робіт у галузі монетарної теорії. Представлена 
робота продовжує традиції відомих економістів 
Х. Візерса, Г. Маклеода, К. Вікселя. Автор нама-
гався подолати ортодоксальну точку зору про те, 
що кредит фінансується за рахунок заощаджень, 
взятих у банку. Теорією кредиту визначається, 
що банки виступають не тільки в якості посе-
редників в економіці, а й творців грошей. Вели-
чина кредиту не обмежується кількістю заоща-
джень. Л.А. Ган вказував, що банківські клерки 

і менеджери розглядають банківський сектор, 
з погляду, інтересів приватного бізнесу банку і 
перспектив його розвитку, вирішуючи питання 
організації банківської діяльності шляхом досяг-
нення та реалізації певних цілей. Автор розгля-
дав капітал як результат створення кредиту, а 
не заощаджень [9, с. 15].

В основі капиталотворческой теорії креди-
ту використовується суб'єктивний підхід, відпо-
відно до якого сутність кредиту розглядається 
у психологічному факті «довіри», яке кредитор 
надає боржникові. Близькість змісту понять кре-
диту та довіри свідчить про соціальне відчужен-
ня та ризик щодо майбутнього, які є ключовими 
ознаками віри. Прихильники даної теорії аналі-
зують суб'єктивні процеси, характер людини, її 
здатності і т. п. «Довіра методичне засноване на 
звичайному ході речей і традицій, воно виникає 
з повторення актів, які дозволяють завершити 
обмін і врегулювати приватні борги. Ієрархічне 
довіру запам'ятовує в грошах політичну владу. 
Атрибути цієї довіри залежать від принципу ле-
гітимності (релігійного чи демократичного) самої 
влади», – вказує А.А. Гриценко [1, с. 687]. Автор 
вказує, що віра в стабільність купівельної спро-
можності грошей, переконаність у стабільності 
грошей має розпливчасту, ірраціональну природу. 
Неспроможність капиталотворческой теорії кре-
диту полягає в помилковому ототожненні кредиту 
з грошима, а грошей і кредиту – з капіталом і 
багатством. Гроші виступають в якості особливого 
товару, що виконує функцію загального еквіва-
лента. Кредит – це форма руху позичкового ка-
піталу. Неправильним є ототожнення кредиту з 
багатством, оскільки багатство – сукупність ма-
теріальних благ, здатних задовольняти потреби 
людського суспільства. Змішання кредиту і капі-
талу є неспроможним. Кредит може лише сприя-
ти збільшенню капіталу та зростання масштабів 
виробництва, але сам він не створює капітал.

Послідовники капиталотворческой теорії кре-
диту застосовують такі банківські кредити, які 
надаються не за рахунок акумульованих бан-
ками коштів, а шляхом створення так званих 
«уявних вкладів», що виникають шляхом запису 
банками грошових сум на поточні рахунки пози-
чальників. Недоліком розгляду сутності кредиту 
через довіру, є те, що це підхід не пояснює мету 
кредиту, джерела одержання відсотка, абсолю-
тизація суб'єктивних процесів.

У вітчизняній економічній літературі вказані 
підходи до сутності кредиту одержали віддзер-
калення в перерозподільній та відтворювальній 
теорії кредиту. Перерозподільна концепція ґрун-
тується на розгляді кредиту як перерозподілу 
тимчасово вільних коштів, а прихильники цієї 
теорії визначають кредит як перерозподільну ка-
тегорію, що стосується лише однієї фази відтво-
рювання, а не всього відтворювального процесу.

Відтворювальна концепція заснована на тіс-
ному зв'язку кредиту з відтворювальним про-
цесом в цілому, а саме розглядає кредитування 
як невіб'ємну частину всього відтворювального 
процесу. Прихильники концепції називають сам 
кредит відтворювальною категорією, яка стосу-
ється розміщення тимчасово вільних коштів з їх 
попередньою акумуляцією [1]. 
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Подальший розвиток ідей капиталотворчес-
кой теорії отримало відображення в «експансі-
оністської теорії кредиту», в основі якої лежить 
положення про безмежність кредиту і створюва-
них ним депозитів і капіталу. Й. Шумпетер роз-
глядав кредит як найважливіша умова викорис-
тання існуючих факторів для створення нових 
виробничих комбінацій. Для того щоб підприємці-
новатори могли отримати в своє розпорядження 
засоби виробництва, вони повинні користуватися 
банківським кредитом. Банки «створюють» гроші 
для новаторів, і з цього починається перерозпо-
діл потоку ресурсів, тобто суспільного капіталу. 
Таким чином, банки, на думку Й. Шумпетера, є 
особливим феноменом розвитку, які, виступаючи 
від імені народного господарства, видають повно-
важення на здійснення нових виробничих ком-
бінацій. Вони виступають в якості посередників 
між бажанням здійснити інновацію і можливістю 
зробити це. Плата за надання таких можливос-
тей і являє собою відсоток, який є ціною, спла-
ченої за придбання нових продуктивних сил. На 
думку Й. Шумпетера, саме розвиток в справж-
ньому сенсі цього слова (а не кругообіг), в прин-
ципі потребує кредиту [8, c. 316].

Інфляційний кредит розглядався як рушійної 
сили процесу відтворення і сприяв економічному 
зростанню. Неспроможність положення про без-
межності кредиту пояснюється розглядом сут-
ності кредита як основної умови створення ви-
робничих комбінацій. Практичне застосування 
інфляціонного кредиту пояснює кредитну екс-
пансію і сприяє зростанню інфляції. Банківський 
кредит виявляється тісно пов'язаним з феноме-
ном економічного розвитку, а гроші виконують 
функцію не просто засобу обігу і вимірювача цін-
ностей, а грають роль каталізатора економічного 
зростання, у тому числі за посередництвом при-
бутку і відсотка. Насправді основними джере-
лами позичкового капіталу і кредиту, є грошові 
капітали, що вивільняються в процесі кругообі-
гу промислового капіталу, грошові накопичення 
держави, населення і підприємств.

Значно ближче підходять до розуміння сутнос-
ті кредиту теорія кредитного регулювання, яка 
відводить кредитно-грошовій системі визначаль-
ну роль у розвитку економіки, здатність регу-
лювати народне господарство, запобігати кризам 
надвиробництва і масове безробіття. У 30-х ро-
ках ХХ століття головним проповідником цієї 
теорії виступав Дж. М. Кейнс. Головна роль від-
водилася регулюванню економіки: бюджетному 
фінансуванню, тобто зростання державних ви-
трат. Вказано на здатність центрального банку 
визначати грошово-кредитну політику шляхом 
зміни облікової ставки.

У сучасних умовах ця теорія має два на-
прямки. Прихильники концепції дешевих грошей 
вважають найкращим способом зниження рівня 
процента збільшення випуску грошей. Створи-
ли чітку структуру і параметри функціонування 
ринку капіталів і кредитної системи. Регулято-
ром обсягу капіталовкладень є не норма відсо-
тка, а норма прибутку. До першого напряму від-
носять неокейнсіанців Е. Хансена та С. Харріса, 
прихильників концепції «дешевих грошей». Вони 
вважали, що однією з головних причин недови-

користання виробничих потужностей і масового 
безробіття є високий рівень позичкового відсо-
тка, що обумовлює «недостатній стимул до інвес-
тицій» і пропонували для подолання цих негатив-
них явищ випускати більше грошей, знижувати 
норму відсотка, збільшувати попит.

Ф. Хайек виступив проти політики дешевих 
грошей і вказував, що створення за рахунок бю-
джету робочих місць лише посилює економічні 
проблеми. Ф. Хайек визнавав, що уряди, що про-
водили політику кейнсіанства, дійсно досягли 
успіху в підтримці повної зайнятості за рахунок 
кредитної експансії, і стимулюванні сукупного 
попиту, грунтуючись на кейнсіанської формулою, 
в якій безробіття є пряма функція сукупного по-
питу. Ф. Хайек вказував, що інфляція породжує 
набагато більшу безробіття, ніж та, якою з само-
го початку передбачалося перешкодити. Вчений 
вважав, що інфляція сама стає причиною збіль-
шується безробіття, оскільки вона призводить до 
дезорієнтації трудових ресурсів. Ф. Хайек вва-
жав, що гроші повинні бути не інструментом по-
літики, а частиною саморегульованого ринкового 
механізму [6, c. 132].

До другого напрямку теорії «кредитного ре-
гулювання» відносять представників неолібе-
рального напрямку А. Харта, Р. Роуза, А. Берні, 
Є. Адамса, прихильників концепції «гнучкою мо-
нетарної політики». Вони виступали проти повної 
зайнятості і обґрунтовували існування безробіт-
тя і незначне падіння виробництва. Вони запере-
чували головне положення концепції «дешевих 
грошей» – встановлення відсотка на постій-
но низькому рівні і вважають одним з методів 
пом'якшення циклу проведення гнучкої кредит-
ної політики регулювання за допомогою підви-
щення або зниження процентної ставки. Для 
теорії «кредитного регулювання» характерно 
неправильне уявлення про визначальний вплив 
норми відсотка на обсяг капіталовкладень. Пред-
ставники даного напрямку виходили з невірної 
передумови про те, що підприємці ведуть вироб-
ництво тільки за рахунок позичкового капіталу. 
Насправді позичковий капітал застосовується 
лише за наявності власного капіталу, тому рівень 
відсотка має другорядне значення. Головним ре-
гулятором обсягу капіталовкладень є не норма 
відсотка, а норма прибутку. У період депресій 
норма відсотка знаходиться на найнижчому рів-
ні, а величина капіталовкладень дуже незначна.

Сучасний розвиток теорій кредиту отрима-
ло відображення в існуючих перерозподільної 
і фондової теоріях. Прихильники першої теорії 
розглядають кредит в процесі перерозподілу 
тимчасово вільних грошових коштів, акумуля-
ції грошових коштів та передачі їх кредитуючим 
організаціям з обов'язковим поверненням у вста-
новлений термін і внесенням плати. Прихильники 
фондовій теорії досліджують кредит як цілісний 
економічний процес. Між кредитором і позичаль-
ником можуть бути різноманітні суб'єкти від-
творювального процесу, причому відносини між 
ними носять кредитний характер.

Висновки з проведеного дослідження. На від-
міну від представлених у економічній науковій лі-
тературі підходів походження кредиту, а саме на-
туралістичної, капіталотворчої, теорію кредитного 
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регулювання автором запропоновано застосування 
комплексного підходу, що дозволяє виділити сут-
нісні риси кредиту, що виражаються в наступно-
му: об'єктивності кредитних відносин; забезпеченні 
безперервності кругообігу капіталу шляхом при-

скорення реалізації вироблених товарів; вироб-
ничий характер кредиту; стимулюванні процесу 
відтворення та інноваційного розвитку економіки; 
робить активний вплив на обсяг і структуру гро-
шової маси і швидкість обігу грошей.
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У статті йдеться про фінансовий ризик як ймовірність виникнення негативних фінансових наслідків. З'ясовано, що 
підприємству, яке опинилося у критичному становищі, необхідний ефективний механізм управління головним еле-
ментом якого є передбачення та управління ризиками. Обґрунтовується висновок про те, що основними механізмами 
управління фінансовими ризиками є їх уникнення, лімітування, диверсифікація, самострахування. 
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Постановка проблеми. Діяльність підпри-
ємства в усіх її формах пов'язана з багатьма 
ризиками, вплив яких на результат цієї діяль-
ності істотно зростає з переходом до ринкової 
економіки.

Ризик пов'язаний з управлінням і залежить 
від ефективності, обґрунтованості та своєчаснос-
ті прийнятих управлінських рішень. Діяльність 
підприємства схильна до впливу багатьох комп-
лексів різних видів ризиків, згрупований вплив 
яких може призвести до негативних наслідків 
і навіть до банкрутства. Через це є необхідним 
точне прогнозування ступеня ризику, повязаним 
з діяльністю підприємства в цілому і окремими 
його сферами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням ризик-менеджменту присвячено багато 
розробок І. А. Бланка [3], В. В. Вітлінського [6], 
А. Б. Камінського [10], М. А. Рогова [14] та ін., у 
яких розглядаються різні аспекти цієї проблеми 
та можливості застосування математичних мето-
дів для її розв'язання. В останні роки з'явилися 
дослідження з теорії ризику вітчизняних і за-
рубіжних учених. Грунтовні розробки мають 
О. Альгина, І. Балабанов [2], І. Бланк, Б. Гардинер, 

П. Грабовський. Практичні аспекти теорії ризи-
ку розглянуті в роботах В. Альнічева, М. Білухи, 
Г. Клейнера, Г. Пластової та ін. Проте однозначно-
го визначення ризику немає, відсутні чіткі реко-
мендації щодо управління ризиками, запобігання 
їх виникненню. А питання державного управління 
ризиками взагалі малодосліджене і потребує до-
даткового вивчення та наукової розробки.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Управління ризиками, так 
званий ризик-менеджмент, достатньо всебічно 
розглянуто в науковій літературі та починає за-
стосовуватися в практиці на мікроекономічному 
рівні. Однак, його складність полягає у вироблен-
ні методів управління ризиком та способів зни-
ження ризику на мікроекономічному рівні. Тому 
наукова розробка цієї проблематики є актуаль-
ною і своєчасною. 

Формулювання цілей статті. Полягає у об-
ґрунтуванні напрямків удосконалення системи 
управління фінансовими ризиками у діяльності 
підприємства на основі їх практичної оцінки та 
вивчення теоретичних засад даної проблематики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У загальному портфелі ризиків підприємства 

значне місце посідають фінансові ризи-
ки. Зміна економічної ситуації в країні 
та кон'юнктури фінансового ринку при-
зводить до зростання впливу фінансо-
вих ризиків на результативність фінан-
сової діяльності підприємства [6; 9]. 

Фінансовий ризик – це ймовір-
ність виникнення непередбачених 
фінансових втрат у ситуації невизна-
ченості умов фінансової діяльності 
підприємства.

Під об'єктом системи управління фі-
нансовими ризиками розуміються гос-
подарська діяльність підприємства. 

Суб'єктом системи управління фі-
нансовими ризиками на підприємстві є 
управлінці вищої ланки, такі як фінан-
сові менеджери. 

На основі опрацьованих джерел 
сформована така класифікація фінан-
сових ризиків за видами (рис. 1) [4; 13]. 

Головні принципи, які покладені в 
основу побудови системи управління 
фінансовими ризиками, є такі: 
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Рис. 1. Класифікація фінансових ризиків  
підприємства за видами
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•	системності	–	управління	повинно	базува-
тися на розгляді підприємства як складної еко-
номічної системи, яка піддається дії зовнішнього 
середовища; 
•	керованості	–	на	підприємстві	існують	певні	

важелі, які дозволяють компенсувати негативний 
вплив і локалізувати розвиток ризикової ситуації;
•	адекватності	–	комплекс	управлінських	рі-

шень щодо зниження фінансових ризиків на ді-
яльність підприємства повинен відповідати пев-
ному виду і ступеню ризику, а його ефективність 
оцінюватися з точки зору поліпшення загального 
фінансового стану підприємства; 
•	модульності	 –	 система	 управління	 фінан-

совими ризиками повинна складатися з логічно 
пов'язаних модулів, кожен з яких вирішує кон-
кретну задачу ідентифікації, визначення сту-
пеня, локалізації ризиків і оцінки ефективності 
управлінських заходів.

Управління фінансовими ризиками підприємств 
включає в себе наступні етапи (рис. 2) [11, с. 378].

 

Етапи управління фінансовими ризиками

Формування інформаційної бази

Оцінка рівня фінансових ризиків

Прийняття ризикових рішень

Нейтралізація можливих негативних впливів 
фінансових ризиків

Моніторинг і контроль фінансових ризиків

Рис.  2. Етапи управління фінансовими ризиками

Механізми нейтралізації фінансових ризиків 
полягають передусім в ефективній оцінці факто-
ра ризику, його рівня, з метою розробки систе-
ми заходів щодо мінімізації негативних наслідків 
для фінансової діяльності підприємства.

Центральним елементом системи управління 
фінансовими ризиками підприємства є комплекс 
економіко-математичних моделей, за допомогою 
якого реалізується основна мета управління фі-
нансовими ризиками – мінімізація фінансових 
втрат, пов'язаних з дією фінансових ризиків. 

Комплекс економіко-математичних моделей 
має базуватися на таких концептуальних по-
ложеннях:

1. Управління фінансовими ризиками перед-
бачає розгляд підприємства як складної еконо-
мічної динамічної системи, стан якої може бути 
виміряний сукупністю показників (або узагаль-
нюючим показником). 

2. Реалізація комплексу економіко-матема-
тичних моделей підтримується моделями оцінки 
фінансового стану підприємства, сценарного про-
гнозування наслідків здійснення ризикової ситу-
ації, вибору антиризикових заходів.

3. Розроблювальний комплекс економіко-мате-
матичних моделей призначений для розв'язання 
завдань управління фінансовими ризиками в 

тактичному і стратегічному плані. У зв'язку з 
цим завдання управління націлені на локаліза-
цію одиночних ризиків або їх комбінацій. 

4. Для цілей тактичного і стратегічного управ-
ління ризиками імовірнісний підхід має обмеже-
ну сферу застосування, тому завдання управлін-
ня розглядаються в умовах невизначеності. 

5. Оцінка ступеня ризику ґрунтується на оцін-
ці тих наслідків для стану підприємства, які вне-
се ризикова ситуація, що здійснилася. Мініміза-
ція ризиків за допомогою спеціальних методів 
реалізується на третьому етапі управління.

У системі методів управління фінансовими 
ризиками підприємства основна роль належить 
внутрішнім механізмам їх нейтралізації.

Внутрішні механізми нейтралізації фінансо-
вих ризиків є системою методів мінімізації їх не-
гативних наслідків, що здійснюються в рамках 
самого підприємства [10]. 

Система механізмів нейтралізації фінансових 
ризиків передбачає використання наступних ме-
тодів: уникнення ризику, лімітація концентрації 
ризику, хеджування, диверсифікація, розподіл 
ризиків, самострахування (внутрішнє страхуван-
ня), страхування та інші.

 1. Уникнення ризику. Цей напрям нейтралі-
зації фінансових ризиків є найрадикальнішим. 
Він полягає в розробці таких заходів внутріш-
нього характеру, які повністю виключають кон-
кретний вид фінансового ризику. До числа таких 
заходів відносяться:
•	відмова	 від	 здійснення	 фінансових	 опера-

цій, рівень ризик по яких надмірно високий;
•	відмова	 від	 використання	 значних	 обсягів	

позикового капіталу;
•	відмова	 від	 надмірного	 використання	 обо-

ротних активів у низьколіквідних формах;
•	відмова	 від	 використання	 тимчасово	 віль-

них грошових активів у короткострокових фінан-
сових вкладеннях.

2. Лімітація концентрації ризику. Механізм 
лімітації концентрації фінансових ризиків ви-
користовується звичайно по тих видах, які ви-
ходять за межі допустимого рівня, тобто за фі-
нансовими операціями, що здійснюються в зоні 
критичного або катастрофічного ризику. Така 
лімітація реалізується шляхом встановлення на 
підприємстві відповідних внутрішніх фінансових 
нормативів у процесі розробки політики здій-
снення різних аспектів фінансової діяльності.

Лімітація концентрації фінансових ризиків є 
одним з найпоширеніших внутрішніх механіз-
мів ризик-менеджменту, що реалізовують фі-
нансову ідеологію підприємства, не вимагаючи 
високих витрат.

 3. Хеджування. Цей термін використовується 
у фінансовому менеджменті в широкому і вузь-
кому прикладному значенні. У широкому тлума-
ченні термін хеджування характеризує процес 
використання будь-яких механізмів зменшення 
ризику можливих фінансових втрат – як вну-
трішніх так і зовнішніх. У вузькому прикладно-
му значенні термін хеджування характеризує 
внутрішній механізм нейтралізації фінансових 
ризиків, заснованих на використанні відповідних 
видів фінансових інструментів (як правило, по-
хідних цінних паперів – деривативів). 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ54

1 (08), січень 2016

Хеджування фінансових ризиків шляхом здій-
снення відповідних операцій з похідними цінними 
паперами є високоефективним механізмом змен-
шення можливих фінансових втрат при настанні 
ризикового випадку. Проте воно вимагає певних 
витрат на виплату комісійної винагороди брокерам, 
премій по опціонах і т.п. Але рівень цих витрат зна-
чно нижче, ніж рівень витрат по зовнішньому стра-
хуванню фінансових ризиків. Різноманітні форми 
хеджування фінансових ризиків набувають поши-
рення в практиці вітчизняного ризик-менеджменту.

4. Диверсифікація. Механізм диверсифікації 
використовується, перш за все, для нейтралізації 
негативних фінансових наслідків несистематич-
них (специфічних) видів ризиків. Разом з тим, він 
дозволяє мінімізувати певною мірою і окремі види 
систематичних (специфічних) ризиків – валютно-
го, процентного і деяких інших. Принцип дії ме-
ханізму диверсифікації заснований на розділенні 
ризиків, перешкоджаючи їхній концентрації.

Характеризуючи механізм диверсифікації в 
цілому, слід зазначити, що він вибірково впли-
ває на зниження негативних наслідків окремих 
фінансових ризиків. Забезпечуючи безперечний 
ефект в нейтралізації комплексних, портфель-
них фінансових ризиків несистематичної (специ-
фічної) групи, він не дає ефекту нейтралізації 
переважної частини систематичних ризиків – ін-
фляційного, податкового й інших. Тому викорис-
товування цього методу носить на підприємстві 
обмежений характер.

5. Розподіл ризиків. Механізм цього напряму 
нейтралізації фінансових ризиків заснований на 
частковому їх трансферті (передачі) партнерам 
по окремих фінансових операціях. При цьому гос-
подарським партнерам передається та частина 
фінансових ризиків підприємства, по якій вони 
мають більше нагоди нейтралізації їх негативних 
наслідків і мають в своєму розпорядженні ефек-
тивніші способи внутрішнього страхового захисту.

6. Самострахування (внутрішнє страхування). 
Механізм цього напряму нейтралізації фінансо-
вих ризиків заснований на резервуванні підпри-
ємством частини фінансових ресурсів, що до-
зволяє подолати негативні фінансові наслідки за 
тими фінансовими операціями, які не пов'язані з 
діями контрагентів. 

7. Страхування фінансових ризиків. Страху-
вання фінансових ризиків є захистом майнових 
інтересів підприємства при настанні страхової 
події (страхового випадку) страховими компані-
ями (страховиками) за рахунок грошових фон-
дів, що формуються ними шляхом отримання 
від страхувальників страхових премій (страхо-
вих внесків). У процесі страхування підприєм-
ству забезпечується страховий захист за всіма 
основними видами його фінансових ризиків – як 
систематичними, так і несистематичними. При 
цьому обсяг відшкодування негативних наслідків 

фінансових ризиків страховиками не обмежуєть-
ся: він визначається реальною вартістю об'єкту 
страхування (розміром страхової його оцінки), 
страхової суми і розміром страхової премії [3]. 

Принципи вибору конкретного методу управ-
ління фінансовими ризиками, то їхній зміст мож-
на звести до наступного: 
•	не	можна	ризикувати	більше,	ніж	це	дозво-

ляє власний капітал; 
•	аналіз	майбутніх	вкладень	необхідно	здій-

снювати з урахуванням наслідків ризику;
•	не	можна	ризикувати	значними	вкладення-

ми коштів заради невеликої вигоди (очікуваний 
дохід має перевищувати можливі втрати).

Висновки і перспективи дослідження. Міні-
мізувати фінансові ризики підприємство може 
як шляхом установлення та використання вну-
трішніх фінансових нормативів у процесі роз-
робки програми здійснення певних фінансових 
операцій або фінансової діяльності підприємства 
в цілому, так і використання зовнішнього стра-
хування. Без механізму нейтралізації фінансо-
вих ризиків неможливо ефективно забезпечити 
безперервність та ефективність процесу вироб-
ництва матеріальних благ та підтримувати на-
лежний рівень життя людей.

Таким чином, дослідивши основні методоло-
гічні та методичні підходи щодо управління фі-
нансовими ризиками підприємства можна зроби-
ти узагальнені висновки:
•	фінансовий	 ризик	 є	 однією	 з	 найскладні-

ших категорій, пов'язаних із здійсненням госпо-
дарської діяльності і характеризується невизна-
ченістю щодо здійснення тієї чи іншої фінансової 
операції в майбутньому;
•	ризик	 виникає	 лише	 тоді,	 коли	 має	 місце	

невизначеність, відсутність вичерпної інформації 
щодо умов прийняття рішень;
•	управління	фінансовими	ризиками	підпри-

ємства є системою принципів і методів розробки 
та реалізації ризикових фінансових рішень, що 
забезпечують всебічну оцінку різних видів фі-
нансових ризиків і нейтралізацію їх можливих 
негативних фінансових наслідків;
•	процес	 управління	 ризиками	 включає	 на-

ступні етапи: ідентифікація, квантифікація, міні-
мізація та моніторинг;
•	найскладнішим	етапом	управління	є	оцінка	

та вимірювання ризиків;
•	процедура	 управління	 фінансовими	 ризи-

ками передбачає використання наступних ме-
тодів: уникнення ризику, лімітація концентрації 
ризику, хеджування, диверсифікація, розподіл 
ризиків, самострахування (внутрішнє страхуван-
ня), страхування та інші. 

Головне, щоб система управління фінансови-
ми ризиками підприємства була простою, про-
зорою, практичною і відповідала стратегічним 
цілям підприємства.

Література:
1. Закон України «Про страхування» № 18-ВР 07.03.96. 
2. Балабанов И. Т. Ризик-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М.: Фінанси і статистика, 1996. – 192 с. 
3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О. І. Барановсь-

кий. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с. 
4. Бланк І. А. Управління фінансовими ризиками / І. А. Бланк. – К.: НИКА-ЦЕНТР, 2005. – 600 с. 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 55

1 (08), january 2016

5. Вишнівська Б. Методи мінімізації фінансових ризиків / Б. Вишнівська. – Економіст. – 2007. – № 6 – С. 58-59. 
6. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – 

К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 
7. Ігнатенко А. В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / 

А. В. Ігнатенко, В. Г. Кабанов, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 136-144.
8. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків: монографія / А. Б. Камінський. – К.: Київський університет, 

2006. – 304 с. 
9. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків / А. Б. Камінський. – К.: Київський ун-т, 2006. – 303 c. 
10. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – [3-те вид., випр. і доп]. – 

К.: Знання, 2008. – 483 с. 
11. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент: підруч. / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 520 с. 
12. Рогов М. А. Ризик-менеджмент: монографія / М. А. Рогов. – М.: Фінанси і статистика, 2001. – 120 с. 

Давиденко Елена Вячеславовна
студентка
Запорожского национального университета
Батракова Татьяна Ивановна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит»
Запорожского национального университета

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
В статье говорится о финансовом риске, как вероятность возникновения негативных финансовых последствий. Вы-
яснено, что предприятию, которое оказалось в критическом положении, необходим эффективный механизм управле-
ния, главным элементом котрого, является предотвращение и управления рисками. Обосновывается вывод о том, что 
основными механизмами управления финансовыми рисками, является их предотвращение, лимитирование, диверси-
фикация, самострахование.
Ключевые слова: риски, система, минимизация, управление, последствия.

Davydenko Olena Vyacheslavіvna
Student
Zaporizhzhya National University
Batrakova Tetyana Ivanivna
PhD, Associate Professor, Associate Professor Of Finance And Credit
Zaporizhzhya National University

SOFAS FINANCIAL RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Summary
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ

Проаналізовані тенденції розвитку європейської моделі бюджетно-податкового регулювання впродовж 2010-2015 рр. 
Протестовані параметри бюджету сектору загальнодержавного управління України на відповідність загальним прак-
тикам країн-членів ЄС. Надано перелік позитивних проєвропейських новацій, які вже реалізовані в Україні, але по-
требують подальшого розвитку та доопрацювання. Розроблено подальші напрями удосконалення бюджетно-податко-
вого регулювання на середньострокову перспективу з огляду на євроінтеграційну зовнішню політику України.
Ключові слова: бюджетно-податкове регулювання, державний бюджет, податки, державний борг, реформи.

Постановка проблеми. Євроінтеграційний 
вектор розвитку та слабкі позиції України за 
більшістю глобальних фінансово-економічних 
рейтингів визначають необхідність ретельного 
вивчення та запозичення зарубіжного досвіду до 
вітчизняної практики бюджетно-податкового ре-
гулювання. Узагальнені напрями реформування 
бюджетно-податкового регулювання закріплені 
положеннями основних програмних документів – 
Угодою про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом, Стратегією сталого розвитку 
«Україна – 2020», Угодою про Коаліцію депутат-
ських фракцій у Верховній Раді України, Про-
грамою діяльності Кабінету Міністрів України, 
Меморандумом України з МВФ – не викликають 
заперечень. Водночас сучасність вимагає подаль-
шого напрацювання напрямів розвитку та більш 
деталізованого аналізу їх перспектив. З одного 
боку, не весь досвід є успішним та з іншого – не 
весь досвід може бути імплементований одразу.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в ретельному вивченні з критичним 
підходом, аналізу доцільності застосування та 
оцінки термінів запровадження європейського 
досвіду з урахуванням поточних реалій з метою 
модернізації механізмів бюджетно-податкового 
регулювання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
диційно за класичним підходом у 3 світовій прак-
тиці прийнято розрізняти три головні моделі бю-
джетно-податкового регулювання в залежності від 
обсягу централізації ВВП – американську, євро-
пейську та скандинавську (соціально-орієнтовану). 
Європейська модель характеризується обсягами 
централізації на етапі вторинного розподілу ВВП 
на рівні близько 35-50% ВВП у доходи сектору 
державного управління. Станом на кінець 2015 р. 
Європейський Союз включає 28 країн, в тому числі 
19 країн входять до євро-зони. Статистика країн 
ЄС та Асоціації вільної торгівлі базується на Єв-
ропейській системі національних та регіональних 
рахунків (ESA2010). Структура ESA2010 узгоджу-
ється із загальносвітовими керівними принципами 

національного обліку, викладеними у системі наці-
ональних рахунків 2008 р. (СНР 2008). На відміну 
від спільної монетарної політики країн-членів єв-
ро-зони, політику бюджетно-податкового регулю-
вання Європейською Союзу можна охарактери-
зувати як «єдність у різноманітності». Відповідно 
установчим документам ЄС, гранично допустими-
ми є показники 3% дефіциту та 60% державного 
боргу до ВВП у ринкових цінах. У разі переви-
щення започатковується процедура врегулюван-
ня надмірного дефіциту [1]. Європейська модель 
є неоднорідною: при порівнянні між країнами іс-
тотно різняться рівень державного боргу, доходів 
та видатків сектору державного управління, а де-
фіцит бюджету коливається також залежно від 
політико-економічних циклів. Впродовж останніх 
двох десятиріч країнами-членами пройдено три 
повних бюджетно-податкових цикли з піками ви-
датків в 1995 р., перед хвилею розширення ЄС 
у 2004 р. та глобальною фінансово-економічною 
кризою 2009 р., що супроводжувалися зростан-
ням державного боргу. Впродовж 1995-2015 рр. 
формування доходів сектору державного управ-
ління Європейського Союзу відбувалося на рівні  
43,6-45,6% ВВП (у євро-зоні 44,3-46,8% ВВП). Ви-
датки фінансувалися на рівні 44,7-52,0% ВВП (у 
євро-зоні 45,3-53,0% ВВП). Доходи та видатки 
країн євро-зони традиційно на 0,1-1,5 в.п. є вищи-
ми, ніж країн-членів ЄС загалом (рис. 1).

 

Рис. 1. Доходи та видатки сектору державного 
управління в країнах-членах Європейського Союзу 

та євро-зони в 1995-2015 рр., % ВВП

© Фурман А.М., Зеленський А.В., 2016
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Найбільшого ступеня розбалансованості фінан-
си сектору загальнодержавного управління дося-
гли у 2009 р. – при зниженні доходів на рівні 43,6% 
ВВП та різко зростаючих видатках на рівні 50,3% 
ВВП, дефіцит склав рекордних -6,7% ВВП. Відтак 
критично постала гостра необхідність консолідації 
бюджету – зростання доходів та/або зменшення 
видатків з метою збалансування бюджету. Гло-
бальна фінансово-економічна криза загострила 
питання боргового навантаження на державний 
бюджет. За період рецесії валовий державний 
борг стрімко ріс з 57,8% ВВП на кінець 2007 р. до 
73,0% ВВП на кінець 2009 р. або на 15,2 в.п. за два 
кризових роки. Зростання боргу тривало до рівня 
86,8% ВВП у 2014 р. (рис. 1). Необхідно зазначити, 
що за цим показником 16 країн з 28 (понад по-
ловина членів ЄС) перетнули позначку 60% ВВП. 
Найбільш проблемними є країни, що перетнули 
позначку 100% ВВП – Греція (178,6% ВВП), Італія 
(132,3), Португалія (130,2), Кіпр (108,2), Ірландія 
(107,5), Бельгія (106,7% ВВП).

В 2014 р. Україна перетнула позначку дер-
жавного боргу в 60,0% ВВП, а на кінець року він 
перебував на рівні 71,2% ВВП (1 115,7 млрд грн). 
Відтак європейський досвід бюджетної консолі-
дації є корисним для України. Високий рівень 
боргу є серйозною перепоною на заваді членства 
України в Євпопейському Союзі. Міжнародний 
валютний фонд, ключовий кредитор України, 
спрогнозував зростання валового державного 
боргу України за підсумками 2015 р. до 94,4% 
з подальшим зниженням цього показника до 
2020 р. Прогнозується, у 2016 р. державний борг 
трохи зменшиться до 92,1% ВВП, а найбільш 
серйозне скорочення боргу очікується в 2019 і 
2020 рр. – до 76,9% ВВП і 70,8% ВВП відповід-
но [2] (рис. 2). Впродовж 2010-2014 рр. в Украї-
ні (за винятком року проведення Чемпіонату з 
футболу Євро-2012) тривала тенденція знижен-
ня показника перерозподілу ВВП через сектор 
державного управління й таку тенденцію МВФ 
прогнозує до 2020 р. В 2012 р. доходи сектору 
державного управління становили 44,7% ВВП 
(627,4 млрд грн), в 2013 р. скоротилися до 43,3% 
ВВП (634,8 млрд грн) та у 2014 р. зменшилися до 
40,8% ВВП (639,7 млрд грн.). В 2012 р. видатки 
сектору державного управління становили 49,0% 
ВВП (687,9 млрд грн), в 2013 р. скоротилися до 
48,1% ВВП (704,9 млрд грн) та у 2014 р. зменши-
лися до 45,4% ВВП (710,5 млрд. грн.). МВФ про-
гнозує в 2015-2020 рр. незначне коливання дер-
жавних доходів (з 40,8% ВВП до 39,7-40,0% ВВП) 
та істотне зниження державних витрат (з 45,0% 
ВВП до 42,0% ВВП) [2] (рис. 2).

Отже, можна зробити висновок, що в Україні 
встановлена помірно висока частка централізації 
ВВП через сектор загального державного управ-
ління, яка відповідає усталеним практикам схід-
ноєвропейських країн.

В країнах ЄС впродовж останніх років є вираз-
на тенденція щодо поступового перенесення по-
даткового навантаження з мобільних факторів ви-
робництва – капіталу та праці – на споживання. 
Відповідно знижувалися ставки прямих податків 
та зростали ставки непрямих податків, в осно-
вному за рахунок ПДВ. Україна перебуває в кон-
тексті європейських тенденцій, про що свідчать 

останні зміни в податковому законодавстві. Укра-
їна за розміром ставок оподаткування перебуває 
в європейському тренді. Показово, що вітчизняні 
ставки в основному є нижчими за існуючі ставки 
у переважній більшості країн-членів ЄС. Відтак 
необхідність збалансування сектору публічних 
фінансів надає підстави підтримати концепцію 
реформування податкової системи Міністерства 
фінансів України, яка передбачає уніфікацію ста-
вок ключових бюджетоутворюючих податків.

 

Рис. 2. Динаміка показників сектору  
загального державного управління України  

в 2010-2020 рр., % ВВП

На тлі світових тенденцій щодо проведення бю-
джетної консолідації необхідне збільшення надхо-
джень ПДВ досягається шляхом розширення по-
даткової бази або підвищення діючої стандартної/
зниженої ставки. Разом з тим, останні досліджен-
ня [3] доводять, що значна кількість знижених 
ставок ПДВ в Європейському Союзі фактично на-
дає вигоду більше заможним домогосподарствам, 
ніж домогосподарствам з низьким доходом.

Впродовж останніх років податковий тягар 
в країнах-членах ЄС зростав з 37,6% ВВП у 
2011 р. через 38,3% ВВП до 38,7-38,8% ВВП у  
2013-2014 рр. На 2015 р. очікується зниження по-
даткового навантаження до 38,6% ВВП [4] в осно-
вному за рахунок зниження обсягів соціальних 
внесків. Склад національного податкового наван-
таження країн-членів ЄС варто характеризува-
ти в основному як однорідний за складом статей, 
однак нерівномірний за структурою між краї-
нами та у часі. Податкове навантаження вклю-
чає податки на виробництво та імпорт (непряме 
оподаткування – ПДВ, акциз, ввізне та вивізне 
мито), податки на дохід, майно та багатство (пря-
ме оподаткування – решта податків) та соціаль-
ні внески. Істотно змінювалася його структура: 
тандем податкового регулювання прямих та не-
прямих податків був майже еквівалентним у  
2006-2007 рр. та спав у кризовому 2009 р. Непря-
мі податки швидше відновилися та перевищили 
докризовий рівень. Зберігається найвища частка 
соціальних внесків (рис. 3).

До моменту ухвалення Податкового кодексу в 
Україні в 2010 р. співвідношення прямих/непря-
мих податків становило 11,2/11,0% ВВП. Впро-
довж наступних років воно поступово зростало 
на користь непрямих податків. Детально розро-
блені податкові реформи забезпечують стабіль-
ність публічних фінансів, економічне зростання, 
зайнятість та конкурентоспроможність, а також 
справедливий розподіл доходу. Аналітичні бази 
Європейської Комісії дозволяють відстежити 
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кількість податкових реформ в 28 країнах-членах 
ЄС. Впродовж 2010 – І півріччя 2015 р. відбулося 
1 188 податкових реформ, що стосувалися одра-
зу або поетапного зростання або зниження ставки 
та/або бази оподаткування, запровадження/ска-
сування податків. Найбільша кількість або понад 
60 реформ відбулася у Іспанії (78), Австрії (70), 
Угорщині (62). Найменше або до 30 реформ були 
реалізовані в Люксембурзі (21), на Кіпрі (25), в 
Болгарії (27), Німеччині та Литві (по 29). В серед-
ньому припадає по 42 реформи [5]. У Податко-
вий кодекс України з моменту його ухвалення в 
2010 р. та до листопада 2015 р. внесено 96 пакетів 
законодавчих змін, що свідчить про високу швид-
кість змін податкового законодавства України.

 

Рис. 3. Динаміка податкового навантаження  
в країнах-членах Європейського Союзу  

в 2006-2014 рр., % ВВП

Основна стаття бюджету з соціального захисту 
є найбільшою та найважливішою у всіх країнах-
членах ЄС та в середньому складає понад 40,0% 
загального обсягу видатків сектору державного 
управління. В Україні видатки на соціальний за-
хист та соціальне забезпечення також мають най-
більшу питому вагу. Засвідчується соціальна спря-
мованість бюджетів разом із значними видатками 
на освіту та охорону здоров'я, які потребують ре-
формування та розширення самофінансування.

Одним з основних стратегічних напрямів по-
дальшого розвитку систем бюджетно-податко-
вого регулювання в європейських країнах є бо-
ротьба з тінізацією економіки та ухиленням від 
оподаткування. Тіньова економіка є об'єктивним 
явищем, яке потребує мінімізації. Середній роз-
мір тіньової економіки в 28 країнах-членах ЄС 
склав 22,6% в 2003 р. і знизився до 18,6% від 
офіційного ВВП в 2014 р. Головними рушійними 
силами тіньової економіки визнається безробіття 
та самозайнятість, низька податкова мораль та 
динаміка ВВП. Частка ухилення від сплати по-
датків була, в середньому, 4,2% ВВП в Польщі; 
1,9% ВВП – в Німеччині та 2,9% ВВП – в Чехії 
[6]. Частка тіньової економіки, що самостійно оці-
нюється Європейським Союзом становить 14,9% 
ВВП, в т.ч. по 7 в.п. від неофіційної зайнятості та 
незадекларованого доходу [7]. В Україні, за офі-
ційними розрахунками, інтегральний показник 
рівня тіньової економіки впродовж 2012-2013 рр. 
перебував на рівні 34,0-35,0% офіційного ВВП. 
В 2014 р. він зріс до 41% ВВП. За результата-
ми І кв. 2015 р. він становив 47% ВВП, що на 5 
в.п. більше за відповідний показник попереднього 
року (42% ВВП) [8]. За неофіційними оцінками 
тіньова економіка в деяких галузях істотно вища 
за офіційні, наприклад, у роздрібній торгівлі вона 
оцінюється на рівні 60% ВВП, у легкій промисло-

вості – 67% ВВП [9]. Важливою проблемою також 
є справедливість оподаткування. Основною про-
блемою справедливості є проблема правильного 
визначення об'єкта податку таким чином, щоб 
«наздогнати» кожний дохід, що одержується на-
селенням країни, максимально рівномірно опо-
даткувавши кожну особу.

В Україні у багатьох аспектах вже імплемен-
товано провідний європейський досвід бюджет-
но-податкового регулювання: – кодифіковано 
бюджетне (2001 р.) та податкове законодавство 
(2011 р.); – у бюджетному процесі використову-
ється програмно-цільовий метод планування, се-
редньострокове бюджетне прогнозування та пла-
нування, – започаткована реформа фіскальної 
децентралізації з 2015 р.; – ставки оподаткуван-
ня трьох основних бюджетоутворюючих податків 
відповідають європейському рівню; гармонізовано 
податковий та бухгалтерський облік в цілях опо-
даткування прибутку підприємств; – запровадже-
но з 01.07.2015 р. обов'язок встановлення реєстра-
торів розрахункових операцій (касових апаратів) 
для платників єдиного податку з обсягом готів-
кового доходу понад 1 млн. грн. на рік; відкрито 
доступ до реєстру нерухомого майна, а також на 
черзі перебуває реєстр транспортних засобів; – 
запроваджено електронні сервіси для платників 
податків, зокрема подання звітності в електронній 
формі, електронне митне декларування.

Водночас більшість позитивних змін потре-
бують подальшого доопрацювання та розвитку. 
Основне завдання проєвропейських реформ у 
сфері бюджетно-податкового регулювання – 
зменшення обсягів тіньової економіки, контра-
банди та корупції з приведенням їх до мінімаль-
ного, економічно безпечного рівня.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дений аналіз засвідчує, що вітчизняна система 
бюджетно-податкового регулювання відповідає 
основним параметрам європейських країн або 
вже розвивається в даному напрямі. Структура 
та динаміка доходів і видатків, дефіциту та бор-
гу сектору державного управління повною мірою 
віддзеркалювала основні політико-економічні 
процеси останніх років. Відтак основні проблеми 
України перебувають не у площині регулювання 
(визначення ставок, об'єктів, структури та меха-
нізмів оподаткування), а в площині адміністру-
вання. Зменшення обсягів тіньової економіки та 
корупції мають здійснюватися злагоджено, по-
ступово та паралельно. Ліберальні заходи рефор-
мування податкової системи мають обов'язково 
супроводжуватися оптимізацією видаткової час-
тини бюджету з підвищенням ефективності ви-
користання коштів сектору державного управ-
ління при дотриманні гранично допустимих меж 
збалансованості бюджету. В Україні відбувають-
ся хоч і повільні, але стійкі та відворотні зміни в 
частині контролю публічних фінансів з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій. Імп-
лементація європейського досвіду до вітчизняної 
практики покликана сприяти більш прозорому 
та справедливому перерозподілу ВВП через 
бюджетно-податкову систему. Реформування є 
необхідною умовою для модернізації економіки 
України через структурну перебудову для під-
вищення добробуту громадян.
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Постановка проблеми. Сучасний етап станов-
лення ринкових відносин в економіці України 
характеризується необхідністю посилення ролі 
банківської системи у стимулюванні економічного 
зростання, що визначається активізацією кредит-
них вкладень комерційних банків. Кризові яви-
ща у реальному секторі економіки, фінансовій та 
банківській сферах, призводять до галопуючого 
зниження кредитоспроможності більшості пози-
чальників, впливаючи таким чином на повернен-
ня кредитних ресурсів банків. Посідаючи головне 
місце в банківський діяльності, кредитування по-
требує ефективної організації та постійного вдо-
сконалення управління кредитним портфелем. 
Тому трансформація підходів до управління кре-
дитним портфелем, що впливає на підвищення 
ефективності управління сукупним кредитним 
ризиком, набуває особливої актуальності в сучас-
них умовах розвитку банківського бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танню управління кредитним портфелем бан-
ків присвячено наукові праці таких вчених як 
Ю. Бугель [1], О. Дзюблюк [2], О. Малахова [3], 
Н. Рогожнікова [4], Є. Рясних [5], Ю. Серик [6], 
П. Чуб [7] та багатьох інших. Але, залишається 
не вирішеними питання визначення методологіч-
них складових управління кредитним портфелем 
банків, що дозволяє розробити дієві заходи щодо 
активізації кредитної діяльності банків України.

Мета статті – є розвиток науково-методич-
них підходів і розробка практичних рекоменда-
цій щодо підвищення ефективності управління 
кредитним портфелем банків в умовах значної 
невизначеності функціонування банків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний розвиток вітчизняного банківництва 
постійно потерпає від дії розгортання кризових 
явищ, які носять як фінансовий характер, так і 
політичний. У цих умовах вітчизняні банки втра-
чають власні конкурентні позиції в частині про-
ведення кредитної діяльності [8, с. 62].

У таблиці 1 представлені показники, що ха-
рактеризують стан кредитної сфери та рента-
бельності банківської діяльності. 

Необхідно звернути увагу на те, що з ме-
тою відновлення фінансового стану банків після 
кризи 2008-2009 рр. НБУ ще в 2013 р. суттєво 
пом'якшив правила розрахунку резерву під ри-
зики кредитних операцій, в тому числі і за раху-
нок зміни обліку розмірів вартості забезпечення, 

введених в дію постановою НБУ № 23 [9]. При 
цьому зниження розміру сформованих резервів 
в 2013-2014 рр. не відбулося, а навпаки спостері-
гається їх значне зростання – +24,4%. 

Представлені дані свідчать про зростан-
ня частки простроченої заборгованості з 7,7% 
в 2013 р. до 13,5% на 01.01.2015 та 21,2% на 
01.12.2015 від загальної суми позичкової заборго-
ваності. Розрахований коефіцієнт співвідношення 
розміру резерву до сукупної позичкової забор-
гованості банків демонструє суттєве зростання 
з 20,36% до 30,86% ресурсів, що відволікаються 
банками на страхування кредитного ризику. Вар-
то відзначити, що, як і після кризи 2008-2009 рр., 
рентабельність активів і капіталу по банківській 
системі має негативні значення.

У теоретичному сенсі поняття управління 
передбачає перетворення інформації про стан 
об'єкта в командну інформацію від суб'єкта. Це 
цілеспрямований програмований чи довільний 
вплив на об'єкти задля досягнення кінцевої мети 
за допомогою явищ, процесів, коли з ними є вза-
ємодія в режимі детермінованої чи довільної 
програми/регламенту. Ефективність управління 
визначається адекватністю дій управління щодо 
об'єкта управління [10].

Виходячи із вище зазначеного, доходимо ви-
сновку, що управління кредитним портфелем в 
першу чергу пов'язано з ризиковістю проведен-
ня кредитних операцій. Як зазначає Ю. Серик, 
управління кредитним портфелем банку має за 
мету балансування та стримування ризику усього 
портфеля, контролювати структуру кредитного 
ризику, що притаманний тим чи іншим ринкам, 
клієнтам, позичковим інструментам, кредитам та 
умовам діяльності [6, с. 71].

П. Чуб визначає управління кредитним порт-
фелем як процес, що складається із п'яти по-
слідовних етапів: вибору кредитної політики; 
аналізу ринку кредитів; формування кредитного 
портфеля; перегляду кредитного портфеля; оцін-
ки ефективності кредитного портфеля [7, с. 6]. 
Розглядаючи представлене визначення, можемо 
стверджувати, що на кожному етапі присутній 
процес управління кредитним ризиком.

Етапи управління кредитним процесом до-
сліджує і О. Дзюблюк, розглядаючи етап вибору 
методів впливу на кредитний ризик, де відзна-
чає «…вимоги щодо надання забезпечення – це 
метод впливу на кредитний ризик, що дозволяє 

© Коваленко В.В., 2016
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банку у разі неповернення позички повністю або 
частково компенсувати витрати за кредитними 
операціями» [2, с. 113–114].

Н. Рогожкіна відзначає, що портфель банків-
ських позичок схильний до всіх основних видів 
ризику, які супроводжують фінансову діяль-
ність: ризику ліквідності, ризику процентних 
ставок, кредитному ризику [4, с. 31]. Тим самим 
підтверджується теза про необхідність управлін-
ня кредитним портфелем на основі використання 
методів і способів мінімізації кредитного ризику.

Якщо підходити до управління кредитним 
портфелем як до системи, то її можна розглядати 
як об'єднання двох підсистем – керуючої та ке-
рованої [11, с. 101]. Керуюча підсистема (суб'єкт 
управління) здійснює управлінський вплив на 
керовану підсистему (об'єкт управління) – кре-
дитний портфель банку.

Систематизувавши погляди науковців до тер-
міну «управління», автор доходить висновку, що 
управління кредитним портфелем банку – це 
сукупність цілей, принципів, функцій, методів, 

Таблиця 1
Динаміка показників кредитної діяльності та рентабельності банків України за період 2010-2015 рр.

Назва показника
Період

2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Кількість банків, які мають банківську 
ліцензію 176 176 176 180 163 120

Загальні активи (не скориговані на резерви 
за активними операціями), млн грн 1 090 248 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 520 817 1 567 973

Активи банків, млн грн 942 088 1 054 280 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 275 359
Кредити надані, млн грн 755 030 825 320 815 327 911 402 1 006 358 954 044
Темп приросту, % 1,03 9,31 -1,21 11,78 10,42 -5,20
Резерви за активними операціями, млн грн 148 839 157 907 141 319 131 252 204 931 294 442
Темп приросту, % 22,00 6,09 -10,50 -7,12 24,64 43,68
Співвідношення сформованих резерву до 
сукупного кредитного портфелю банків, % 19,71 19,13 17,33 14,40 20,36 30,86

Частка простроченої заборгованості за кре-
дитами у загальній сумі кредитів, % 11,20 9,60 8,90 7,70 13,50 21,2

Капітал, млн грн 137 725 155 487 169 320 192 599 148 023 123 970
Витрати, млн грн 149 875 150 486 145 550 167 452 263 167 248 601
Темп приросту, % -17,40 0,41 -3,28 15,05 57,16 -5,53
Фінансовий результат діяльності банків, 
млн грн. -13 027 -7 708 4 899 1 436 -52 966 -57 283

Рентабельність активів, % -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,12
Рентабельність капіталу, % -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -47,78

*Станом на 01.12.2015 р.

Таблиця 2
Поелементна система управління кредитним ризиком*

Елементи управління Характеристика

Етимологічне джерело 
кредитного ризику

кредит – система відносин між суб'єктами господарювання щодо надання та отри-
мання позики в грошовій чи товарній формі на умовах повернення, строковості та 
платності

Онтологічна сутність 
кредитного ризику

наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої 
фінансової угоди з банком або в іншій спосіб виконати взяті на себе зобов'язання

Гносеологія дослідження 
кредитного ризику

загальнометодологічні положення вивчення кредитних відносин, кредитного ризи-
ку та його структурування

Суб'єкти управління
правління банку; кредитний і юридичний департаменти, управління банківськими 
ризиками; управління заставних операцій; управління по роботі з проблемними 
активами

Об'єкти управління 
структурованого кре-
дитного ризику

ризик виплат; ризик розрахунків; ризик знецінення; ризик трансформації ресур-
сів; ризик забезпечення банківських позичок; ризик попиту та пропозиції

Стратегія управління 
кредитним ризиком 

це комплекс заходів, спрямований на підтримку припустимого рівня якості струк-
тури кредитного портфеля, адекватності його надійності, ліквідності, рівня і роз-
міру ризиковості

Тактика управління 
кредитним ризиком 

це конкретні методи оцінки, управління та адміністрування, що застосовуються в 
банку

Підсистеми управління 
кредитним ризиком організаційно-функціональна; моніторинг; інформаційно-методична

Оцінка ефективності узагальнена характеристика ступеня досягнення цілей та основних змін, 
пов'язаних з функціонуванням системи управління кредитним ризиком 

*систематизовано автором
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інструментів і специфічних прийомів цілеспря-
мованого, безперервного впливу керуючої сис-
теми (кредитний і юридичний департаменти; 
управління заставних операцій; управління по 
роботі з проблемними активами; служба без-
пеки банку) на керовану (кредитний портфель 
банку та пов'язані з його управлінням ризики) 
для своєчасної оцінки та моніторингу кредитного 
портфелю з метою мінімізації кредитного ризику 
та досягнення заданих параметрів дохідності від 
кредитної діяльності (рис. 1).

Слід відмітити, що ефективність управління 
кредитним портфелем банку залежить від сис-
темності, адекватності способів оцінки кредитного 
ризику, методів контролю за ним та своєчасності 
системи реагування з боку банків та регулятора.

Банки повинні прагнути самостійно створю-
вати комплексну систему ризик-менеджменту, 
яка забезпечувала б надійний процес виявлення, 
оцінки, контролю та моніторингу кредитного ри-
зику з метою його мінімізації на всіх етапах кре-
дитного процесу та забезпечення ліквідності, до-
хідності і надійності кредитного портфеля банку 
на основі стратегії і тактики ризик-менеджмен-
ту, принципи якої відображаються в кредитній 
політиці банку. 

У свою чергу, управління кредитним ризиком 
повинно базуватися на використанні системного 
підходу, який передбачає напрямок методоло-
гії дослідження, в основі якого лежить розгляд 
об'єкта як цілісної сукупності елементів у сукуп-
ності відносин і зв'язків між ними, тобто розгляд 
об'єкта як системи.

Важливість використання системного підхо-
ду для досягнення мети дослідження полягає у 
використанні при побудові системи управління 

кредитним ризиком таких його методів, як сис-
темний аналіз та системний синтез. З огляду на 
це обов'язковим елементом формованої систе-
ми є розробка стратегії, націленої на розробку 
довгострокових цілей, спрямованих на нейтра-
лізацію негативного впливу кредитного ризику 
на кредитну діяльність банку. Поряд із стра-
тегічним рівнем управління наявний і опера-
ційний рівень, на якому ефективне управління 
забезпечує розробку методологічних та мето-
дичних підходів, що дають можливість завчас-
но попередити потенційні проблеми із кредит-
ним портфелем банку та визначити можливості 
для їхнього вирішення.

Виходячи із вище зазначеного автор вважає 
що система управління кредитним ризиком – 
це процес, за допомогою якого банк ідентифікує 
ризикоутворюючі фактори виникнення струк-
турних компонент кредитного ризику, оцінює їх 
величини, здійснює їх моніторинг і контролює 
ризикові позиції з метою його мінімізації, забез-
печення ліквідності, дохідності та надійності кре-
дитного портфеля (табл. 2).

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки.

Кредитний портфель банку слід розглядати 
не як просту сукупність наданих позичок, що 
є результатом хаотичного проведення актив-
них операцій, а як структурований портфель 
активів, що піддається оцінці, сегментації, кла-
сифікації та управлінню, характер якого доку-
ментально заздалегідь визначається кредитною 
політикою – стратегією і тактикою банку щодо 
залучення коштів та спрямування їх на креди-
тування клієнтів банку на основі принципів кре-
дитування.

Рис. 1. Модель управління кредитним портфелем банку

ВХІД
кредитні ресурси банку; структура кредитного портфелю

Керуюча підсистема:
кредитний і юридичний департаменти; управління заставних операцій; управління по роботі

з проблемними активами; управління ризик-менеджменту; служба безпеки банку

Управління кредитним портфелем банку

Принципи: керованості; адекватності; функціональної повноти; відкритості; ефективності; 
адекватного правового супроводження

Функції: загальні (планування, регулювання, контроль, аналіз); специфічні (забезпечувальна; 
стимулююча; обмежувальна; інформаційна, захисту прибутку; захисту капіталу)
 
Методи управління: коефіцієнтний аналіз якості кредитного портфелю; оцінка кредитоспроможності 
позичальника; резервування; комплексна оцінка кредитного ризику; діагностика кредитного портфеля;
побудова оптимізаційної моделі управління кредитним портфелем
 
 Керована підсистема:

Види банківських позичок: за термінами видачі, за позичальниками, за цільової спрямованості, за ступенем 
забезпеченості; за валютою надання позички; за термінами погашення;
Види забезпечення банківських позичок: застава реальних активів; застава фінансових активів; застава прав;
Кредитний ризик: індивідуальний та портфельний;
Структура кредитного портфеля: за ступенем ліквідності, за ступенем дохідності, за ступенем надійності. 

ВИХІД
мінімізація кредитного ризику; дохідність кредитної діяльності банку
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Для усунення асиметрії інформації у проце-
сі управління кредитним портфелем банків –
підвищення відповідальності позичальників за 
надання в банки або кредитні бюро недостовір-
ної інформації.

Розвиток інвестиційних кредитних продуктів 
вимагає від банків переходу до клієнтоорієнто-
ваного підходу, що означає націленість на вста-
новлення стійких тривалих відносин з клієнтами, 
які забезпечать банкам лояльність клієнтів, ро-
зуміння їх намірів і дозволять усе більш якісно 
задовольняти потреби клієнтів. Це означає, що 
банки повинні відходити від ролі продавців по-

слуг і ставати консультантами для своїх клієн-
тів (структуруванню бізнесу, проектів, підбору 
партнерів, організації фінансування і т. д.). 

Нова методологія кредитних відносин банків 
обумовлює зміну принципу відбору проектів – 
банкам слід відбирати проекти, спрямовані на 
розвиток бізнесу клієнтів, розробляти заходи 
щодо зниження проектних і кредитних ризи-
ків та схему фінансування проектів, тобто до-
водити інноваційні проекти до рівня, коли може 
бути здійснене їх фінансування, у тому числі без 
участі самого банку, а також пропонувати комп-
лекс послуг, супроводжуючих проекти.
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Постановка проблеми. У сучасних економіч-
них умовах податкова система повинна слугува-
ти інструментом, за допомогою якого відбуваєть-
ся формування валового внутрішнього продукту 
та національного доходу, споживання коштів та 
розподіл їх між фізичними та юридичними осо-
бами, розвиток різних підприємств і галузей на-
родного господарства, інвестиційної діяльності, 
а також забезпечується підтримка необхідного 
рівня життя різних верств населення. Але чинна 
система оподаткування повною мірою не може 
забезпечити реалізацію ні цілей державної по-
літики, ні прав і цілей платників податків. Не-
доліки, які були допущені під час її створення, 
призвели до того, що податки не виконують по-
вноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження питань теорії та 
практики функціонування податкової системи, 
вирішення проблеми розробки й реалізації по-
літики оподаткування як важливого економіч-
ного важеля регулювання зробили В.В. Бараба-
нова, З.С. Варналій, Н.О. Молдован, Г. Нагорняк, 
Л.П. Олейнікова, Н.А. Степанюк; Ю.М. Кушнір-
чук, А.М. Соколовська, О.І. Соскін, Г.М. Карами-
шева, А.В. Гречко та ін. Та зважаючи на сучасний 
стан податкової системи, можна зробити висно-
вок про те, що даний напрям дослідження потре-
бує подальшого удосконалення для знаходження 
балансу інтересів платників податків та держави.

Постановка завдання. Питання ролі подат-
кової системи в процесі розбудови ефективної 
економіки держави та впливу на процес її євро-
інтеграції залишається не дослідженим повною 
мірою відповідно до вимог сучасності, а саме тих 
умов, у яких опинилася Україна під впливом по-
літичних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підтвердженням недостатньої ефективності сис-
теми оподаткування є надзвичайно низькі пози-
ції в міжнародних рейтингах, не зважаючи на те, 
що позиція України в рейтингу легкості веден-
ня бізнесу, з урахуванням розширення наборів 
кількох показників поліпшилася і наша держа-
ва перемістилася зі 112-го місця в 2013 році на 
83 позицію в 2015 році зі 189 країн світу, і розта-
шовується між Брунеєм і Саудівською Аравією. 
При цьому очолив рейтинг Сінгапур. На другому 
місці – Нова Зеланадія, на третьому – Данія. За-

микають список Лівія і Еритрея – 188 і 189 місце 
відповідно. (У число країн, які в період з 2014 по 
2015 року досягли найкращих результатів щодо 
поліпшення ведення бізнесу, увійшли Коста-Рі-
ка, Уганда, Кенія, Кіпр, Мавританія, Узбекистан, 
Казахстан, Ямайка, Сенегал і Бенін) [3].

В Україні з 2006 року (у тому числі 20 з 
2009-го) проведено 27 успішних реформ, введе-
но електронну систему для подачі декларацій та 
сплати єдиного соціального податку субєктами 
господарювання. Крім того, було введено єдине 
вікно, спрощена реєстрації юросіб в статорганів. 
Відбулися зміни в можливостях збору та отри-
мання інформації про позичальників, поліпшен-
ня в обробці митних декларацій. 

При цьому підвищення позиції України в рей-
тингу Doing Business-2015 навряд чи можна вва-
жати достатнім, оскільки основними проблемами 
податкової системи України залишаються великі 
масштаби тіньової економіки, ухиляння від спла-
ти податків, обтяжливі податкові процедури, не-
справедливий податковий тягар [3].

Діюча на сьогодні податкова система є однією 
з найзаплутаніших в правовій системі України. 
Наша країна має складне законодавство, велика 
кількість статей закону можна тлумачити неодноз-
начно, деякі законодавчі акти є недостатньо узго-
дженими та суперечливими. Як свідчить практика 
застосування податкового законодавства, зміни, що 
вносяться до законів України з питань оподатку-
вання, сприяють появі нових проблем.

Так, згідно податкової реформи 2014 року, 
скорочення кількості податків і зборів з 22 до 
11 виникло за рахунок групування, а не саме їх 
зменшення [2].

Паралельно із цим відбулося підвищення акци-
зів, запровадження податку на майно, податку на 
розкішні автомобілі, додаткового імпортного збору 
терміном на 12 місяців, податок на обіг лотерей, 
військовий збір. Також відмінені більшості пільг, 
які застосовувались податку на прибуток підпри-
ємств. Відмінені пільгові ставки для: сфери ІТ – 
5%, пріоритетних інвестиційних проектів – 0% [6].

Отже, зростання податкового навантаження 
на вітчизняні підприємства має багато негативних 
стратегічних наслідків, що в результаті призводить 
до збільшення темпів розвитку тіньової економіки.

Так, станом на серпень 2015 року тіньова еконо-
міка в Україні сягнула 47% ВВП, збільшившись на 
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5% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. 
При цьому зниження обсягів тіньової економіки 
в Україні було зафіксоване в 2011 році – з 38% 
до 34% ВВП, після чого рік її обсяги залишалися 
стабільними, потім почали зростати: в 2013 році – 
до 35%, в 2014 році – до 41%. Такий рівень став 
рекордним, починаючи з 2007 року.

 В топ-5 найбільш «тінізованих» галузей еко-
номіки України увійшли добувна промисловість, 
операції з нерухомим майном, переробна про-
мисловість, транспорт і торгівля. 

До комплексу показників, що визначають фіс-
кальну ефективність податкової системи, від-
носять: обсяг надходжень податків до бюджету 
держави; відношення податкових надходжень 
до рівня ВВП або величини доходів бюджету; 
співвідношення змін податкових надходжень до 
річного показника інфляції; відношення сум по-
даткових надходжень від оподаткування товарів 
вітчизняного походження та товарного імпорту; 
співвідношення планових і фактичних податко-
вих надходжень; частку податкових надходжень, 
що були мобілізовані в окремому регіоні України, 
до загального показника податкових надходжень; 
ефективні ставки за окремими податками; рівень 
використання податкового потенціалу; продук-
тивність податкової системи та ін. [7].

Кожного року, коли ВВП зростає, зростають 
і податкові надходження до бюджетів. У 2009 р. 
ВВП зменшився у порівнянні з 2008 р. Того ж 
року зменшились і надходження податкових 
платежів. А у 2010 р. зі зростанням ВВП, подат-
кові надходження теж зросли. Така ж тенденція 
спостерігається і у 2011 та 2012 рр. (рис. 1) [4].

Рис. 1. Обсяги податкових надходжень  
до Державного та Зведеного бюджетів України  

та ВВП за 2003-2014 рр.

В цілому, податкових надходжень було зі-
брано 367,5 млрд. грн., що на 13,5 млрд. грн. або 
на 3,8% більше. Найбільших темпів росту та/або 
перевиконання плану находжень досягнуто за 
статтями, які залежать від валютного курсу, зо-
крема ПДВ та акцизний податок з ввезених то-
варів, а також мит.

Динаміка доходів держави у період з 2012 до 
2014 рр. має позитивну тенденцію, що свідчить 
про достатній обсяг надходжень та, в цілому, ха-
рактеризує фіскальну політику як задовільну. 
Однак, динаміка видатків також має тенденцію 
до збільшення. То ж, для визначення ефектив-

ності податкової системи у шкалі «доходи-видат-
ки» визначимо їхній показник як різницю між 
доходами та витратами (табл. 1) [4].

Таблиця 1
Оцінка ефективності «доходів-видатків»  
податкової системи України, млн. грн.
Рік Доходи Видатки Дефіцит 

2012 рік 445 525 492 455 -46 930
2013 рік 442 789 505 844 -63 055
2014 рік 495 856 594 410 -98 554

Як видно з табл. 1 дефіцит бюджету Украї-
ни протягом 2012-2014 років зріс майже вдвічі. 
Щоб втримати бюджетний дефіцит, у 2014 року 
вжито цілий ряд заходи направлених на підви-
щення надходжень та скорочення видатків. Це 
допомогло втримати загальний бюджетний дефі-
цит держави на рівні 4.6 відсотків ВВП (проти 
4,8 відсотка в 2013 році). 

Державний бюджет країн складається, голо-
вним чином, з податкових надходжень. У про-
відних країнах світу податкові надходження іно-
ді становлять понад 90% державного бюджету. 
Щодо України, то частка податкових надходжень 
у державному бюджеті становить приблизно 80% 
(табл. 2) [5]. 

Таблиця 2
Структура доходів державного бюджету  

України за 2012-2014 роки, %
Доходи Роки Відхилення 

(2014-2012), в.п.2012 2013 2014
Податкові над-
ходження, з 
них:

79,7 77,8 79,0 -0,7

- ПДФО 2,0 2,2 3,6 1,6
- Податок на 
прибуток під-
приємств

16,1 16,1 11,3 -4,8

- збори за спеці-
альне викорис-
тання природ-
них ресурсів, із 
них:

0,7 4,1 5,3 4,6

- ПДВ 40,3 38,0 39,2 -1,1
- Акцизний по-
даток 10,8 10,5 12,7 1,9

- податки на 
міжнародну тор-
гівлю та зовніш-
ні операції 

3,8 3,9 3,5 -0,3

- рентна плата, 
збори за палив-
но-енергетичні 
ресурси 

5,1 1,7 1,7 -3,4

- інші податкові 
надходження 0,9 1,3 1,7 0,8

Неподаткові 
надходження 19,8 21,6 19,2 -0,6

Доходи від 
операцій з ка-
піталом 

0,4 0,1 0,2 -0,2

Цільові фонди 0,1 0,1 0,1 0
Інші надхо-
дження 0 0,4 1,5 1,5
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Як видно з табл. 2 протягом 2014 року 
до державного бюджету України надійшло 
280,2 млрд. грн. податкових надходжень, що на 
17,4 млрд. грн. або на 0,3% більше відповідного по-
казника минулого року. Така ситуація пов'язана 
з тим, найбільших темпів росту досягнуто за 
статтями, які залежать від валютного курсу, зо-
крема ПДВ та акцизний податок з ввезених то-
варів, а також мит. При цьому за іншими стаття-
ми доходів спостерігаємо суттєве недовиконання, 
а саме: з податок на доходи фізичних осіб надій-
шло менше на 1,5 млрд. грн. або на 10,9%; подат-
ку на додану вартість – на 10,9 млрд. грн. або на 
7,3%, акцизного податку з вироблених в Україні 
товарів – на 3,8 млрд. грн. або на 12,0%; платежі 
за користування надрами – на 2,2 млрд. грн. або 
на 10,7%. Податку на прибуток підприємств на-
дійшло менше на 0,3 млрд. грн., або на 0,9%.

Розглядаючи питання ефективності системи 
оподаткування, не можливо не згадати про подат-
кові пільги, які за певних умов є дієвим інстру-
ментом підтримки національної конкурентоспро-
можності. Основним недоліком чинного пільгового 
оподаткування в Україні є те, що більшість по-
даткових пільг надаються на невизначений тер-
мін, з необґрунтованим і нецільовим змістом, що 
призводить до постійних втрат бюджетних надхо-
джень і гальмування економічного зростання.

На даному етапі розвитку економіки Украї-
ни економічні процеси знаходяться у стагнацій-
ному стані, що негативно впливає на динаміку 
розвитку основних напрямів економіки країни. 
Промислові підприємства країни складають зна-
чну частку загального обсягу ВВП, тому їхня 
ефективна діяльність є запорукою раціонального 
функціонування економіки в цілому. 

Україна, за оцінками міжнародних органі-
зацій, опинилася на найгірших позиціях між-
країнових рейтингів за бідністю та соціальною 
нерівністю. За даними ООН, за межею бідності 
в Україні перебуває майже чверть населення. 
При цьому бідні, середні, заможні і дуже багаті 
українці платять практично однакові податки –  
15-17%. Соціальна нерівність за доходами і рів-
ність за податками тут аж ніяк не узгоджуються. 
За даними Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України, заможні громадяни 
(таких половина) в США платять 97% податків, 
в Україні – лише 64%. Водночас незаможні гро-
мадяни (друга половина) в США платять 3%, в 
Україні – 36% податків (рис. 2) [8].

Отже, система оподаткування, як інструмент 
державного регулювання економічних і соціаль-
них процесів, має відображати інтереси держави, 
юридичних та фізичних осіб. Зростання обсягів 
податкових надходжень тільки позитивно відо-
бражатиметься на соціально-економічному житті 
держави. Для цього слід ретельно прогнозувати 
їх обсяг, від якого залежить фінансово-бюджетна 
збалансованість і загальний розвиток держави. 
Але вітчизняна система оподаткування потребує 
удосконалень.

Оскільки Україна має намір інтегруватися в 
європейський економічний простір, то постає на-
гальне питання необхідності адаптації вітчизня-
ного законодавства до вимог ЄС, його гармоніза-
ції та уніфікації.

 Рис. 2. Частка громадян  
і сплачуваних ними податків, %

Так, податкові системи розвинених європей-
ських країн зорієнтовані на оподаткування до-
ходів громадян, і ця тенденція має незворотний 
характер. Отже, очевидним для України є поси-
лення уваги до такого виду оподаткування і го-
ловним моментом, про що свідчить європейський 
досвід, має бути стягнення податків із тієї частки 
доходів платників, які залишаються після забез-
печення основних життєвих потреб працівника 
та його сім'ї. У цьому контексті має бути пере-
глянутий неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, який сьогодні не відповідає потребам 
платників (табл. 3) [9].

Таблиця 3
Прогресивна шкала оподаткування доходів

Доходи Ставка
До 10 прожиткових мінімумів на місяць 15%
10-17 прожиткових мінімумів 17%
17-33 прожиткові мінімуми 20%
Доходи на 33-66 прожиткових мінімумів 25%
Надприбутки 30%

Розроблений ще в 2010 році Податковий ко-
декс передбачав поступове зниження ставки на 
прибуток з 25% до 16%. Небагатьом країнам вда-
лося зібрати таку велику частку ВВП від над-
ходжень податків на прибуток підприємств, як 
Україні, а саме 4% від ВВП в 2013 році, тоді як 
країни ЄС в середньому збирають 2,5% від ВВП, 
при тому, що ставки податку на прибуток на-
багато вищі (за винятком Кіпру), ніж в Україні. 

Тому доцільно було б все таки зниження по-
датку на прибуток за умови, що підприємства 
не будуть мінімізувати свої прибутки через 
трансферне ціноутворення в офшорних зонах 
та податкових ямах. А скасування податку з ди-
відендів, змогло б підвищити інвестиційну при-
вабливість вітчизняних підприємств.

Середній показник надходжень від ПДВ в 
країнах ЄС становить 7% ВВП, в Україні він ста-
новить 10% ВВП, не зважаючи на те, що даний 
податок найбільш корумпований і бюджет на-
шої держава щорічно несе суттєві втрати через 
використання численних шахрайських схем з 
його застосуванням. Але на даний час реальної 
альтернативи ПДВ в Україні не існує. Тому до-
цільно використати досвід розвинутих країн та 
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впровадити більшу диференціацію ставок ПДВ 
в залежності від виду діяльності. Так, варто за-
провадити знижену ставку ПДВ на товари, які 
визнані суспільно необхідними (продуктів хар-
чування, дитячих товарів, товарів щоденного по-
питу тощо), а для товарів розкоші, підакцизних 
товарів (шкідливих для здоров'я) варто застосо-
вувати підвищену ставку ПДВ (табл. 4) [10].

Таблиця 4
Ставки ПДВ у деяких країнах ЄС, %

Країна Знижена Стандартна 
Франція 7, 5,5, 2,1 19,6
Італія 10, 6, 4 20
Німеччина 7 19
Великобританія 0 або 5 20
Для всіх інших країн Не вища 5 Не нижче 15

При цьому модернізація процесів адміністру-
вання податків та зборів повинна унеможливи-
ти ухилення від оподаткування або принаймні 
зробити його економічно невигідним. В обме-
жених можливостях зниження податкового на-
вантаження саме спрощення та автоматизація 
механізмів виконання податкових зобов'язань 
платників поряд із широкомасштабною дерегу-
ляцією покликані стимулювати підприємницьку 
та відновити інвестиційну діяльність. Уникнен-
ня суб'єктивного людського фактору в контактах 
бізнесу та держави відіграють провідну роль в 
питанні подолання проявів корупції. Потребує 
посилення аналітична функція в роботі подат-
кових органів за рахунок зменшення часу на 
контрольно-перевірочну діяльність.

В даному випадку доцільно використати до-
свід таких європейських країнах, як Швеція, Да-
нія, Велика Британія застосовується найбільш 
ефективна, прозора та проста система сплати 
податків – Єдиний рахунок. Ця система дозво-
ляє платнику податків одним платіжним дору-
ченням сплатити грошові зобов'язання за всіма 
податками та зборами, обов'язковими до сплати, 
та стовідсотково запобігає допущенню помилок 

при перерахуванні коштів. При цьому у податко-
вої служби є реальне бачення стану розрахунків 
платників податків з бюджетами, а саме – си-
туація, коли у одного платника податків одно-
часно з одного податку обліковується перепла-
та, а з іншого – податковий борг, є неможливою. 
Платники податків зазначених країн вважають 
запровадження Єдиного рахунку найважливі-
шим досягненням податкової служби, що значно 
поліпшило взаємовідносини з податковою служ-
бою, скоротило бюрократичні процедури та ви-
трати, пов'язані зі сплатою податків [11].

Отже, необхідною умовою підвищення ефек-
тивності вітчизняної податкової системи налаго-
дження довірчих взаємин платника податків та 
податкових органів; робота над правовою грамот-
ністю і інформованістю суспільства.

Висновки з проведеного дослідження. Подат-
кова система України схожа до існуючих подат-
кових систем розвинутих країн світу, проте вона, 
на відміну від них, не є інструментом підвищен-
ня конкурентоспроможності держави, не сприяє 
економічному розвитку суб'єктів господарювання 
та перешкоджає розвитку України як соціально 
спрямованої держави. 

За результатами аналізу можна зазначити, що 
основними проблемами вітчизняної податкової 
системи є: складність і непрозорість, недосконале 
податкове законодавство щодо адміністрування та 
контролю за сплатою податкових зобов'язань.

Для того, щоб адаптувати вітчизняне подат-
кове законодавство до європейських норм, необ-
хідно створити максимально сприятливі умови 
для розвитку бізнесу і підвищення добробуту 
громадян в Україні, податковий тягар не повинен 
зменшувати економічну активність платника. 
Крім того, оподаткування не повинно бути пере-
шкодою ні для внутрішньої раціональної органі-
зації виробництва, ні для його зовнішньої орієн-
тації на структуру попиту споживачів. Держава 
має встановлювати такий спосіб оподаткування, 
який би враховував спроможність кожного еко-
номічного суб'єкта сплачувати податки і відпо-
відно – забезпечувати благо усього суспільства.
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Постановка проблеми. Трансформація вітчиз-
няного агропромислового комплексу в умовах ре-
формування національної економіки є базисом не 
лише для функціонування мережі підприємств 
переробної промисловості, а й формування про-
довольчої безпеки держави. Зазначені процеси 
супроводжуються інституціональним розширен-
ням за рахунок збільшення мережі інститутів, 
суб'єктів інфраструктури, аграрного ринку, що 
теоретично повинні сприяти ефективній взаємодії 

між виробниками, посередниками і споживача-
ми сільськогосподарської продукції. Разом з тим, 
структура інституціонального середовища, дис-
пропорції в його наповненні в поєднанні із недо-
сконалою інформаційно-комунікаційною мережею 
не сприяють зниженню трансакційних (невироб-
ничих) витрат суб'єктів господарювання, збільшу-
ючи їх питому вагу в загальних витратах.

Попри такі тенденції на сьогодні в Україні 
залишається чітко не визначеним поняття тран-
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сакційних витрат, що значно стримує процес 
прийняття управлінських рішень, оскільки уне-
можливлює повне усвідомлення управлінським 
апаратом особливої природи таких витрат. Крім 
того, в кругообігу трансакційних витрат, значна 
роль належить державі, яка здатна впливати на 
їх розмір через формування мережі комуніка-
ційних зв'язків між органами державної влади 
та приватним сектором АПК.

Аналіз досліджень і публікацій. Передумовою 
виникнення і розвитку теорії трансакційних витрат 
стала сформована американським економістом 
Р. Коузом теорема, основні положення якої визна-
чені у його науковій праці «The Problem of Social 
Cost» (1960 р.) [1]. На думку економіста, позитивні 
трансакційні витрати або витрати обігу в проце-
сі перерозподілу прав власності припиняють бути 
нейтральним фактором та починають впливати на 
ефективність виробництва. Р. Коуз наголошував на 
неоднозначності державного регулювання діяль-
ності суб'єктів господарювання внаслідок надмір-
ного зростання трансакційних витрат в останніх, 
оскільки дії органів влади, як представників інсти-
туціонального середовища, безпосередньо вплива-
ють на формування даних витрат.

В подальшому дослідження Р. Коуза було 
розвинене Р. Познером [2], який стверджував, 
що в разі високих трансакційних витрат необ-
хідне законодавче встановлення встановлення 
найбільш ефективного з усіх доступних способів 
розподілу прав власності (визначення правил по-
ведінки суб'єктів економіки, форм і режимів гос-
подарської власності).

В подальшому із набуттям теорією популяр-
ності, її положення збагачувалися та доповню-
валися як іноземними, так і вітчизняними вче-
ними, зокрема: С. Архієреєвим, О. Вільямсоном, 
Н. Волосніковою, К. Ерроу, Р. Капелюшніковим, 
Дж. Коммонсом, Г. Кірейцевим, Д. Нортом, І. Са-
довською, Дж. Ходжсоном, А. Шастітко та ін. 
Проте, незважаючи на наявність значного обсягу 
наукових праць, проблема оптимізації розмірів 
трансакційних витрат на рівні підприємства та 
ролі держави в цьому процесі характеризується 
значним рівнем дискусії.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінка впливу інституційних форм взаємодії з 
державою на розміри трансакційних витрат сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформація вітчизняного аграрного ринку 
та зростання кількості його суб'єктів вимагає 
від сільськогосподарських підприємств не тіль-
ки ефективної організації процесу виробництва 
продукції, а й результативного процесу прийнят-
тя управлінських рішень щодо оцінки ринкового 
середовища. Задля забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності суб'єкти господарюван-
ня аграрного сектору економіки повинні здійсню-
вати господарську діяльність в умовах взаємови-
гідного партнерства не тільки з постачальниками 
та покупцями, а й органами державної влади. 

Характерною особливістю процесу реаліза-
ції сільськогосподарської продукції в Україні є 
незначна ємність первинного ринку сільськогос-
подарської продукції, тобто поставок продукції 
товаровиробниками безпосередньо переробним 

підприємствам, і зростаючий із року в рік обсяг 
вторинного ринку – посередництва. При цьому, 
спрямування товаропотоків до комерційних кана-
лів збуту з непрозорими умовами купівлі-прода-
жу, визначення якості продукції та цін призво-
дить до значних фінансових втрат виробників [3].

Витрати невиробничого характеру (адміністра-
тивні витрати, витрати на збут та інші операцій-
ні витрати) на сьогодні займають досить високу 
питому вагу в структурі загальних витрат сіль-
ськогосподарських підприємств. Але, у зв'язку з 
посиленням впливу на господарську діяльність 
усіх суб'єктів економіки адміністративних, еко-
номічних та інституціональних засобів державно-
го регулювання, виникають витрати, пов'язані з 
пристосуванням до мінливого зовнішнього серед-
овища, які визначаються як трансакційні.

Р. Коуза як першовідкривач трансакційних 
витрат наголошував на визнанні суспільством 
платності процесу взаємодії між економічними 
суб'єктами та стверджував, що «…использование 
ценового механизма сопряжено с издержками. 
Требуется выяснить, каковы будут цены. Прихо-
дится вести переговоры, составлять контракты, 
организовывать проверки, улаживать споры и 
т.д. и т.п. Для этих затрат теперь принят тер-
мин трансакционные издержки» [4]. На думку 
американського вченого такі витрати пов'язані з 
укладенням будь-яких угод (трансакцій), пошу-
ком та обробкою інформації, пошуком партнерів, 
проведенням переговорів та прийняттям рішень, 
оформленням і юридичним захистом контрактів, 
контролем за їх виконанням тощо. 

О. Вільямсон [5] зазначив, що основним кри-
терієм класифікації трансакційних витрат є мо-
мент укладення контракту. Так, на думку вче-
ного трансакційні витрати розмежовуються на 
витрати до (ex ante) і після (ex post). Еx ante 
трансакційні витрати пов'язані з зусиллями 
укласти найбільш вигідний контракт, тоді як 
ex post трансакційні витрати, які відображають 
прагнення виконати та економічно реалізувати 
вже укладену контрактну угоду. У свою чергу 
Дж. Уолліс та Д. Норт класифікували трансак-
ційні витрати по відношенню до контрактного 
процесу на такі, що виникають до обміну, у про-
цесі обміну та після обміну [6].

До джерел виникнення трансакційних витрат 
сільськогосподарських підприємств варто віднести 
високу ємність вторинного ринку аграрної про-
дукції; низький рівень захисту прав власності (т.ч. 
і на природні ресурси); недосконалість державних 
інституцій; складність юридичного оформлення 
трансакцій; високі темпи інформатизації АПК; 
підвищення тіньового сектору економіки; схиль-
ність до нелегальних трансакцій; порушення пла-
тіжної дисципліни контрагентами тощо.

Варто відмітити, якщо необхідність вимі-
ру трансформаційних витрат визначена як ві-
тчизняним законодавством, так і міжнародними 
стандартами обліку, то реєстрація та обробка ін-
формації про трансакційні витрати залежить від 
рівня організації управлінського обліку, ведення 
якого сьогодні є необов'язковим. 

Сучасне інституційне середовище, в якому 
функціонують сільськогосподарські підприєм-
ства, представлене взаємодією суб'єктів еконо-
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міки та уряду і визначається правовою та ад-
міністративною інфраструктурою. Відповідно 
до методології розрахунку індексу конкуренто-
спроможності Всесвітнього економічного фору-
му, інституції – це комплексний показник, який 
складається з двох компонент: державних та 
приватних інституцій [7]. 

Компонента державні інституції (рис. 1) скла-
дається із системи показників, які характеризу-
ють якість взаємодії держави та інших учасників 
ринку в процесі функціонування економіки. Так, 
у Миколаївському регіоні за підсумками 2013 р. 
до факторів, які можуть негативно впливати на 
ведення бізнесу (в т.ч. аграрного) варто віднести 
падіння ефективності вітчизняної правової сис-
теми, існування бар'єрів під час одержання ін-
формації про зміни в галузевому регулюванні, 
низький рівень довіри до органів влади, які при-
ймають необ'єктивні рішення, і носять бюрокра-
тичний характер. 

Аналізуючи ставлення уряду до ринків та сво-
бод, а також проводячи оцінку ефективності його 
діяльності, варто відмітити, що надмірне державне 
регулювання, корупція, нечесність при складанні 
й виконанні державних замовлень, нездатність 
надавати бізнесу необхідні послуги, політична за-
лежність судової системи призводять до зростан-
ня трансакційних витрат і уповільнюють процес 
розвитку аграрного сектору економіки.

В Україні особливо проблемним є захист прав 
власності. Згідно з інституціональною теорією 
активи працюють ефективніше, якщо достатньо 
захищені права власності й сильніша конкурен-
ція. Фахівці інституціональної теорії особливо 
виділяють інститут конкуренції як механізм, що 

потребує захисту й підтримки держави. Розви-
ток інституту конкуренції неможливий без при-
ватної власності. Тому підтримка конкурентного 
середовища є особливою сферою «інституціо-
нального проектування», де важливою є актив-
ність держави [9].

Враховуючи те, що найбільшу питому вагу 
доходів вони одержують саме від операційної ді-
яльності (реалізації продукції, надання послуг), 
сьогодні важливим є забезпечення високого рів-
ня організації розрахункових відносин з контр-
агентами. Так, у випадках невиконання контрак-
тивних зобов'язань виникають такі трансакційні 
витрати:

– витрати часу (на подачу та вручення позо-
ву; на розгляд справи в суді та отримання судо-
вого рішення; на приведення судового рішення у 
виконання);

– судові витрати (всі витрати, які продавець 
(позивач) повинен попередньо сплатити, щоб 
привести у виконання рішення суду, зокрема, 
це витрати на гонорари, які продавець (позивач) 
сплачує адвокату за захист його інтересів).

Аналізуючи результати досліджень Групи 
Світового банку на основі індикаторів Індексу 
умов ведення бізнесу (рис. 2), варто наголосити, 
що підприємства України задля урегулювання 
спорів, пов'язаних з порушенням умов контр-
актів у разі звернень до судових органів витра-
чають на 18,5% менше власного часу порівняно 
з країнами Центральної Азії та Європи та на 
42,7% порівняно з економічно-розвиненими кра-
їнами-членами Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР). Проте, оцінюючи 
рівень судових витрат (без урахування хабарів 
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Рис. 1. Структура індексу конкурентоспроможності Миколаївського регіону  
за складовою державних інституцій, 2013 рік

Джерело: побудовано автором з використанням [8]
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та інших неофіційних платежів), які несуть ві-
тчизняні підприємства під час вирішення комер-
ційних спорів, то необхідно відмітити досить ви-
соку їх частку у вартості позову (майже 50%).

Розвиток інформаційно-консультаційної ме-
режі є одним з перпективних напрямів знижен-
ня трансакційних витрат сільськогосподарських 
підприємств. Тому важливу роль сьогодні почи-
нає відігравати інститут саморегулювання саме в 
агропродовольчій сфері за рахунок функціону-
вання суб'єктів дорадчої діяльності. 
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Рис. 2. Індикатори забезпечення  
виконання контрактів підприємствами України  

за даними Групи Світового банку, 2015 р.
Джерело: побудовано автором з використанням [10]

Саморегулівні організації в аграрному секто-
рі мають виступати, з однієї сторони, як аген-
ти сільгоспвиробників, що надають їм послуги з 
представництва інтересів перед державою, а та-
кож інфраструктурні й маркетингові послуги з 
просування сільгосппродукції на ринок, з іншої, 

як агенти держави, яким передається частина 
управлінських повноважень до реалізації дер-
жавної аграрної політики [11].

Так, враховуючи той факт, що в структурі 
трансакційних витрат значною є частка витрат 
на інформацію, доцільно збільшити бюджетне 
фінансування соціально спрямованих дорадчих 
послуг суб'єктам господарювання, які здійсню-
ють діяльність у сільській місцевості, з питань 
економіки, технологій, управління, маркетингу, 
обліку, податків, права, екології тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Розміри 
трансакційних витрат вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств залежать від рівня ефектив-
ності взаємовідносин із державними інституціями, 
що формують базис інституційного середовища. 
Так, чим прозоріші такі відносини, тим нижчими є 
витрати сфери обігу, що безпосередньо позитивно 
впливає на умови ведення бізнесу та ділову актив-
ність сільськогосподарських підприємств.

Тінізація економіки, зростання питомої ваги 
неформальних платежів з метою одержання до-
даткових привілеїв під час здійснення господар-
ської діяльності, корумпованість органів держав-
ної влади зумовлюють зростання трансакційних 
витрат. Проте перспективними напрямами їх 
скорочення є сприяння стабільності державної 
політики та бюджетному фінансуванню соціаль-
но спрямованих дорадчих послуг, підвищення 
якості правового захисту та підтримки сільсько-
господарських підприємств, забезпечення прозо-
рості державних фінансів, спрощення механізмів 
адміністративного регулювання підприємницької 
діяльності, уникнення практики неформальних 
платежів, пов'язаних з отриманням державних 
замовлень, дозвільних документів тощо.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСАКЦИОННІХ ИЗДЕРЖЕК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУЦИЙ

Аннотация
В данной статье исследовано влияние государства на процесс формирования трансакционных издержек сельскохозяй-
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ЛОГІЧНА СХЕМА ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті пропонується логічна схема оцінки складових конкурентоспроможності підприємств на основі комплексного 
використання багаторівневих статистичних методів, а саме: методу таксономії, дворівневого методу головних компо-
нент та методу неметричного шкалювання. Значна увага приділена життєздатності підприємства як передумови за-
безпечення її конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, фактори конкурентоспроможності, складові конкуренто-
спроможності, життєздатність підприємства, методи оцінки конкурентоспроможності, багатовимірні статистичні методи.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Однією з важливих особливостей світового про-
цесу глобалізації та пов'язаних з ним економіч-
них і соціальних явищ є посилення ролі конку-
ренції на всіх рівнях господарювання – від рівня 
держави до рівня підприємства. Особливо гостро 
це проявляється на ринку молока і молокопро-
дуктів. Конкурентоспроможність підприємства є 
однією з невід'ємних складових ринкової еконо-
міки та характеризує можливість і ефективність 
адаптації підприємства до умов ринкового серед-
овища. А тому її можливо розглядати з двох бо-
ків: з точки зору забезпечення та з точки зору 
підвищення. Недостатньо вивченою є проблема 
забезпечення конкурентоспроможності. У цьому 
контексті виникає питання, пов'язане з тим, які 

складові будуть забезпечувати конкурентоспро-
можність підприємства. Зазначимо, що частина 
складових носить характер обов'язкових, без них 
підприємство, по суті, не може функціонувати 
на ринку, вони забезпечують його життєздат-
ність. Друга ж частина складових покликана за-
безпечувати додаткові унікальні переваги перед 
конкурентами, в цьому контексті мова йде про 
довгострокову перспективу і забезпечення стра-
тегічної конкурентоспроможності.

Питання вимірювання, оцінки та аналізу кон-
курентоспроможності підприємства розглядали 
О. С. Абрамова, Г. Л. Багієва, А. Е. Воронкова, 
В. М. Горбатова, Л. Є. Довгань, Н. А. Дробитько, 
Ю. Б. Іванова, А. О. Заїнчковський, Г. В. Карпін-
ська, М. О. Кізім, В. П. Мартиненко, Н. К. Моісеє-
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ва, І. В. Нагорна, В. Д. Нємцова, С. В. Никифорова, 
В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, А. Н. Тищенко, 
Р. А. Фатхутдінова, О. Г. Янковий та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас потребують подаль-
шого дослідження питання виділення та систе-
матизації складових конкурентоспроможності, їх 
оцінки та на цій основі пошуку шляхів забезпе-
чення більш високого рівня конкурентоспромож-
ності підприємств.

Постановка завдання. Розробка комплексного 
підходу до оцінки конкурентоспроможності під-
приємств на основі організаційно-економічних 
складових.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кож-
не підприємство, що працює за умов конкурентно-
го ринкового середовища, рано чи пізно стикається 
з необхідністю проведення оцінки конкурентоспро-
можності. Причому тут стають важливими декіль-
ка моментів: вибір методики оцінки, ретельний 
добір вибірки, тобто реальних або потенційних 
конкурентів. Окрім того, важливо не тільки оціни-
ти рівень конкурентоспроможності підприємства, 
яка, як правило, проводиться постфактум на осно-
ві ретроспективних даних, але й оцінити складові, 
що забезпечують конкурентоспроможність і таким 
чином дати можливість підприємствам посилювати 
слабкі складові, забезпечуючи певний рівень своєї 
конкурентоспроможності.

Неоднозначність існуючих у науковій літера-
турі підходів до визначення поняття «конкурен-
тоспроможність підприємства» визначає також 
множинність методів її оцінки. У науковій літе-
ратурі, присвяченій конкурентоспроможності, 
наголошують на численності підходів до оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Проте всі 
вони відрізняються залежно від того, під яким 
кутом розглядають конкурентоспроможність: з 
точки зору маркетингу, стратегічного управлін-
ня, економіки або фінансів підприємства. При ви-
борі методу оцінки слід провести порівняльний 
аналіз існуючих методик та врахувати їх сильні 
та слабкі сторони [1, c. 94]. 

При дослідженні літератури з приводу даної 
проблеми було виявлено більше ніж 20 розро-
бок методів оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства, що базуються на різних концепту-
альних засадах.

Всі досліджені вище методи оцінки складових 
ґрунтуються на тому чи іншому поєднанні фак-
торів конкурентоспроможності та рівні їх впливу 
на кінцевий показник. Таким чином, проаналізо-
вані вище методики оцінки дозволять нам визна-
чити вплив факторів та резервів на рівень під-
вищення конкурентоспроможності підприємства. 
Проте вважаємо, що в теорії та практиці конку-
рентного аналізу доцільним є не тільки визначити 
вплив факторів на підвищення конкурентоспро-
можності, а й, першочергове, оцінити складо-
ві, що її забезпечують. На основі такої оцінки 
можливо зробити висновки про те, які складові 
є більш сильними на відповідному підприємстві 
порівняно з конкурентами та забезпечать йому 
сталі конкурентні позиції на ринку, а які є більш 
слабкими і, відповідно, потребують посилення з 
метою забезпечення високого рівня конкуренто-
спроможності підприємства. Саме з цією метою 

пропонується оцінку конкурентоспроможності 
проводити на основі організаційно-економічних 
складових, що її забезпечують, використовуючи 
алгоритм, представлений на рис. 1. Із запропо-
нованого алгоритму видно, що аналіз слід розпо-
чати з оцінки життєздатності. Цей рівень позна-
чено нульовим, бо життєздатність є передумовою 
забезпечення конкурентоспроможності, а тому її 
оцінка має бути проведена першочергово.

На першому рівні запропоновано провес-
ти оцінку показників, що характеризують пев-
ні організаційно-економічні складові. Точність 
та надійність обраних показників забезпечують 
адекватність взагалі всього запропонованого ал-
горитму, а тому цей етап є важливим та потре-
бує детального розгляду [1, с. 95].

Життєздатність підприємства характеризу-
ється таким станом його внутрішньоекономічної 
системи, при якому вона здатна до самостійного 
ефективного функціонування незалежно від зміни 
зовнішніх умов. Більшість науковців, що вивчають 
проблеми забезпечення життєздатності підприєм-
ства, ототожнюють життєздатність з фінансовою 
стійкістю. Але такий підхід є однобічним.

У результаті дослідження був зроблений ви-
сновок, що платоспроможність, фінансова стій-
кість та прибутковість – фактори, що визначають 
життєздатність промислових систем. Відповідно 
рівень їх життєздатності може визначатися зна-
ченнями показників ліквідності, фінансової стій-
кості та рентабельності. 

Базисними величинами оцінки рівня життєз-
датності підприємств будуть такі:

– значення показників за минулі періоди;
– середні значення по промисловості;
– теоретично обґрунтовані критичні значення 

відносних показників. 
Зауважимо, що життєздатність підприємства 

можна розглядати на 3 рівнях: високому – при 
якому рівень самоорганізації (адаптивності) під-
приємства є таким, що забезпечує самостійне 
функціонування незалежно від зміни зовнішніх 
умов. Середній – при якому рівень організованос-
ті та узгодженості внутрішніх елементів системи 
забезпечує підтримку певного рівня господарської 
діяльності, така життєздатна система здатна зба-
лансовувати внутрішні неузгодженості. Слабкий – 
рівень життєздатної системи, при якому, незва-
жаючи на небезпеку, тяжку скруту, підприємство 
має змогу функціонувати. Однак такий стан жит-
тєздатної системи потребує впровадження актив-
них антикризових механізмів, без використання 
яких підприємство може стати банкрутом [2].

Для проведення ґрунтовної та об'єктивної 
градації підприємств за рівнем життєздатності 
за запропонованою градацією вважаємо доціль-
ним використання такої групи показників: Х1 – 
коефіцієнт поточної ліквідності; Х2 – коефіцієнт 
абсолютної ліквідності; Х3 – коефіцієнт манев-
реності; Х4 – коефіцієнт майна виробничого при-
значення; Х5 – рентабельність продукції; Х6 – 
продуктивність праці; Х7 – фондовіддача.

Необхідність використання перших 5 показ-
ників обґрунтовано вище В. П. Мартиненко. На 
його ж думку, життєздатність підприємства вка-
зує на наявність необхідного і достатнього потен-
ціалу у підприємств для подолання дисбалансу 
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господарської системи та підтримування певно-
го рівня господарської діяльності з метою уник-
нення збитковості. Збитковість підприємства 
зазвичай визначається показниками рівня бан-
кротства, до яких належать платоспроможність, 
фінансова стійкість та прибутковість. Окрім того, 
у визначенні мова йшла про дисбаланс господа-
рюючої системи, який виражається комплексом 
ранніх ознак. Останні, у свою чергу, характери-
зуються, відповідно, зниженням фондовіддачі та 
зниженням продуктивності праці. Таким чином, 
перелічені показники збитковості та дисбалансу 
господарюючої системи сукупно можуть харак-
теризувати рівень життєздатності підприємств.

Визначивши основні показники оцінки жит-
тєздатності, необхідно провести безпосередньо 
саму оцінку. Проте обґрунтований вибір інстру-
мента для цього процесу не менш важливий етап.

Зазначимо, що поняття «життєздатність» є 
латентним (в перекладі з латинської мови озна-
чає «сховане, недосяжне»), тобто його немож-
ливо виміряти кількісно в метричній шкалі, та 
проявляється воно у вигляді багатьох факторів-
симптомів, що відображають різні боки складних 
атрибутивних ознак. А тому пропонуємо вико-
ристати методику оцінки латентних показників 
на основі метрик відстані та подоби, тобто так-
сономії (від грецьких слів taxis – розташування 
у певному порядку, nomos – закон). Вона базу-
ється на використанні понять відстані (схожості) 
об'єктів до еталону або антиеталону в просторі 
різноманітних чинників-симптомів [3].

Таким чином, визначаємо підприємства-ліде-
ри, що мають порівняно високі показники жит-

тєздатності, підприємства-середняки та підпри-
ємства-аутсайдери, рівень життєздатності яких 
низький або дуже низький. 

Оцінивши рівень життєздатності підприємств, 
необхідно перейти безпосередньо до оцінки орга-
нізаційно-економічних складових та на їх основі 
конкурентоспроможності підприємства.

На першому етапі необхідно виділити на оці-
нити показники, які формують кожну складову. 
На підприємствах не існує єдиної інформаційної 
бази, яка включала б показники аналізу їх кон-
курентоспроможності, тим паче показники ана-
лізу її складових. Виникає проблема теоретич-
ного обґрунтування складу системи показників, 
що дозволить провести комплексну оцінку кон-
курентоспроможності й порівняння її з підпри-
ємствами-учасниками галузевого ринку.

Під системою показників складових забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства ро-
зуміється цілісна множина взаємопов'язаних та 
взаємоузгоджених показників, що відображають 
основні аспекти її формування.

Побудова такої системи передбачає визначення 
змісту показників, методів їх оцінки, порівнянність 
у часі та просторі. За основу її формування бе-
руть принципи системності (цілісність, структур-
ність, взаємозалежність, ієрархічність, множина 
видів опису); функціональної спрямованості захо-
дів управління на забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства; синтез простої структури 
та максимального використання вихідних даних; 
прозорість схем розрахунку показників ознак; ін-
формативність; теоретичну обґрунтованість; досвід 
і принципи використання аналогічних показників.

• Метод головних компонент
• Для подальшої оцінки рівня 

конкурентоспроможності 
підприємства за її 

складовими;       виявлення 
сильних та слабких 

складових у кожного 
підприємства вибірки

• Метод неметричного 
шкалювання

• Для виявлення групи 
підприємств-лідерів, середняків 
та аутсайдерів за рівнем 
конкурентоспроможності та 
розробки для останніх заходів 
підвищення їх 
конкурентоспроможності

• Методи: статистичний, 
аналітичний

• Для подальшого 
використання в оцінці 

організаційно-економічних 
складових підприємств 

вибірки

• Метод конкурентного 
бенчмаркінгу 

• Для підвищення рівня 
конкурентоспроможності 
серед обраної вибірки 
підприємств

4 етап. Розробка 
заходів щодо 
підвищення рівня 
конкурентоспро-
можності для 
підприємств-
аутсайдерів 
обраної вибірки

1 етап. Оцінка 
показників, що 
характеризують 
організаційно-
економічні  
складові      
конкурентоспро-
      можності
        підприємства

2 етап. Оцінка 
рівня окремих 
організаційно-
економічних 
складових

3 етап. Оцінка 
рівня 
конкурентоспром
ожності 
підприємств на 
основі її 
організаційно-
економічних 
складових

0 етап.      Оцінка життєздатності
• Метод таксономії (метрика схожості та відстані)

• Для формування вибірки підприємств

Рис. 1. Логічна схема оцінки конкурентоспроможності підприємств  
на основі її організаційно-економічних складових

Джерело: розроблено автором
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Основними вимогами до вихідних даних є 
такі: значущість, повнота, достовірність, своєчас-
ність, понятійність, релевантність, порівнянність 
та ефективність.

У даному досліджені запропоновано 5 груп 
організаційних складових та 6 груп економічних 
складових, які найбільш повно характеризують 
«забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств» (рис. 2). 

Фактично кожна складова має бути оцінена за 
допомогою ряду аналітичних показників. Такі ви-
моги створюють можливість коригування існуючих 
систем показників складових конкурентоспромож-
ності підприємства з урахуванням їх спроможності 
відображати сучасні цілі, умови та характеристики 
стану функціонування підприємств на ринку.

Слід зазначити, що кожна складова конкурен-
тоспроможності може бути охарактеризована без-
ліччю показників як загальних, так і часткових, 
тобто оцінена за різними ступенями деталізації. 
Залежно від типу множини значень розрізняють-
ся кількісні (абсолютні, відносні, середні) та якіс-
ні показники ознак. За структурою вони можуть 
бути простими та складними (узагальнюючими). 
Фактично кожна складова має бути оцінена за до-
помогою ряду аналітичних показників.

Такі вимоги створюють можливість коригу-
вання існуючих систем показників складових 
конкурентоспроможності підприємства з ура-
хуванням їх спроможності відображати сучасні 
цілі, умови та характеристики стану функціону-
вання підприємств на ринку.

Слід зазначити, що кожна складова конкурен-
тоспроможності може бути охарактеризована без-
ліччю показників як загальних, так і часткових, 
тобто оцінена за різними ступенями деталізації. 
Залежно від типу множини значень розрізняють-
ся кількісні (абсолютні, відносні, середні) та якіс-
ні показники ознак. За структурою вони можуть 
бути простими та складними (узагальнюючими).

Слід відзначити, що у системі показників 
складових конкурентоспроможності підприємства 
необхідно враховувати специфічні для окремої 
галузі вимоги до підприємства, тобто необхідне 
детальне визначення та вивчення характерних 
особливостей галузевого розвитку. Крім 
того, очевидно, що вимірювання тільки 
частини показників може бути проведе-
не кількісно, а деякі показники не під-
лягають безпосередньому вимірюванню 
та мають різну природу.

Групу організаційних складових оці-
нити кількісно доволі важко, тому запро-
поновано провести аналіз кожної органі-
заційної складової за допомогою методу 
експертних оцінок. При цьому оцінка «1» 
є формалізацією визначення дуже низь-
кого (незадовільного) стану характеристи-
ки або її відсутності; оцінка «5» означає 
такий стан характеристики, що відповідає 
ідеальному рівню. Оцінювання проводило-
ся за шкалою важливості із ранжуванням 
за ступенем ваги. Причому для більшої 
об'єктивності рекомендується збирати ін-
формацію з декількох незалежних дже-
рел. Подальша обробка такої інформації 
є можливою за умов її систематизації та 

перетворення у зручну форму для проведення ана-
лізу. Запропоновано оцінку організаційних складо-
вих проводити за допомогою сукупності показників, 
які охоплюють всі стадії життєвого циклу продук-
ції – від створення та освоєння нової продукції до 
організації її просування та реалізації.

Економічні складові пропонується оцінювати 
за допомогою тільки відносних показників. Вибір 
показників оцінки кожної складової обґрунтова-
ний більшістю економічних джерел, де зазначе-
но, які саме показники характеризують той чи 
інший бік економічної діяльності підприємства.

Таким чином, ми визначили, що конкуренто-
спроможність підприємства формують 2 групи 
складових – організаційні та економічні. До кожної 
групи входить певна кількість окремих складових, 
які визначаються цілою низкою відомих показни-
ків. Такий послідовний зв'язок визначає складність 
та багаторівневість розрахунків окремих складо-
вих конкурентоспроможності підприємства. Суть 
завдання складається у тому, щоб розрахувати 
максимально об'єктивний інтегральний показник, 
який відображав би рівень певної організацій-
но-економічної складової та на наступному ета-
пі рівень конкурентоспроможності підприємства. 
Розв'язання цієї задачі стає можливим при вико-
ристанні багатовимірних статистичних методів, а 
саме – методу головних компонент та неметрично-
го методу багатовимірного шкалювання.

За допомогою величини головних компонен-
тів можна виділити групи лідерів, середняків і 
аутсайдерів за розміром відповідного латент-
ного показника.

Запропонована методика дозволяє нам фак-
тично отримати значення кожної організа-
ційно-економічної складової. Для проведення 
подальшого дослідження становить інтерес 
значення не тільки окремих складових, але 
всієї групи організаційних та всієї групи еко-
номічних складових. З цією метою ми пропону-
ємо виділити головні компоненти другого рівня, 
економічна інтерпретація яких характеризува-
тиме відповідні групи складових.

Описана методика дозволяє нам оцінити рі-
вень організаційно-економічних складових кон-

Організаційні складові

1. Організація виробничого 
процесу

2. Організація виробничої 
інфраструктури

3. Організація забезпечення 
контролю якості продукції

4. Організація праці

5. Організація                                   
комерційної діяльності

Економічні складові

1. Персонал підприємства

2. Виробничі можливості 
підприємства

3. Ділова активність 
підприємства

4. Фінансова стійкість 
підприємства

5. Платоспроможність 
підприємства

6. Прибутковість 
підприємства

Складові забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

Рис. 2. Організаційно-економічні складові 
конкурентоспроможності підприємств

Джерело: розроблено автором
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курентоспроможності підприємств, проранжу-
вати ці підприємства за кожною складовою, 
проте не дають уявлення про рівень конкурен-
тоспроможності досліджуваних підприємств. На 
наш погляд, більш об'єктивну оцінку конкурен-
тоспроможності на основі її складових можна 
отримати, використовуючи багатовимірні ста-
тистичні методи, а саме – метод неметричного 
шкалювання.

Як метод головних компонент, так і метод не-
метричного шкалювання є доволі складними в 
проведенні. Значно полегшує роботу використан-
ня програми Statistica. 

Висновки дослідження. Запропоновано тео-
ретико-методологічний підхід оцінки конкурен-
тоспроможності підприємства на основі організа-
ційно-економічних складових. Показано, що весь 
процес аналізу конкурентоспроможності доціль-
но поділити на 3 етапи:

а) оцінка життєздатності підприємства, для 
того щоб виявити підприємства-лідери, середня-
ки та аутсайдери і на цій основі розробити карту 
стратегічних груп;

б) оцінка показників, які формують кожну ор-
ганізаційно-економічну складову, що дасть змо-

гу розрахувати інтегральне значення окремих 
складових;

в) проведення оцінки організаційно-економіч-
них складових забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств вибірки, що дозволить 
визначити, які саме складові у того чи іншого 
підприємства сильні та які слабкі;

г) оцінка безпосередньо рівня конкуренто-
спроможності підприємств вибірки на основі ор-
ганізаційно-економічних складових, ранжування, 
виявлення порівняно «слабких» підприємств;

д) розроблення заходів щодо підвищення кон-
курентоспроможності для підприємств-аутсай-
дерів шляхом впливу на слабкі складові.

Головними перевагами цієї методики порівня-
но з іншими є універсальність та об'єктивність. 
Крім того, вона дає можливість визначити, які 
підприємства є лідерами серед вибірки, а яким 
треба вживати негайні заходи щодо підвищення 
своєї конкурентної позиції.

Перспективи подальших розробок. Передба-
чається проведення оцінки та аналізу конкурен-
тоспроможності на основі організаційно-еконо-
мічних складових та життєздатності підприємств 
харчової галузі Україні.
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ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

В статті розглянуті сутність і поняття управлінського контролю відповідно зарубіжної і вітчизняної практики обліку 
і контролю. Визначені особливості його використання на молокопереробних підприємствах України. Обґрунтовано 
доцільність застосування в якості найбільш оптимального варіанту організації і ведення управлінського контролю на 
вищезазначених підприємствах системи внутрішнього аудиту. 
Ключові слова: управлінський облік, контроль, внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль, управлінський 
контроль, молокопереробне підприємство, внутрішній аудит.

Постановка проблеми. Однією з умов ефек-
тивного функціонування українських виробничих 
підприємств є забезпечення їх надійною та сво-
єчасною інформацією, надати яку може управ-
лінський облік. Проте, як свідчить зарубіжна і 
вітчизняна практика, вищезазначена система по-
требує контролю, що може забезпечити управ-
лінський контроль, який є важливим елементом 
механізму в процесі управління виробничим 
підприємством. Теоретичні засади внутрішньо-
го контролю, його сутність, завдання, предмет і 
метод були об'єктом досліджень зарубіжних і ві-
тчизняних провідних науковців, зокрема, А. Ап-
черча, Е.А. Аткінсона, С.В. Бардаша, С.М. Бичко-
вої, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговської, Н.С. Еліаса, 
Є.В. Калюги, М.Д. Корінька, Л.М. Крамаровсько-
го, В.Ф. Максімової, М.М. Моувена, Л.В. Нападов-
ської, В.Ф. Палія, В.П. Пантелеєва, В.М. О'Рейллі, 
Д.У. Сєнкова, Б.Ф. Усача, Дж. Фостера, Д. Хана, 
Д.Р. Хенсена, М. Хірша, Ч.Т. Хорнгрена, Х. Хун-
генберга, В.О. Шевчука, М.Я. Штеймана.

Концепція управлінського контролю, його 
об'єкти і суб'єкти, засоби і методи розглянуті в 
працях Р. Адамса, В.Д. Андрєєва, А. Аренса, Р. Ен-
тоні, О.М. Кармінського, Т.П. Карпової, Дж. Лоб-
бека, Дж. Мангометрі, Дж. Ріса, Дж. Робертсона, 
В.П. Суйца, В.В. Чувікової, А.Д. Шеремета.

Проте поза увагою дослідників залишились 
питання впровадження і застосування системи 
управлінського контролю на промислових під-
приємствах, зокрема, молокопереробних. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розробці основних положень щодо 
визначення основних етапів впровадження, ор-
ганізації та ведення управлінського контролю на 
вітчизняних виробничих підприємствах, зокре-
ма, молокопереробних, з урахуванням специфіки 
їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
визначеність і непередбачуваність, в яких функ-
ціонують вітчизняні промислові підприємства, 
зумовлюють необхідність формування прин-

ципово нових підходів до управління суб'єктом 
господарювання, а також здійснення контролю 
над якістю і своєчасністю надання адекватної та 
правдивої інформації керівництву з метою при-
йняття управлінських рішень. Визначити якість 
наданої облікової інформації та проконтролю-
вати ступінь її використання можливо за умов 
впровадження і ведення на підприємстві управ-
лінського контролю. 

У 1965 р. управлінський контроль був визна-
чений професором Гарвардського університету 
(США) Робертом Н. Ентоні як «процес, за допо-
могою якого менеджери переконуються в тому, що 
ресурси надходять і використовуються ефективно 
і результативно для досягнення цілей, поставле-
них перед організацією» [1]. Зауважимо, що Р. Ен-
тоні, який вважав управлінський контроль преро-
гативою менеджерів середньої ланки, пізніше, у 
1988 р., відредагував своє визначення: «Управлін-
ський контроль – це процес, за допомогою якого 
менеджери впливають на інших працівників для 
реалізації стратегій організації» [2, c. 10]. Т.ч., Р. Ен-
тоні фактично визнав, що сфера управлінського 
контролю є набагато ширшою, ніж середній рівень 
менеджменту: вона охоплює всі рівні управління, 
забезпечуючи узгодження інтересів працівників з 
цілями організації, в якій вони працюють.

Пізніше, з урахуванням еволюції практики 
обліку (1989 р.), Р. Ентоні та професор Мічиган-
ського університету Дж. Ріс (США) [3, с. 478-479],  
які розробили курс обліку для управлінців, здій-
снивши значний внесок в розвиток сучасної кон-
цепції обліку затрат, управлінського плануван-
ня та управлінського контролю, зазначали, що 
система управлінського контролю пов'язує між 
управлінцями всієї організації як бухгалтерську, 
так і небухгалтерську інформацію, яка накопи-
чена всередині компанії, так і зовнішню. Ця ін-
формація, яка сприяє координації роботи окре-
мих центрів відповідальності, оформлюється у 
вигляді звітів.

Д.е.н., проф. Карпова Т.П. [4, с. 334] визна-
чає сутність контролю в системі управлінсько-

© Бенько М.М., Mошковська О.А., 2016
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го обліку як перевірку здійснення конкретних і 
детальних планів з боку керівника, менеджера. 
Внутрішній управлінський контроль містить ме-
тоди і способи, які допомагають управлінню, пла-
нуванню і контролю за господарською діяльністю 
підприємства, підрозділу та всередині них. При-
кладом слугує бюджетування і формування зві-
тів, нормативний метод обліку затрат [5, с. 292].

За думкою д.е.н., проф. Л.В. Нападовської 
[6, с. 311] управлінська спрямованість контролю 
зумовлена тим, що неможливо управляти, не пе-
ревіряючи виконання встановлених завдань, не 
виявляючи фактичного стану справ на об'єктах, 
що підлягають управлінню. Контроль, як функ-
ція управління, підпорядкований вирішенню 
завдань системи управління. У зв'язку з вище-
зазначеним, призначення контролю полягає у 
необхідності відповідати цілям управління (під-
приємством, галуззю, економікою в цілому) та 
запитам управлінців.

Більшість науковців, як зарубіжних (Д. Хан, 
Х. Хунгенберг [7, с. 47], Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фос-
тер [8, с. 398], І.А. Аврова [9, с. 237]), так і ві-
тчизняних (Є.В. Калюга [10, с. 141], Б.Ф. Усач 
[11, с. 19], Л.В. Нападовська [12, с. 6], М.Д. Ко-
рінько [13, с. 15], Ю.С. Цал-Цалко [14, с. 483]) в 
системі управління, і управлінського обліку зо-

крема, виокремлюють внутрішній (внутрішньо-
господарський) контроль.

Колектив науковців під керівництвом В.П. Пан-
телеєва та В.О. Шевчука дають визначення 
управлінському контролю з позицій управлін-
ня, ототожнюючи його з внутрішнім, наступним 
чином: – це система фінансового та інших видів 
контролю, яка передбачає наявність організацій-
ної структури, методів і способів роботи, а також 
внутрішні ревізійні заходи, що здійснюються ке-
рівництвом для того, щоб контрольований об'єкт 
функціонував ефективно і продуктивно [15, с. 64].

В.В. Чувікова чітко розмежувала два поняття: 
контроль і управлінський контроль. Перший, за її 
думкою, являє собою процес забезпечення досяг-
нення підприємством поставлених цілей, другий – 
процедуру спостереження і регулювання різнови-
дів діяльності підприємства з метою полегшення 
виконання організаційних завдань [16, с. 91].

І.М. Черних та З..Ч. Хамідулліна [16, с. 93], уза-
гальнивши існуючі визначення сутності управлін-
ського контролю, трактують його як фіксування 
відхилень тих або інших показників, аналіз їх 
причин та виявлення можливих тенденцій роз-
витку на всіх рівнях управління організацією: на 
рівні організації в цілому, на рівні окремих під-
розділів, на рівні групи або окремого працівника.

Таблиця 1
Характеристика основних елементів структури управлінського контролю  

згідно концепції комісії Тредвея (COSO)
Структурні блоки управ-

лінського контролю
Характеристики

Засоби і методи контр-
олю

Завдають тон організації, впливаючи на контроль свідомості співробітників, і є 
підставою для всієї решти компонентів управлінського контролю, забезпечують 
дисципліну і дотримання структури. Фактор засобів та методів контролю міс-
тить цілісність, етичні цінності і компетентність співробітників компанії; політику 
керівництва і стиль управління; спосіб розподілу керівництвом повноважень і від-
повідальності, а також структуру організації і підвищення кваліфікації співробіт-
ників; керівництво і управління з боку ради директорів.

Оцінка ризику Це ідентифікація і аналіз відповідних ризиків при досягненні завдань, які скла-
дають основу для визначення того, яким чином управляти цими ризиками. 
Обов'язковою умовою оцінки ризиків є визначення завдань, пов'язаних між собою 
на різних рівнях та внутрішня послідовність. Оскільки економічні, технологічні, 
регуляторні умови і режим експлуатації будуть продовжувати змінюватися, необ-
хідно впроваджувати певні механізми з метою визначення спеціальних ризиків, 
пов'язаних з поточними змінами, і управляти цими ризиками.

Діяльність з контролю Загальна політика і процедури, які забезпечують гарантії виконання всіх ди-
ректив керівництва. Вони допомагають здійснювати необхідні дії з управління 
ризиками, які загрожують виконанню завдань підприємства. Діяльність з контр-
олю здійснюється на всіх рівнях організації, охоплює всі функції і містить цілу 
низку різноманітних дій, таких як: видача ухвал, санкцій, підтверджень, прове-
дення перевірок, контроль поточної діяльності, гарантію безпеки активів і розпо-
діл повноважень.

Інформаційно-комуніка-
ційні технології

Інформація, що належить до діяльності компаній, має бути ідентифікована, отри-
мана і передана у такому вигляді і у таких часових межах, щоб надати працівни-
кам можливість виконувати свої обов'язки. Інформаційна служба:
- готує звіти, в яких міститься оперативна, фінансова інформація, а також інфор-
мація стосовно дотримання встановлених норм, що дозволяє здійснювати і контр-
олювати діяльність персоналу підприємства;
- оперує не лише отриманою зсередини інформацією, але і інформацією щодо 
зовнішніх подій, діяльності і умов, необхідної для надання керівництву з метою 
вироблення рішень і для складання зовнішніх і внутрішніх звітів.

Моніторинг Представлений процесом, під час якого оцінюється якість роботи системи з пли-
ном часу. Це досягається шляхом постійного, безперервного контролю над діяль-
ністю, оцінкою окремих функцій або комбінацій цих двох методів. Безперервний 
моніторинг здійснюється під час діяльності і містить функції управління, нагляду 
і інші дії працівників організації під час виконання своїх обов'язків. Обсяг і пері-
одичність проведення перевірок окремих функцій, в першу чергу, залежить від 
оцінки ризиків і ефективності процедур безперервного моніторингу. 
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Науковці зазначають, що основною умовою 
успішного функціонування системи управлінсько-
го контролю на підприємстві є реалізація принци-
пу делегування завдань (проблеми, відповідаль-
ність за їх рішення та пов'язані з ними права).

Отже, можна зробити висновок, що серед нау-
ковців, які займаються вищезазначеною пробле-
мою, відсутня єдина думка відносно визначення 
поняття «управлінський контроль».

Найбільш повно сутність управлінського контр-
олю розкрито у Концепції COSO (Комітет спон-
сорських організацій Комісії Тредвея), згідно якої 
внутрішній управлінський контроль – це процес, 
що здійснюється вищим органом підприємства, 
який визначає його політику (наприклад, радою 
директорів, яка представляє власників компа-
нії), його управлінським персоналом вищого рівня 

(менеджментом) і всіма іншими співробітниками, 
які достатньо та виправданою мірою забезпечу-
ють досягнення підприємством наступних цілей: 
доцільність і фінансову ефективність діяльності 
(включаючи збереження активів); достовірність 
фінансової звітності; дотримання чинного законо-
давства і вимог регулюючих органів [17].

Структура управлінського контролю, що від-
повідає концепції COSO, містить п'ять органі-
заційних блоків: 1 – засоби і методи контролю; 
2 – оцінка ризиків; 3 – діяльність з контролю; 
4 – інформаційно-комунікаційні технології; 5 – 
моніторинг (табл. 1).

Із запропонованої методології логічно склада-
ється система управлінського контролю підпри-
ємства, структурна схема якого представлена на 
рис. 1.

Таблиця 2 
Види управлінського контролю та їх характеристика

Види управлін-
ського контролю

Характеристика

Фінансовий і адмі-
ністративний

Фінансовий контроль здійснюється щодо процесів формування та використання фінан-
сових ресурсів. Його об'єктами є основні економічні показники діяльності підприємства 
(прибуток, витрати, обсяги виробництва і продажу, інвестиції та ефективність їх ви-
користання). Адміністративний контроль покликаний систематично стежити за проце-
сами виконання поточних завдань, планів, програм. Його об'єктами є виробничо-госпо-
дарський процес у цілому, а також виконання виробничої програми, планові завдання, 
терміни поставок, ситуація в колективі.

Соціальний і само-
контроль

Соціальний контроль здійснюється членами соціального оточення співробітників і при-
ймає форму групових норм, які можуть визначати належний зовнішній вигляд або 
рівень особистої продуктивності.
Самоконтроль виконується самими співробітниками і здійснюється шляхом індивідуаль-
ної мотивації або використання особистих якостей персоналу.

Стратегічний, 
тактичний і опера-
тивний

Стратегічний контроль ставить завдання щодо оцінки та регулювання діяльності підпри-
ємства з позицій виконання його довгострокових цілей та взаємовідносин із зовнішнім 
середовищем.
Тактичний контроль спрямований на аналіз виконання тактичних планів організації, не-
розривно пов'язаних з її стратегією.
Оперативний контроль здійснюється щоденно і за періодами, характерними для опера-
тивного планування.

Попередній, по-
точний і наступ-
ний (підсумковий)

Попередній контроль здійснюється до фактичного початку діяльності з метою визначен-
ня оптимальності розроблених планів.
Поточний контроль здійснюється від початку діяльності до моменту одержання резуль-
тату з метою своєчасного виявлення відхилень від визначених планів і нормативів.
Наступний (підсумковий) контроль проводиться після здійснення діяльності з метою 
встановлення правильності, законності та економічної доцільності здійснених робіт і 
господарських операцій.

 

Система 
управлінського 

контролю (СУК)

Механізми реалізації 
заходів контролю

_________________
Закони України, 

нормативні документи 
підприємства по СУК

Суб’єкти і об’єкти 
управлінського контролю 

підприємства

Політика підприємства у 
сфері управлінського 

контролю 

Цілі 
управлінського 

контролю 
підприємства

 

Завдання 
управлінського 

контролю 
підприємства

 

Функції системи 
управлінського 

контролю 

 

Принципи 
проведення заходів  

управлінського 
контролю 

 

Прийняті на підприємстві 
стратегії і методи

управлінського контролю

Рис. 1. Структура системи управлінського контролю сучасного підприємства  
 (складено авторами з використанням Концепції COSO)
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У наукових джерелах виділяють два основних 
різновиди контрольної діяльності – фінансовий 
і адміністративний контроль. При цьому багато 
авторів підкреслюють, що здійснення фінансово-
го контролю дозволяє отримувати найбільш до-
стовірну інформацію про реальний стан справ у 
кожній ланці фінансової системи, своєчасно вияв-
ляти відхилення від прийнятих стандартів і здій-
снювати заходи, спрямовані на запобігання таких 
порушень у майбутньому. За допомогою цього 
виду контролю може здійснюватися найбільш 
ефективне фінансово-господарське управління, 
у зв'язку з чим фінансовий контроль є основним 
видом контролю для орієнтованих на прибуток 
підприємств і основою загального управлінського 
контролю суб'єкта господарювання [18].

Крім вищезазначених форм контролю деякі 
автори виділяють соціальний контроль, здійсню-
ваний соціальним середовищем (колективом), і са-
моконтроль, що виконується самими виконавцями 
певних організаційних функцій. Його виокремлен-
ня обумовлене тим, що в процесі управлінського 
контролю поряд з економічними міркуваннями 
важливі і поведінкові напрями. У зв'язку з вище-
зазначеним, соціальний контроль і самоконтроль, 
здійснювані шляхом неформального спілкування і 
взаємодії, утворюють неформальні форми прове-
дення управлінського контролю. Їх використання 
поряд з фінансовим і адміністративним контролем 
підвищує ефективність здійснення традиційних 
формальних заходів.

Поряд з розглянутими формами контролю в 
економічній літературі виділяють декілька видів 
управлінського контролю залежно від періодів 
його проведення: стратегічний, тактичний і опе-
ративний. Стратегічний контроль спрямований 
на розв'язання стратегічних завдань і досягнен-
ня окреслених цілей шляхом найбільш ефектив-
ного використання наявних ресурсів, а опера-
тивний (тактичний) контроль – на систематичне 
забезпечення виконання поточної програми дій 
підприємства. У зв'язку з вищезазначеним, за-
гальний стратегічний контроль вимагає центра-
лізації, в той час як оперативний контроль – де-
централізації. Стратегічний контроль повинний 
здійснюватися вищим керівництвом, оператив-
ний контроль – керівниками низових ланок, а 

сучасний управлінський контроль – охоплюва-
ти всі рівні управління. Вивчаючи класифікацію 
видів управлінського контролю, автори наводять 
також три стадії його проведення і залежно від 
періоду здійснення виділяють попередній, поточ-
ний і подальший контроль [19]. 

Характеристика розглянутих видів управлін-
ського контролю наведена у табл. 2. 

Т. ч., управлінський контроль, що проводиться 
на конкретному підприємстві, має різноманітні 
види і форми реалізації, а також мету, завдання 
і терміни здійснення (рис. 2). 

Процес організації і здійснення управлінсько-
го контролю на виробничому підприємстві зале-
жить від різновиду організаційної структури, яка 
застосовується на підприємстві, особливостей 
технологічного процесу, асортименту продукції, 
яка виготовлюється на виробничих потужностях 
конкретного суб'єкту господарювання, розподілу 
професійних (посадових) обов'язків між управ-
лінським персоналом різного рівня.

Більшість вітчизняних молокопереробних 
підприємств мають лінійно-функціональну ор-
ганізаційну структуру управління, залежать від 
сезонності надходження сировини на переробку, 
їм притаманні значна номенклатура випуску го-
тової продукції, незначний термін зберігання як 
сировини і матеріалів, так і самої молочної про-
дукції, суттєве значення приділяється упаковці 
товару, як маркетингової складової успішного 
функціонування підприємства. На підприємствах 
здійснюється суворий контроль за якістю молоч-
ної сировини, що надходить на переробку, і ви-
готовленої продукції, як з боку держави, так і з 
боку споживачів, має місце жорстко нормований 
і контрольований технологічний і постачальниць-
ко-збутовий процес. 

Зазначимо, що системи контролю в тій чи ін-
шій формі існують на кожному молокоперероб-
ному підприємстві. Проте доводиться констату-
вати, що практика формування у вітчизняній 
молокопереробній промисловості повноцінних 
систем внутрішньогосподарського контролю 
тільки починає складатися. Як правило, контр-
оль використовується з метою виявлення мож-
ливих відхилень від запланованих показників, 
встановлення причин цих відхилень і розробки 

заходів щодо їх усунення.
Наявність тієї чи іншої спеціалізова-

ної служби управлінського контролю в 
структурі компанії визначається масш-
табом діяльності, особливостями веден-
ня бізнесу, ставленням керівництва до 
управлінського контролю і структурою 
акціонерного капіталу компанії. Напри-
клад, така служба як комітет з аудиту 
при раді директорів, притаманна вели-
ким компаніям, що мають в раді дирек-
торів представників кількох власників. 
Її поява – результат прагнення вищо-
го органу управління компанією (ради 
директорів) отримувати об'єктивну і 
незалежну оцінку дій менеджерів усіх 
рівнів управління. 

Організація управлінського контр-
олю має свої особливості залежно від 
того, чи функціонує конкретне молоко-
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Рис. 2. Систематична класифікація управлінського контролю
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переробне підприємство самостійно, чи входить 
до складу певної холдингової структури.

Управлінський контроль у холдингових 
структурах можна розглядати як елемент підви-
щення ефективності діяльності підприємств, що 
входять до складу вищезазначеної структури.

Слід констатувати, що корпоративне управлін-
ня в холдингу здійснюється за вертикальним ти-
пом, коли один з учасників відносин виступає в ролі 
керуючого (суб'єкта управління), другий – у ролі 
керованого (об'єкта управління). У такий же спосіб 
(зверху до низу) функціонує і система управлін-
ського контролю у холдингових структурах.

З урахуванням специфіки діяльності молоко-
переробних підприємств та їх структури управ-
ління вважаємо, що для таких суб'єктів господа-
рювання найбільш доцільною формою організації 
управлінського контролю буде система внутріш-
нього аудиту.

Головним завданням внутрішніх аудиторів 
на потужних молокопереробних підприємствах 
є надання допомоги менеджерам різного рівня 
щодо здійснення планування діяльності, забез-
печення захисту від помилок і зловживань, ви-
значення «зони ризику», можливостей усунення 
майбутніх недоліків або нестач, ідентифікації і 
усунення слабких місць в системах управління і 
пошуку тих принципів управління, які були по-
рушені. Всі ці дії доповнюються обговоренням 
і узгодженням з вищими органами управління, 
потреби та пропозиції яких і визначають про-
цедури внутрішнього аудиту (внутрішні ауди-
тори повинні забезпечити управлінський склад 
будь-якою інформацією, що стосується їх ком-
петенції). Т. ч., органи управління підприємства 
користуються послугами внутрішніх аудиторів 
як додатковими ресурсами, що допомагають їм 
здійснювати свої функції. Іншими словами, вну-
трішній аудит вводять з метою допомоги орга-
нам управління молокопереробних підприємств 
у здійсненні ефективного контролю над різними 
ланками (елементами) системи управлінського 
контролю [20].

Головне завдання відділу внутрішнього ау-
дитора, на нашу думку, полягає у задоволенні 
потреб органів управління в частині надання 
контрольної інформації з різних питань. У за-
гальному вигляді функції внутрішніх аудито-
рів можуть бути такими: а) оцінка адекватності 
управлінських систем – здійснення перевірок 
ланок управління і надання обґрунтованих про-
позицій з усунення виявлених недоліків і ре-

комендацій щодо підвищення їх ефективності; 
б) оцінка ефективності діяльності – здійснення 
експертних оцінок різних сторін функціонування 
підприємства та надання обґрунтованих пропо-
зицій щодо їх вдосконалення і поліпшення. 

Для органів управління підприємства діяль-
ність відділу внутрішнього аудиту має інформа-
ційне і консультаційне значення. До інститутів 
внутрішнього аудиту також можна віднести і ре-
візійні комісії (ревізорів), діяльність яких регла-
ментована вітчизняним чинним законодавством 
(цей інститут в основному поширений в акціонер-
них товариствах, товариствах з обмеженою відпо-
відальністю та виробничих кооперативах) [21; 22].

Аналіз діяльності ряду вітчизняних моло-
копереробних підприємств засвідчив, що при 
побудові системи контролю на підприємстві 
рекомендується встановлювати трьохетапний 
контроль: попередній, поточний, підсумковий. 
Встановлення трьохетапного рівня контролю 
обумовлено необхідністю підвищення адаптив-
ності підприємства до змін зовнішнього і вну-
трішнього середовища, у тому числі і за раху-
нок контролю як функції зворотного зв'язку не 
тільки за весь цикл управління, але і на кожно-
му його етапі (рис. 3).

Така система контролю дозволить суттєво по-
силити оперативність керуючих впливів на ко-
ригування цілей підприємства та адаптацію його 
планів до мінливої ситуації.

При цьому необхідно враховувати, що акцент 
повинен бути зроблений не лише на перевірці 
правильності формування собівартості продукції, 
дотримання прийнятих методів обліку витрат на 
виробництво продукції. На перше місце має ви-
йти оцінка ефективності самої системи ведення 
управлінського обліку, рівня її інформативнос-
ті та прозорості з метою прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

Також необхідно враховувати суттєвий вплив 
галузевої специфіки та особливостей ведення ді-
яльності, технологічного та постачальницько – 
збутових процесів окремо взятого підприємства 
на організацію і ведення управлінського обліку, 
що потребує такого ж індивідуального підходу і 
при проведенні його аудиту. 

Нині успішному розвитку аудиту управлін-
ського обліку перешкоджає відсутність у науко-
вій літературі єдиного підходу до сутності і зміс-
ту досліджуваного механізму, у зв'язку з чим, 
вищезазначена проблема потребує подальшого 
поглибленого дослідження. 

 
Моніторинг поточної діяльності

Формування цілей Планування Організація 
виконання планів Контроль 

результатів

попередній контроль поточний 
контроль

підсумковий
контроль

Рис. 3. Місце контролю в циклі управління молокопереробним підприємством
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 Для молокопереробних підприємств, які здій-
снюють свою статутну діяльність самостійно, не 
входячи до складу певної холдингової структури, 
аудит управлінського обліку доцільно проводити 
в межах перевірок, ініційованих керівництвом 
компанії або рішенням її повноважних виконав-
чих органів. Крім того, вищезазначені контрольні 
процедури можуть бути виділені як додаткове 
аудиторське завдання при обов'язковому або са-
мостійно замовленому (зовнішньому) аудиті. 

Відсутність єдиної методики ведення управлін-
ського обліку, з одного боку, дозволяє компаніям 
вибудовувати його систему, виходячи зі своєї спе-
цифіки і потреб, з другого – вимагає від аудиторів 
додаткових витрат часу у зв'язку з необхідністю 
вивчення локальних актів, оцінки їх узгодженості 
з чинним законодавством, що зумовлює збільшен-
ня вартості аудиторських послуг для замовника 
в разі їх здійснення незалежними аудиторськими 
фірмами різної форми власності.

Як зовнішній аудит, так і внутрішній аудит 
дозволяють враховувати стан інфраструктури 
управлінського обліку, включаючи, наприклад, 
організацію документообігу, ефективність ви-
користовуваних інформаційних технологій, пра-
вильність вирішення окремих кадрових питань, 
а також ступінь впливу на результати господар-
ської діяльності. 

Найбільш доцільним проведення аудиту 
управлінського обліку є у випадках: виперед-
жаючого темпу зростання витрат підприємства 

у порівнянні з темпом зростання його доходів 
(прибутку), отриманих від продажу за осно-
вними видами виробничої діяльності; зниження 
показника прибутку; необхідності посилення 
контролю використовуваних ресурсів [23].

Проведення внутрішнього аудиту системи 
управлінського обліку (СУО) має для керівни-
цтва та (або) власників економічного суб'єкта ін-
формаційне і консультаційне значення, оскільки 
покликане сприяти оптимізації діяльності гос-
подарюючого суб'єкта і виконання обов'язків 
його керівництва.

Основні етапи організації внутрішнього ауди-
ту системи управлінського обліку, які доцільно 
застосовувати на молокопереробному підприєм-
стві, наведені на рис. 4.

Критерії та показники оцінки ефективності 
системи управлінського обліку є основою форму-
вання висновків за результатами контрольного 
заходу. За своєю суттю зазначені критерії явля-
ють собою встановлені та обґрунтовані стандарти 
якості управління, що дозволяють проводити по-
рівняльний аналіз і оцінювати ефективність ре-
алізації затверджених тактичних і стратегічних 
програм на підприємстві, здійснення визначених 
різновидів його статутної діяльності, економіч-
них операцій або виконання функцій об'єктами 
перевірки, тобто досягнутих результатів.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки:

1. Вперше термін «управлінський контроль» 
в сучасну обліково-контрольну термі-
нологію був введений професором Гар-
вардського університету (США) Робер-
том Н. Ентоні у 1965 р.

2. Серед науковців, які займаються 
вищезазначеною проблемою, відсутня 
єдина думка відносно визначення понят-
тя «управлінський контроль», його мети, 
об'єктів та суб'єктів. Найбільш повно 
сутність, завдання та методи управлін-
ського контролю розкрито у Концепції 
COSO (Комітет спонсорських організа-
цій Комісії Тредвея).

3. Системи контролю в тій чи іншій 
формі існують на кожному молокопере-
робному підприємстві, проте їх рівень і 
якість не відповідають сучасним умо-
вам господарювання.

4. З урахуванням специфіки діяль-
ності молокопереробних підприємств, 
їх структури управління та підпоряд-
кування, особливостей технологічного 
циклу та асортименту готової продукції 
доцільною для таких суб'єктів господа-
рювання формою організації управлін-
ського контролю буде служба (відділ) 
внутрішнього аудиту або додаткове ау-
диторське завдання при обов'язковому 
чи самостійно замовленому (зовнішньо-
му) аудиті.

5. Аудит управлінського обліку за-
безпечує отримання об'єктивної оцінки 
вищезазначеної системи на конкретно-
му молокопереробному підприємстві з 
метою забезпечення якості внутрішньої 
облікової інформації, яка формує під-
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Рис. 4. Основні етапи організації внутрішнього аудиту системи 
управлінського обліку на молокопереробному підприємстві 

(складено авторами)
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ґрунтя для прийняття виважених і своєчасних 
управлінських рішень, як оперативного (тактич-
ного), так і стратегічного спрямування. 

Проте на сучасному етапі формування рин-
кових умов господарювання успішному розвитку 

аудиту управлінського обліку перешкоджає від-
сутність у наукових публікаціях єдиного підходу 
до поняття, сутності і змісту досліджуваного ме-
ханізму, у зв'язку з чим вищезазначена проблема 
потребує подальшого дослідження і уточнення.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
НА МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье рассмотрены сущность и понятие управленческого контроля в соответствии с отечественной и зарубежной 
практикой учета и контроля. Определены особенности его использования на молокоперерабатывающих предприятиях 
Украины. Аргументирована целесообразность применения в качестве наиболее оптимального варианта организации и 
ведения управленческого контроля на вышеупомянутых предприятиях системы внутреннего аудита. 
Ключевые слова: управленческий учет, контроль, внутренний контроль, внутрихозяйственный контроль, управленче-
ский контроль, молокоперерабатывающее предприятие, внутренний аудит.
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ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито основні аспекти професійного навчання персоналу підприємства. Проаналізовано закордонний досвід 
впровадження системи навчання та розвитку персоналу. Виявлено переваги та недоліки окремих форм професійного 
навчання персоналу. Розроблено модель процесу професійного розвитку персоналу. Запропоновано пріоритетні напря-
ми розвитку персоналу вітчизняних підприємств.
Ключові слова: професійне навчання, персонал, моделювання, навчальні відрядження, наставництво.

Постановка проблеми. Питання професійного 
розвитку персоналу достатньо широко висвітлені 
у працях провідних вітчизняних та зарубіжних 
учених: Д. Богині, О. Грішнової, Г. Дмитренка, 
А. Єгоршина, В. Колєсова, О. Кузнєцової, О. Лев-
ченка, Е. Лібанової, В. Лича, В. Савченка, Л. Філь-
штейна та ін. Однак більш детального розгляду 
потребує процес розробки професійного розви-
тку персоналу вітчизняних підприємств. Сучасні 
умови розвитку країни, глобалізація економіки, 
світова інтелектуалізація праці, технологічні змі-
ни у сфері виробництва, політичні та економічні 
події в країні зумовили значні зміни у системі 
навчання персоналу на підприємстві і створили 
ряд нових пріоритетів в даній сфері. Тому існує 
нагальна потреба в розробці сучасної моделі про-
цесу навчання персоналу підприємств з враху-
ванням умов розвитку бізнесу.

Постановка завдання. Метою статті є моде-
лювання процесу професійного розвитку персо-
налу вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки важливими характеристиками організа-
ційної культури підприємства є рівень професі-
оналізму персоналу, вміння працювати в коман-
ді, тому професійна підготовка та перепідготовка 

персоналу набуває стратегічного значення. Аналіз 
закордонного досвіду в сфері навчання персоналу 
засвідчує, що підприємства, які постійно займа-
ються питаннями навчання та розвитку персона-
лу, відзначаються високим рівнем прибутковості, 
фінансової стійкості та швидко здобувають вагомі 
конкурентні переваги. Прикладами систематично-
го розвитку персоналу є такі успішні компанії, як 
«Кока-Кола Беверіджиз Україна», «General Motors 
Corporation», «Ford», «Chrysler» тощо. Так, компа-
нія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» витрачає на 
тренінги понад 10 млн.грн. щороку [1]. З середини 
90-х років ХХ ст. на професійно-технічну підго-
товку кадрів корпорація «Ford» витрачає 25% сво-
їх капіталовкладень, «Chrysler» – 35% [1]. Отже, 
навчання персоналу на сьогоднішній день стає од-
ним з головних шляхів до успіху, оскільки дозво-
ляє переходити до нових технологій з найбільшою 
швидкістю. Процес модернізації знань і навичок 
повинен носити постійний характер. Вважаємо, 
що головними елементами роботи з персоналом 
повинні бути: акцент на якісний розвиток персо-
налу; застосування групових методів навчання; 
створення сприятливого середовища для успішної 
кар'єри і творчості; просування кар'єрними схо-
дами, насамперед ініціативних працівників; за-
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охочення їх активної позиції, і, як наслідок, фор-
мування нової корпоративної культури. Процес 
професійного навчання повинен опиратися на такі 
основні аспекти, як:

– навчання, підбір і ефективну розстановку 
кваліфікованих працівників у відповідності до 
сучасних потреб бізнесу;

– повне використання потенціалу персоналу 
підприємства. Реалізація цього напряму можли-
ва при впровадженні обґрунтованої системи мо-
тивації та базування на принципі індивідуально-
го підходу до кожного працівника;

– зниження у працівників психологічної на-
пруженості. 

Вважаємо, що ефективний процес професій-
ного навчання персоналу може бути реалізова-
ний за рахунок:

– вдосконалення методик навчання та впрова-
дження нових програм навчання;

– випереджаючого навчання і своєчасного під-
вищення кваліфікації працівників з орієнтацією 

на перспективні організаційні завдання. При цьо-
му навчання персоналу повинно здійснюватися 
шляхом переходу від фрагментарного підвищен-
ня кваліфікації до інтегровано-цілісного розви-
тку особистісних якостей працівника. Оскільки в 
сучасних умовах господарювання підприємствам 
потрібен працівник із загальною підготовкою, 
який зможе в оптимальні терміни освоїти зада-
чу будь-якої складності і вирішити проблему, з 
якою не стикався раніше;

– розширення програм ротації та стажування 
персоналу;

– впровадження науково-обґрунтованих ме-
тодик підбору та найму працівників;

– розробки і реалізації на практиці програм 
збереження в організації досвідчених і перспек-
тивних працівників;

– розвитку внутрішньофірмових комунікацій. 
Ця задача може бути вирішена методом розши-
рення практики проведення круглих столів, нарад 
та інших прийомів групової роботи, широкої рота-

Таблиця 1
Переваги і недоліки окремих форм професійного навчання

Форми навчання Позитивні аспекти Негативні аспекти

Лекції

1. Якісне та швидке засвоєння нового теоретичного 
матеріалу;
2. Висока інформативна складова процесу навчан-
ня

1. Пасивна участь у навчальному 
процесі слухача;
2. Відсутність ефективного зво-
ротнього зв'язку між викладачем і 
аудиторією

Тренінги

1. Практичне засвоєння умінь і навичок роботи;
2. Моделювання спеціальних ситуацій для розви-
тку та закріплення необхідних навичок, освоєння 
нових моделей поведінки, можливої зміни став-
лення до власного досвіду і підходів до виконання 
роботи;
3. Застосування різних технік і методів з метою 
ефективного відпрацювання умінь

1. Неможливість створення безпе-
рервного тренінгового процесу;
2. Неготовність або непридатність 
окремих працівників до участі у тре-
нінгових процедурах;
3. Невідповідність навчальних ауди-
торій для тренінгового навчання (від-
сутність технічних засобів)

Наставництво

1. Сприяє зведенню до мінімуму помилок праців-
ників в період входження на посаду, підвищує 
ефективність їх діяльності;
2. Учень отримує досвід, накопичений в організації;
3. Є хорошою мотивацією для продовження роботи 
кваліфікованих спеціалістів в організації;
4. Сприяє згуртованості колективу

1. Важко знайти працівника, який не 
тільки має високу кваліфікацію, але 
й зможе навчити молодого фахівця 
(повинно бути власне бажання, моти-
вація, педагогічні навички);
2. Відсутність інформації про передо-
ві методи роботи на підприємствах-
конкурентах

Навчальні від-
рядження

1. Удосконалення та набуття нових професійних 
навичок працівниками;
2. Ефективний метод мотивації персоналу до ефек-
тивної роботи;
3. Розвиток контактів, налагодження нових ділових 
зв'язків; 
4. Підвищення іміджу підприємства

1. Потенційна можливість перема-
нювання працівника, який пройшов 
процес професійного розвитку, під-
приємствами-конкурентами

Семінари і кон-
ференції

1. Допомагає слухачам краще розібратися у змісті 
досліджуваного матеріалу;
2. Дозволяє контролювати ступінь розуміння слу-
хачами пройденого матеріалу

1. Неможливість повноцінного на-
вчання без попередньої фахової під-
готовки

Самонавчання

1. Можливість самостійно встановлювати темп і 
тривалість навчання, контролювати весь процес до 
моменту впровадження отриманих знань у трудо-
вій діяльності

1. Потребує наявності у працівника 
високого рівня мотивації, самооргані-
зації і самоконтролю

Ділові ігри

1. Метод навчання найбільш наближений до реаль-
ної виробничої діяльності слухачів;
2. Сприяє створенню сприятливих стосунків у 
колективі;
3. Дана форма профнавчання є моделлю реальної 
організації, дає змогу значно скоротити операцій-
ний цикл і тим самим продемонструвати слухачам 
кінцеві результати їх дій

1. Значні витрати на розроблення та 
обсяг навчального часу для проведен-
ня самої гри;
2. Застосовується, в основному, для 
управлінського персоналу

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [2-4]
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ції кадрів і впровадженням у практику управлін-
ської роботи сучасних інформаційних технологій.

– інформування персоналу та впровадження 
принципів корпоративної культури, проектів з 
розвитку мотивації і стимулювання працівників, 
розвитку контрактної системи;

– створення сприятливого клімату в струк-
турних підрозділах організації.

Вважаємо, що з метою розширення можли-
востей та практичних результатів від процеду-
ри професійного навчання персоналу, доцільно 
використовувати декілька форм професійного 

навчання. Проте, слід зауважити, що кожна з 
рекомендованих форм має певну сферу викорис-
тання, недоліки та переваги (табл. 1).

Одним із прикладів успішного використання на-
ставництва, як методу навчання персоналу, є ком-
панії Google. Дана компанія використовує програ-
му, яку в просторіччі називають Googler to googler, 
в компанії офіційно називають Employeer – to – 
employee learning (навчання співробітника співро-
бітником) так, як Google виявляє в своїх рядах ка-
дри, які можуть навчити цінних навичок побудови 
кар'єри інших людей [5]. У виробничій системі «То-

Концептуальні засади професійного навчання персоналу 

Підвищення 
кваліфікації

Кар’єрне зростання 
персоналу 

Закономірності впровадження професійного 
навчання:

- системне формування процесу навчання 
персоналу;

- відповідність системи управління навчанням 
персоналу вимогам виробничої системи;
- оптимальне поєднання централізації і 

децентралізації управління навчанням персоналу;
- пропорційне поєднання сукупності підсистем і 

елементів системи управління навчанням;
- відповідність методів управління навчанням 

персоналу сучасним світовим вимогам

Принципи впровадження  
професійного навчання:

- принцип оперативності та науковості;
- принцип економічності;

- принцип перспективності 
(спрямованість на професійне зростання 

та самонавчання);
- принцип оптимальності (відповідність 
запропонованих заходів щодо навчання 

необхідному та обов’язковому рівню 
професіоналізма);

- принцип узгодженості тощо

Процес професійного розвитку персоналу 

Самоосвіта та неформальне професійне 
навчання

Професійна підготовка: професійна орієнтація та 
підбір потенційних працівників; підвищення 

рівня кваліфікації та перекваліфікації

Навчання новим професіям (з урахуванням сучасних вимог 
функціонування бізнесу), здобуття професійної освіти, 

отримання виробничого досвіду

Ліквідація розриву між виробничими 
вимогами та рівнем кваліфікації 

персоналу

Напрями та перспективні заходи удосконалення системи забезпечення організації  
професійним розвитком персоналу 

Фінансово-
економічні

• створення 
стимулюючих 
важелів впливу на 
працівників;
• удосконалення 
розподілу витрат на 
профнавчання

Організаційні Навчально-
методичні Інформаційні

• удосконалення 
управління 
організаційними 
знаннями на 
виробництві;
• переформатування 
взаємозв’язків між 
робітниками та 
керівниками;
• створення  освітніх 
підрозділів тощо

• впровадження 
сучасних технологій 
та форм навчання;
• удосконалення
системи оцінювання 
результатів

• впровадження 
сучасних 
інформаційних 
технологій 
(інструментарій)

Рис. 1. Модель процесу професійного розвитку персоналу 
Джерело: розроблено авторами
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йота» використовуються як мінімум два підходи до 
навчання робітників. На великих підприємствах 
створюються спеціальні навчальні ділянки (лабо-
раторії), де новачки засвоюють необхідні навички в 
умовах близьких до реальних. Заняття проводить 
майстер-тренер на імітаторі робочого місця. Піс-
ля такого навчання рівень знань працівника від-
повідає вимогам компанії і він може приступити 
до виконання своїх функцій у заданому ритмі. Се-
ред українських підприємств досить широко ви-
користовує різні форми навчання ПАТ «Інтерпайп 
НТЗ»: лекції, семінари, відрядження, наставни-
цтво, електронне навчання тощо. У співробітників 
є можливість підвищувати кваліфікацію і розви-
вати корпоративні компетенції, беручи участь в 
експрес-семінарах, відкритих тренінгах, майстер-
класах та професійних форумах.

Враховуючи зарубіжний та вітчизняних досвід 
вважаємо доцільним запропонувати модель роз-
витку професійного навчання персоналу рис. 1.

Модель передбачає оновлення процесу профе-
сійного навчання персоналу на виробництві через 
впровадження професійної підготовки, викорис-
тання підвищення кваліфікації, самонавчання та 
неформального навчання для кар'єрного зросту. 
Впровадження даної моделі розвитку професій-
ного розвитку персоналу на виробництві дасть 
можливість досягти такого професійного рівня 
персоналу організації, який буде відповідає су-
часним потребам виробництва.

Процес здійснення професійного навчання пер-
соналу потребує постійного контролю за резуль-
татами впровадження відповідних заходів (рис. 2).

Рис. 1. Модель процесу професійного розвитку персоналу 

Джерело: розроблено авторами

Модель передбачає оновлення процесу професійного навчання персоналу 

на виробництві через впровадження професійної підготовки, використання 

підвищення кваліфікації, самонавчання та неформального навчання  для 

кар’єрного зросту. Впровадження даної моделі розвитку професійного розвитку 

персоналу на виробництві дасть можливість досягти такого професійного рівня

персоналу організації, який буде відповідає сучасним потребам виробництва.

Процес здійснення професійного навчання персоналу потребує 

постійного контролю за результатами впровадження відповідних заходів

(рис.2).

Рис. 2 Етапи реалізації та контролю  процесу професійного розвитку 

І. Реалізація запланованих заходів

ІІ.  Створення механізму контролінгу

Створення системи 
вимірювання і відстеження 
стану параметрів контролю

ІV. Оцінка результатів, порівняння,
прийняття рішень, щодо корективи

VI. Перегляд цілей і коригування 
стратегічного розвитку персоналу

Формування робочої 
групи для здійснення 

контролю

Збір даних, оцінка 
загроз,ризиків 

можливостей та 
перспектив розвитку 

персоналу 

Вироблення рішень 
щодо коригування 

стратегії та ліквідації 
опору змінам в 

організації

ІІІ. Порівняння реального стану параметрів 
контролю з бажаним станом

Реалізація та контроль процесу 
професійного навчання 

Рис. 2. Етапи реалізації та контролю процесу 
професійного розвитку персоналу підприємства
Джерело: розроблено авторами 

Використання на практиці запропонованої 
схеми контролю процесу навчання дасть змогу 
підприємству вчасно реагувати на недоліки в 
моделі розвитку професійного навчання персо-
налу, що у свою чергу, призведе до завоювання 
та втримування конкурентних переваг на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. В умо-
вах прискорення інноваційних змін та загострен-
ня конкурентної боротьби, постає необхідність 
удосконалення процесу професійного навчання 
та орієнтація даного процесу на розвиток комуні-
кативних компетенцій працівника, здатності вчи-
тися на власному досвіді, діяти у стандартних і 
нестандартних ситуаціях та самостійно прийма-
ти виробничі рішення тощо. 

Пріоритетними напрями навчання персоналу 
підприємства є: 

1. Розширення програм ротації. 
2. Розроблення та впровадження науково-об-

ґрунтованих методик відбору та найму праців-
ників, що дозволить ефективно укомплектувати 
підприємство кваліфікованим персоналом.

3. Впровадження традиційних (навчання на 
робочому місці та поза ним) та нетрадиційних 
методів (електронне навчання, тренінги, рольове 
моделювання) професійної підготовки. 

4. Створення умов для стажування працівни-
ків підприємства на лідируючих підприємствах 
України та Європи, для отримання додаткових 
фахових знань.

5. Впровадження обов'язкових: 
•	виробничо-технічних	 курсів	 (призначе-

ні для підвищення кваліфікації, поглиблення 
та розширення знань робітників, їх навиків та 
вмінь до рівня, що відповідає вимогам виробни-
цтва та професією, якою вони вже володіють. 
Успішне закінчення курсів є умовою для при-
своєння робітникам вищого кваліфікаційного 
розряду (класу, категорії, групи) та професій-
ного зростання);
•		 курсів	 цільового	 призначення,	 де	 робіт-

ники матимуть змогу вивчати нове обладнання, 
вироби, товари, матеріали, послуги, сучасні тех-
нологічні процеси, засоби механізації та автома-
тизації, що використовуються на виробництві, 
правила та вимоги їх безпечної експлуатації, 
технічну документацію, ефективні методи орга-
нізації праці тощо.
•		 спеціалізації	 –	 має	 проводитись	 з	 метою	

отримання працівником додаткових спеціальних 
знань, умінь та фахових навичок в межах спе-
ціальності, якою він уже володіє. Спеціалізація 
має здійснюватися у відповідних навчальних за-
кладах, за професійним спрямуванням виробни-
чої діяльності працівника, без присвоєння квалі-
фікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. 
Тривалість спеціалізації повинна становити не 
менше 500 год.

До перспектив подальших досліджень слід 
віднести розробку оптимізаційної моделі розпо-
ділу та перепідготовки персоналу вітчизняних 
підприємств, з урахуванням сучасних умов їх 
господарювання.
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In the article the basic aspects of professional training of personnel. We analyzed the international experience of introduction 
of system of training and staff development. We identified the advantages and disadvantages of individual forms of 
vocational training. We developed a model model the process of professional training. We proposed priority areas for staff 
development of domestic enterprises.
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У статті досліджено сутність та особливості медичного страхування. Проаналізовано сучасний стан, переваги та 
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Актуальність проблеми. Система охорони 
здоров'я – одна із найважливіших систем забез-
печення соціального гомеостазу суспільства. Фі-
нансування охорони здоров'я забезпечується за 
рахунок суспільного фонду споживання, однак 
саме за рахунок цих витрат забезпечується про-
цес нормального відтворення продуктивних сил 
суспільства. При цьому медичне страхування є 
одним із найбільш дієвих способів забезпечен-
ня фінансових потреб системи охорони здоров'я. 
Саме медичне страхування є способом диверси-
фікації фінансового забезпечення системи охоро-
ни здоров'я, способом індивідуалізації медичного 
обслуговування. Стан охорони здоров'я визначає 
рівень благополуччя населення і ступінь його со-
ціальної захищеності і служить індикатором полі-
тико-економічної ситуації в суспільстві. Розвиток 
медичного страхування є об'єктивною потребою, 
яка продиктована необхідністю забезпечити над-
ходження коштів до галузі охорони здоров'я.

Постановка проблеми. Зарубіжний досвід ба-
гатьох країн із розвинутими системами охорони 
здоров'я свідчить про те, що медична галузь може 
ефективно та якісно функціонувати за допомо-
гою існування системи загальнообов'язкового ме-
дичного страхування. Медична галузь України 
розвинута на досить низькому рівні порівнюючи 
з іншими країнами. Державний бюджет, з якого 
в даний час фінансується медична галузь, не-
спроможний покрити навіть половину її потреб. 
В даний час не існує чіткого уявлення про систе-
му медичного страхування, яка має бути прозо-
рою і зрозумілою для громадськості. 

Мета дослідження: проаналізувати окремі ас-
пекти медичного страхування в Україні, визна-
чити його основні проблеми та перспективи роз-
витку з врахуванням зарубіжного досвіду. 

Для досягнення цієї мети виокремлено на-
ступні завдання:

1) виявити основні проблеми сучасного медич-
ного страхування в Україні;

2) з'ясувати місце медичного страхування у 
системі соціального захисту громадян; 

3) дослідити можливі шляхи для покращення 
стану медичного страхування в Україні;

4) узагальнити зарубіжний досвід організації 
медичного страхування з метою його практично-
го використання в Україні.

Об'єктом дослідження є система медичного 
страхування в Україні.

Предметом дослідження є відносини, що ви-
никають між суб'єктами медичного страхування 
у процесі надання страхових послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: ме-
дичне страхування ознаменоване цілою низкою 
досліджень та публікацій. А саме, це праці та-
ких фахівців як, М. Клімов, В. Базилевич,, Н. Ан-
дріїшина, Е. Писанець, О. Гаманкова, В. Рудень, 
Є. Поліщук, М. Мних, М. Климов, О. Залєтов та 
інших вчених, якими розглянуто необхідність та 
особливості медичного страхування в Україні, а 
також проблеми та можливі шляхи їх вирішен-
ня.Серед зарубіжних науковців необхідно на-
звати Н. Адамчука, А. Аткінсона, Е. Берковіца, 
О. Гвозденка, Е. Кагаловську, К. Блека, Р. Болла, 
В. Глейзера, П. Коха, В. Крістофоліні, Е. Коло-
міна, А. Миронова, Л. Рейтмана, Т. Федорову та 
інших фахівців.

Виклад основного матеріалу. Медичне страху-
вання – це форма соціального захисту населення 
щодо охорони здоров'я, пов'язана з компенсаці-
єю витрат громадян на медичне обслуговування. 
Це система організаційних та фінансових заходів 
щодо забезпечення діяльності страхової медици-
ни. Медичне страхування передбачає страхуван-
ня на випадок втрати здоров'я з будь-якої при-
чини. Воно має певні переваги перед приватними 
і державними системами, а також відомчою ме-
дициною, забезпечуючи більшу доступність, яс-
ність і повноту щодо задоволення різноманітних 
потреб населення в наданні медичних послуг [8]. 

Основними завданнями медичного страхуван-
ня є [2]: 

1. посередницька діяльність в організації та 
фінансуванні страхових програм через надання 
медичної допомоги населенню; 

2. контроль за обсягом та якістю виконання 
страхових медичних програм лікувально-профі-
лактичними, соціальними закладами і окремими 
приватними лікарями; 
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3. розрахунок з медичними, соціальними 
установами та приватними лікарями за виконану 
роботу згідно з угодою через страхові фонди, які 
формуються за рахунок грошових внесків під-
приємств, закладів, організацій, громадян.

Згідно Закону України «Про страхування» пе-
редбачено здійснення медичного страхування як 
в обов'язковій, так і добровільній формах. 

Добровільне страхування – це страхування, 
яке здійснюється на основі договору між стра-
хувальником і страховиком. Загальні умови і 
порядок здійснення добровільного страхування 
визначаються правилами страхування, що вста-
новлюються страховиком самостійно відповідно 
до вимог цього Закону. Конкретні умови стра-
хування визначаються при укладенні договору 
страхування відповідно до законодавства.

 Обов'язкове медичне страхування – це скла-
дова частина системи соціального страхування, 
в основу якого закладено принцип обов'язкової 
участі громадян, підприємств або підприємців 
у фінансуванні охорони здоров'я безпосередньо 
або через посередництво страхових медичних 
компаній (організацій) [6]. 

Право людини на охорону здоров'я, згідно зі 
ст. 11 Європейської соціальної хартії, зобов'язує 
Україну, як і інші держави, створити відповідні 
умови для його реалізації. Це стає можливим лише 
за умови перебудови системи охорони здоров'я та 
пошуку нових джерел її фінансування.

Досвід розвинених країн світу доводить, що 
досягнення цієї мети можливе шляхом запрова-
дження страхової медицини. Страхова медицина 
виступає реальною альтернативою бюджетному 
фінансуванню, яке вже не спроможне забезпечи-
ти конституційне право громадян на отримання 
безоплатного медичного обслуговування [4]. 

Нині в Україні однією з найактуальніших 
проблем є належне забезпечення населення якіс-
ними медичними послугами та підтримка їх на 
достатньому для ефективного функціонування 
рівні. Розвиток системи охорони здоров'я є над-
звичайно важливим явищем. Зниження рівня на-
дання медичної допомоги загрожує зростанням 
соціального напруження та виникнення різнома-
нітних соціальних конфліктів.

На сьогодні в Україні існує добровільне медич-
не страхування, проте воно не є поширеним. До-
бровільне медичне страхування виступає одним 
із видів особистого страхування, яке забезпечує 
можливість повної або часткової виплати коштів 
за надання медичних і медико-профілактичних 
послуг застрахованим особам уразі погіршення 
стану здоров'я відповідно до умов укладеного до-
говору та правил страхування. Проте лише 4% 
громадян України користуються їхніми послуга-
ми. На думку В. Мник, це пов'язано з низькою 
довірою до страхових компаній та високим роз-
міром страхових внесків на медичні послуги [5]. 

Вибір форми медичного страхування в кож-
ній країні залежить від конкретних економічних 
і культурно-історичних умов, від особливостей 
демографічних і соціальних показників, рівня 
захворюваності та інших факторів, які харак-
теризують загальний стан здоров'я і рівень ме-
дичного обслуговування. Принцип обов'язкового 
страхування діє, наприклад, у Франції, Канаді, 

Німеччині, Нідерландах. В Ізраїлі і Швейцарії 
переважає добровільне страхування. 

Сьогодні медичне страхування в розвинених 
країнах ґрунтується на таких основних моделях: 
система Бісмарка, система Беверіджа та приват-
нопідприємницька модель охорони здоров'я.

Модель, заснована на системі Бісмарка, ґрун-
тується на фінансуванні галузі переважно за ра-
хунок обов'язкового соціального страхування на 
випадок хвороби. 

Держава законодавчо зобов'язує працедавців 
брати участь в оплаті медичної допомоги праців-
никам через лікарняні каси. Працедавці оплачу-
ють тільки частину вартості медичної допомоги, 
що була надана працівникам. Другу частину вар-
тості медичної допомоги сплачують самі праців-
ники. Страхові фонди керуються через державні 
або приватні страхові компанії, а їхня діяльність 
регламентується державою. 

Переваги: 
– принцип солідарної оплати медичної до-

помоги;
– доступність медичної допомоги для всього 

населення країни. 
Недоліки: 
– великий адміністративний апарат; 
– складна система розрахунків з лікувально-

профілактичними закладами; 
– високі витрати на утримання страхової інф-

раструктури. 
Модель Бісмарка розповсюджена в таких краї-

нах, як, Німеччина, Австрія, Бельгія, Люксембург, 
Нідерланди, Франція та Щвейцарія. Багато про-
ектів законів щодо медичного страхування були 
створені на основі цієї системи, але це не підхо-
дить українським роботодавцям, оскільки вони не 
готові сплачувати додаткові страхові внески [3].

Наступною моделлю є модель Беверіджа. 
Система Беверіджа (універсалістська) – систе-
ма організації охорони здоров'я, що ґрунтуєть-
ся на фінансуванні з державного бюджету і ха-
рактеризується суттєвим обмеженням ринкових 
відносин між лікарем та пацієнтом. Вперше ця 
модель була запроваджена у Великобританії в 
1942 році. Медична допомога гарантується дер-
жавою і надається всім громадянам незалежно 
від соціального та майнового становища. 

Ця система запроваджена в Великобританії, 
Греції, Данії, Ірландії, Італії, Іспанії, Канаді, 
Норвегії, Португалії та Фінляндії. 

Переваги: 
– доступність медичної допомоги для всього 

населення країни; 
– відносно проста технологія фінансування лі-

кувально-профілактичних закладів; 
– відносна система оплати праці в галузі. 
Недоліки: 
– відсутність ринкових стимулів економічної 

ефективності; 
– слабка мотивація підвищення якості надан-

ня медичних послуг; 
– необхідність значних фінансових ресурсів з 

державного бюджету [11].
На думку Н. Бідник, українська модель ме-

дичного страхування не може ґрунтуватися на 
системі Беверіджа, оскільки в державі немає ко-
штів і можливостей розвивати медичну галузь. 
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Приватно-підприємницька модель охорони 
здоров'я фінансується за рахунок реалізації плат-
них медичних послуг, а також за рахунок коштів 
добровільного медичного страхування. Населення, 
що страхується, виплачує страхувальнику пре-
мію, сума якої, визначається очікуваною серед-
ньою вартістю надаваних послуг, причому схильні 
до більшого ризику платять більше.

Модель соціального страхування представле-
на в США, Південній Кореї, Нідерландах. 

До преваг можна зарахувати постійне підви-
щення якості надання медичних послуг, що сти-
мулюється жорстокою конкуренцією. 

Недоліками в цій системі є нерівний доступ до 
медичної допомоги різних верств населення, ви-
сокі ціни на надання медичних послуг, зростання 
недобросовісної конкуренції між надавачами ме-
дичних послуг. 

В Україні недоцільно запроваджувати таку 
реформу охорони здоров'я, оскільки це позна-
читься на бюджеті кожної людини, і не буде га-
рантії належного медичного обслуговування, бо 
медичні заклади ще не готові тісно співпрацюва-
ти зі страховими компаніями [3].

Фінансування охорони здоров'я здійснюють 
зазвичай у змішаній формі. 

В різних країнах світу залежно від того, яка 
форма фінансування є домінуючою, систему охо-
рони здоров'я називають державною (Англія, 
Ірландія, Італія, Шотландія), обов'язкового ме-
дичного страхування (Австрія, Бельгія, Нідер-
ланди, Німеччина, Швеція, Японія) та змішаною 
(страхово-бюджетною) (США), де близько 90% 
населення країни користуються послугами при-
ватних страхових компаній.

Україна, здійснюючи ринкові трансформації 
в цій галузі, прагне сформувати змішану бю-
джетно-страхову систему фінансування охорони 
здоров'я. Не маючи власного досвіду змішаного 
фінансування охорони здоров'я, Україна пере-
ймає цей досвід у інших країн світу [1].

Однією з перших країн, де було запровадже-
но медичне страхування, вважають Німеччину 
(1881 р.).

– децентралізація, зміст якої полягає в тому, 
що в країні існує понад 1000 страхових кас: про-
фесійні, територіальні та ерзац-каси;

– обов'язковий характер медичного страху-
вання;

Британська модель характеризується такими 
особливостями:

– високий рівень централізації. Обов'язковим 
медичним страхуванням охоплено 1/3 населення 
країни;

– превалювання бюджетної системи фінансу-
вання. 

– сплата пацієнтами 10% вартості лікування;
Американська модель медичного страхування 

характеризується такими ознаками:
– акумуляцією коштів у централізованому 

страховому фонді;
– розподілом коштів централізованого фонду 

на основі законодавчо встановленої форми роз-
рахунків. Цією системою охоплюється понад 20% 
населення;

– добровільним груповим страхуванням за міс-
цем роботи охоплюється близько 60% населення;

У Канади риси національної системи медич-
ного страхування такі:

– обов'язковість медичного страхування;
– понад 90% всіх затрат на стаціонарне та 

амбулаторне лікування покривається із суспіль-
них фондів. За рахунок прогресивного оподатку-
вання покривається 25% всіх затрат на охорону 
здоров'я;

– добровільним страхуванням охоплені тільки 
ті медичні послуги, які не покриваються націо-
нальною системою страхування.

Японська модель медичного страхування ха-
рактеризується:

– наявністю двох програм обов'язкового ме-
дичного страхування: державної та суспільної;

– охопленням медичним страхуванням усіх, 
хто працює на підприємствах з кількістю зайня-
тих п'ять і більше осіб, а також членів їх сімей;

– нарахування страхових премій (внесків) зі 
стандартного щомісячного заробітку.

Із наведених вище моделей видно, що в дуже 
незначній кількості країн держава може дозво-
лити собі взяти відповідальність щодо майже по-
вного забезпечення медичної допомоги виключно 
на бюджетній основі. У більшості країн намага-
ються поєднувати різні системи фінансування 
системи охорони здоров'я. Це пояснюється на-
самперед тим, що в сучасних умовах зростає об-
сяг загроз здоров'ю громадян:

1) глобалізаційні процеси пожвавили міграцію 
населення, що поширює невластиві цілим регіо-
нам інфекційні захворювання;

2) надзвичайно стрімкий темп життя, розви-
ток інформаційних технологій, окрім позитивних 
зрушень в економіці, породжують цілу низку 
стресових ситуацій, які негативно впливають на 
стан здоров'я населення;

3) терористичні акти, надзвичайні техноген-
ні аварії та ін. посилюють потребу в медичній 
допомозі;

4) продовження тривалості життя супрово-
джується старінням населення, що породжує до-
даткові витрати на надання допомоги у зв'язку з 
хворобами старіння та ін [1].

Соціально-політична криза в Україні призвела 
до кризи в системі охорони здоров'я та погіршен-
ня якості медичного обслуговування населення.

Для прикладу, у складеному Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я рейтингу націо-
нальних систем охорони здоров'я Україна посіла 
79 місце із 

191 країни світу, а за показником витрат на 
охорону здоров'я в розрахунку на одного жите-
ля, Україна займає 111-те місце серед 191 країни 
світу та восьме – серед країн СНД (пропустив-
ши вперед не лише країни Балтії і Білорусь, а й 
Молдову).

На сьогодні в Україні на ринку добровільного 
медичного страхування реально працює близько 
55 страхових компаній. Найпоширеніші страхові 
продукти на випадок настання страхової події га-
рантують виплату страхових сум безпосередньо 
медичним установам, при ньому забезпечується 
вибір медичної установи й лікувального персона-
лу, контроль і експертиза якості лікування, що 
забезпечує почуття захищеності застрахованим 
особам [7]. 
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На сьогодні середній рівень виплат при до-
бровільному медичному страхуванні становить 
понад 60%. Згідно проведених економічних роз-
рахунків ОМС дасть додатково до бюджетної 
частини фінансування 7,54 млрд. грн. у рік [8]. 

Таблиця 1
Рейтинг страхових компаній по наданню  

послуг з добровільного медичного страхування 
в Україні за І півріччя 2015 р. [9]

№ Страхова компанія Премії, 
тис. грн.

Виплати, 
тис. грн..

1 Провідна 137884,2 70820,1
2 Нафтогазстрах 99735,3 72236,6
3 Уніка 89250,6 63160,5
4 АХА Страхування 64336,0 30271,0
5 ІНГО Україна 47165,7 38159,0
6 PZU Україна 45144,9 21282,9
7 Українська страхова група 37701,1 24271,4
8 Ільчевське 33096,7 20258,3
9 Інтер-поліс 33032,8 25293,1
10 Альфа Страхування 27809,5 25320,9

Таким чином для досягнення реальної ціліс-
ності української системи охорони здоров'я необ-
хідний час та значні інвестиції. Оскільки система 
державного медичного соціального страхування є 
важливою і стратегічною для держави, то необ-
хідно погодитись, що до її впровадження необ-
хідно підійти зважено і конструктивно: розроби-
ти і у встановленому порядку затвердити закони 
та підзаконні акти про медичне страхування гро-
мадян; розробити положення про національний 
і територіальні Фонди медичного страхування і 
здійснити їх формування, а також захист прав 
пацієнта на отримання своєчасної і якісної ме-
дичної допомоги.

Баченням страховиків у вирішенні пробле-
ми існування системи обов'язкового медичного 
страхування є впровадження бюджетно-страхо-
вої моделі за якої система фінансування охоро-
ни здоров'я буде здійснюватися на трьох рівнях: 
державне фінансування, обов'язкове медичне 
страхування та добровільне медичне страхування.

Така модель зокрема закладена в проекті За-
кону України 

«Про фінансування охорони здоров'я та ме-
дичне страхування», який розроблений за учас-
тю представників комітету по охороні здоров'я, 
материнства і дитинства Верховної Ради Украї-
ни, комітетом по питаннях медичного і особистого 
страхування Ліги страхових організацій Украї-
ни, асоціації Українського медичного страхового 
бюро.

Згідно даного законопроекту, медична допо-
мога буде фінансуватися за рахунок бюджетних 
коштів – це буде перший рівень або базовий, 
життєзберігаючий.

Другий рівень – основний, здоров'язбе-
рігаючий – це обов'язкове медичне страхування, 
яке оплачується страховими компаніями, котрі 
мають відповідну ліцензію на здійснення відпо-
відного виду медичного страхування.

Третій рівень – сервісний, який фінансувати-
меться за рахунок програм добровільного медич-

ного страхування та покриватиме все те, що не 
покривається двома попередніми рівнями.

Для ефективного функціонування бюджетно-
страхової моделі пропонується затвердити на-
ступну структуру:

1) Українське медичне страхове бюро (УМСБ 
складатиметься із Наглядової ради та Виконав-
чої дирекції).

2) Гарантійний фонд медичного страхування, 
який наповнюватиметься за рахунок відраху-
вань валових доходів страховиків за програмами 
обов'язкового медичного страхування. 

3) Страхові компанії, котрі отримають ліцен-
зію на зайняття відповідним видом страхування.

4) Медичні заклади, котрі отримають право на 
надання відповідних медичних послуг.

Трьох рівнева бюджетно-страхова модель 
окрім впровадження багатоканального фінансу-
вання системи охорони здоров'я та різних рів-
нів надання медичного обслуговування з правом 
добровільного вибору громадянами рівня отри-
мання медичної допомоги, дозволить вирішити 
проблеми у сфери охорони здоров'я, що може 
значно поліпшити якість та повноту надання ме-
дико-санітарної допомоги всім категоріям насе-
лення з дотриманням вимог щодо захисту прав 
пацієнтів [7].

Перспективна система медичного страхуван-
ня повинна бути поділена на три частини:

1. перша частина – це планування мінімаль-
них коштів в бюджеті, через які забезпечується 
надання безоплатної медичної доплати для всіх 
категорій населення;

2. друга частина пов'язана з введенням ОМС 
за рахунок коштів суб'єктів підприємницької ді-
яльності, а також фізичних осіб;

3. третя частина – добровільне медичне стра-
хування – передбачає придбання людиною стра-
хового полісу за рахунок власних коштів.

Слід також звернути увагу на те, що сьогодні 
законодавчі акти по ДМС та ОМС не стикують-
ся – існує різне тлумачення понять і термінів, тому 
доцільно було б уніфікувати та стандартизувати 
страхові поняття. Крім цього вже сьогодні необхід-
но прорахувати витрати на підготовку спеціалістів, 
які будуть працювати в системі ОМС [10].

Висновки з проведеного дослідження. На сьо-
годнішній день, дуже важливо, щоб Україна при 
запровадженні страхової медицини, нової систе-
ми надання медичної допомоги, введення платної 
медицини та системи оплати за надані послуги 
перейняла позитивний світовий досвід та враху-
вала ті помилки, через які пройшли інші країни. 

Медичне страхування, яке провадиться в 
обов'язковій формі, набуває рис соціального 
страхування, оскільки порядок його проведен-
ня визначається державним законодавством. 
Обов'язкова форма страхування координуєть-
ся державними структурами. Страхові платежі, 
сплачувані громадянами та юридичними особа-
ми, мають форму податку. Обов'язкове медичне 
страхування перебуває під жорстким контролем 
держави і характеризується безприбутковістю. 
Ця форма організації страхового фонду дає змо-
гу планувати медичну допомогу завдяки тому, 
що надходження коштів до страхового фонду ха-
рактеризується стабільністю. 
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Таким чином, потрібна перебудова економі-
ки охорони здоров'я і вона повинна починатися 
з укріплення фінансової основи галузі, із змі-
ни загальної схеми фінансування, що передба-
чає обов'язковий перехід від бюджетної системи 
фінансування до змішаної бюджетно-страхової 
системи, що фінансується при активній участі 
підприємств, установ, організацій різних форм 
власності з елементами добровільного медичного 
страхування населення. Таким чином, держав-
на політика розвитку медичного страхування як 
частина загальної соціальної та економічної по-
літики України повинна визначати основні прин-
ципи, напрями і форми економічного впливу у 
сфері соціального захисту населення. Медичне 
страхування має бути підтримано норматив-
но-правовою базою; удосконаленням податкової 

політики та державного нагляду; підвищенням 
фінансової надійності страховиків, страхової 
культури населення; підготовкою та перепідго-
товкою кадрів.

Сьогодні людей, які не мають медичної стра-
ховки більше 95%. Тобто перспективи розвитку 
системи медичного страхування в Україні великі, 
оскільки потенційних споживачів страхових по-
слуг багато. Але всі намагання будуть марними 
без належної підтримки держави. Розроблені за-
кони в галузі медичного страхування мають бути 
ретельно перевірені вітчизняними та зарубіж-
ними спеціалістами, які мають певний досвід в 
практичному медичному страхуванні. Медичне 
страхування повинно бути обов'язковим, воно 
призведе до зростання сильної та здорової нації, 
а як наслідок-сильної та ефективної економіки.
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Постановка проблеми. Світовий арт-ринок 
сьогодні є досить цікавим сегментом світової еко-
номіки, який можна одночасно розглядати як то-
варний ринок так і інвестиційний ринок, оскільки 
твір мистецтва кожним покупцем може розгля-
датися як звичайний товар, який він купує для 
задоволення власних естетичних потреб, так і 
як об'єкт інвестування. Світовий арт-ринок сьо-
годні розвивається досить динамічно та неперд-
бачувано. На відміну від інших світових ринків 
(фінансові ринки, ринки товарів та послуг та ін.) 
економісти дуже мало уваги приділяють світо-
вому арт-ринку – ринку творів мистецтва. Арт – 
ринок – соціально – економічний і культурно – 
історичний феномен і механізм, що представляє 
собою систему товарного обігу творів мисте-
цтва [1]. При цьому під сучасним арт-ринком пе-
реважно розуміють купівлю та продаж саме кар-
тин як одного з видів образотворчого мистецтва, 
не дивлячись на його розмаїття, оскільки цей 
сегмент арт-ринку є найбільшим. Звісно, річний 
оборот арт-ринку не можна порівнювати з розмі-
рами інших світових ринків, але ринок витворів 
мистецтва має як спільні риси з будь-яким ін-
шим ринком, так і якості, характерні лише цьому 
сегменту економіки. Тому об'єктивно необхідним 
є дослідження сучасного стану світового арт-
ринку та основних його тенденцій для виявлення 
перспектив подальшого розвитку ринку образот-
ворчого мистецтва.

Питанням розвитку світового арт-ринку при-
святили свої роботи Luіs U. Afonso та Anita Seppa, 
а А. Саркісянц та А. Н. Дворная розглядали його 
інвестиційний потенціал. Також важливими ви-
явилися роботи таких дослідників як Хуан Ванг – 
описує роль галерейної діяльності на сучасному 
арт-ринку у Китаї, та Марти Хереро, яка розгля-
дає питання аукціонної діяльності на арт-ринку. 
При цьому в жодній роботі не приділено увагу 
розвитку регіональних арт-ринків, розвитку сис-
теми онлайн-аукціонів, які стали важливою част-
кою світового арт-ринку, та діяльності основних 
компаній цього сектору економіки.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у вивченні сучасного стану та осно-
вних тенденцій розвитку світового арт-ринку та 
стану компаній, що функціонують в цьому сек-
торі економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-
ними з основних посередників арт-ринку сьогодні 
є аукціонні будинки, які формують основний ринок 
образотворчого мистецтва та мають найбільші при-
бутки. У 2014 р. обсяги світового аукціонного оборо-
ту складали 15,2 млрд дол., що є новим рекордом в 
історії розвитку арт-ринку. Слід зауважити, що це 
на 26% більше, ніж 12,05 млрд дол. у 2013 р. Таке 
зростання було зумовлене зростанням китайсько-
го образотворчого мистецтва та економіки Китаю в 
цілому, а також збільшенням елітарного, найбільш 
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дорогого сегменту арт-ринку. У 2014 р. за дани-
ми інформаційного агентства Artprice лідерами 
за обсягами аукціонного обороту на цьому ринку 
є Китай (37,2%), США (32,1%) та Великобританія 
(18,9%) [2, с. 4]. Завжди найбільшими та конкуру-
ючими центрами арт-ринку вважалися США та 
Великобританія, але починаючи з 2011 р. Китай 
незмінно посідає перше місце (грунтуючись тільки 
на даних Artprice, Китаю належало 41,4% ринку), 
а у 2010 – 33%. У 2012 році частка Китаю на світо-
вому аукціонному ринку склала 41,3%. Того року 
Artprice використовував при статистичних підра-
хунках не тільки свої дані, але й дані китайського 
інформаційного агентства Art Market Monitor of 
Artron (AMMA). Через збільшення обсягу даних по 
китайському ринку частка Піднебесної зросла на 
6,1% в порівнянні з 35,2% за старою системою під-
рахунків. Проте в огляді TEFAF Китай поступився 
першістю ринку США [3, с. 7]. У світовій практиці 
протягом останніх 4 років світовий арт-ринок поді-
ляють на східний та західний, при чому під схід-
ним арт-ринком розуміють виключно Китай, а під 
західним – решту світу.

Розглянемо розвиток західного арт-ринку. Ста-
ном на 2014 р. розмір західного арт-ринку склав 
62,8% світового аукціонного обороту та дорівню-
вав 9,5 млрд дол., що на 7% більше, ніж в піковому 
2007 р. Розглядаючи динаміку розвитку обсягів 
арт-ринку, бачимо поступове та безупинне зрос-
тання, що свідчить про відновлення цього ринку.
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Рис. 1. Аукціонний оборот західного арт-ринку  
2004-2014 рр., млрд дол. [2, с. 10]
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Рис. 2. Аукціонний оборот Східного арт-ринку, 
2008–2014 рр., млрд дол., млн дол. [2, с. 13]

Сьогодні для розвитку цієї індустрії на за-
ході велике значення мають твори, ціною понад 
1 млн дол. Не дивлячись на те, що кількість таких 
продаж складає лише 0,4% усіх проданих тво-
рів, такі продажі суттєво підтримують статус та 
силу США та Великобританії в світі. При цьому в 
США були укладені найбільш дорогі угоди в сві-
ті, а саме в Нью-Йорці. У 2014 р. зі 125 проданих 
творів, вартістю більше 10 млн дол. 83 твори було 
продано в США, також зауважимо, що 75% аук-
ціонного обороту США складається з творів вар-
тістю більше 1 млн дол., які складають лише 1% з 
усіх проданих лотів. Така сама ситуація в Вели-
кобританії: приблизно 1,3% проданих лотів нара-
ховують 67% усього аукціонного обороту [2, с. 10].

Розглядаючи Східний арт-ринок, як було ска-
зано раніше, найбільшою країною за обсягами 
аукціонного обороту є Китай.

Як бачимо з рисунку 2, основою Східного арт-
ринку є Китай. Хоча серед інших країн можна 
виділити Японію та Південну Корею, як центри 
розвитку ринку образотворчого мистецтва, але 
розрив між ними дуже великий.

В 2014 р. аукціонний оборот Східного арт-ринку 
склав 5,83 млрд дол., що на 5,27% менше ніж у 
попередньому році. При цьому арт-ринок Китаю 
можна охарактеризувати наступним чином:

– твори вишукані, або твори «елітарного кла-
су» є на цьому ринку в дефіциті та, як правило, 
коштують дуже дорого;

– дуже важко долучити до ринку нові твори;
– старі (один раз вже продані твори) замі-

нюються новими, тобто повторні продажі творів 
майже не відбуваються.

Треба також зауважити, що 22,37% аукціон-
ного обороту складають твори, вартістю більше 
1 млн дол., але лише 0,34% було продано [2, с. 14].
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Рис. 3. Ранжування Східного аукціонного обороту  
за вартістю проданих лотів, 2014 р., млн дол., % [2, с. 15]

Найбільше у 2013 р. було продано творів вар-
тістю 100 тис. – 500 тис.  дол. (28,92%). Дуже 
значною є частка творів вартістю 1-5 млн дол. 
(17,32%) та 500 тис. – 1 млн дол. (14,11%), та лише 
5% творів коштували більше 5 мл дол., що гово-
рить про те, що у Піднебесній твори мистецтва, 
як правило, сприймають переважно як об'єкти 
інвестицій; колекціонування для власного задо-
волення тут розвинене менше, ніж на Заході. Це 
підтверджують наступні цифри. З 449 500 лотів, 
проданих по всьому світу в 2012 році, на частку 
Китаю припадає 32% (149 509 лотів). Але загаль-
на виручка від них значно більше (41,3% від сві-
тового аукціонного обороту) [2, с. 15]. А в цей час 
на Заході з приблизно 315 000 проданих за рік 
лотів 80% – це предмети вартістю менше 5 тисяч 
доларів, тобто куплені, швидше за все, не з ме-
тою отримання прибутків.

Важливо розглянути структуру арт-ринку 
за основними сегментами образотворчого мисте-
цтва, зокрема періодами їх створення. Найбіль-
шим сектором західного арт-ринку є модернізм 
та післявоєнне мистецтво. Загальна вартість тво-
рів, які належать до такого напрямку мистецтва 
як модернізм складає 1,4 млрд дол., що складає 
43% аукціонного обороту. При цьому в даному 
сегменті 494 проданих лотів вартістю більше 
1 млн дол., серед яких 6 творів є одними з най-
дорожчих творів, проданих у 2014 р. Загальна 
вартість творів післявоєнного періоду складає 
2,46 млрд дол., що на 33% більше ніж в попере-
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дньому році (1,84 млрд дол.). Зазначимо, що цей 
сегмент найбільш стрімко розвивається.

Найбільш цікавим для розгляду є сегмент су-
часне мистецтво, оскільки він є найбільш прива-
бливим для публіки та спекулятивним для інвес-
торів. Загальний обсяг цього сегменту арт-ринку 
складає 1,2 млрд дол., який складає 13% усього 
аукціонного обороту. Що стосується творів ста-
рих майстрів, то цей сегмент є найбільш стабіль-
ним, ціни в цьому сегменті майже не змінюються, 
та відповідно ризиків з точки зору інвестування 
менше. Загалом цей сегмент нараховує 650 млн 
дол. та складає 6% аукціонного обороту та 4% за 
кількість проданих лотів [2, с. 17].

Що стосується структури китайського арт-
ринку, то сегментація тут дещо інша: найбіль-
шу частину ринку складає національне мисте-
цтво. Структура арт-ринку Китаю є незмінною, 
домінують китайський живопис та каліграфія 
(84%), а частка сучасного мистецтва у загальній 
структурі складає 15,74%. Слід також зауважи-
ти, що серед 100 найбільш дорогих творів Китай-
ського арт-ринку є 74 твори загальною вартістю 
343 млн дол., 22 твори стародавньої каліграфії та 
живопису (104 млн дол.), 47 модерністських тво-
рів (206 млн дол.) та 5 творів сучасного мистецтва 
(34, 1 млн дол.) [2, с. 25].

Як було виявлено, основна частина арт-ринку 
сконцентрована на заході (Нью-йорк, Лондон) та 
Китаї, як найбільшої країни сходу. Але для ви-
значення особливостей розвитку арт-ринку та 
розширення його кордонів не обхідно проаналі-
зувати регіональні ринки, які з часом, так само 
як і Китай, можуть стати черговими центрами 
образотворчого мистецтва. Оскільки сьогодні 
найбільшим за обсягами аукціонного обороту на-
прямком мистецтва на арт-ринку є модернізм, а 
сучасне мистецтво все більше звертає на себе як 
інвесторів, так і колекціонерів для власного задо-
волення регіональні ринки розглядатимемо саме 
виходячи з цих напрямків мистецтва.

Розглянемо спочатку країни Середнього 
Сходу. Геополітична невизначеність Середньо-
го сходу може негативно вплинути на розвиток 
цього регіону як арт-центру. Стрімке зростання 
кількості музеїв, галерей та зростання кількості 
осіб з дуже великими доходами при їх сильній 
зацікавленості у предметах розкоші як активів 
сприяють розвитку арт-ринку та свідчать про те, 
що в майбутньому цей регіон може грати велику 
роль у становленні та розвитку як регіональних 
так і світового арт-ринків.

Аукціонний оборот за у Середньому Сході у 
2013 р. зріс на 85% (18,5 млн дол.) у той час як у 
2012 р. аукціонний оборот складав лише 10 млн дол. 
Таке зростання було спричинене попитом на тво-
ри сучасного мистецтва та модерну таких країн 
як Ірану, Єгипту, Лівану та Туреччини. Невелика 
частка непроданих лотів та продаж творів мисте-
цтва за ціною, вищою за середню очікувану вар-
тість свідчать про позитивний розвиток арт-ринку. 
У 2013 р. сучасне мистецтво у цьому регіоні нара-
хувало 42% усього аукціонного обороту, що набага-
то більше ніж, наприклад, в Індії [4, с. 38].

Індійський арт-ринок сьогодні все більше 
привертає увагу з боку інвесторів. Стрімке зрос-
тання ринку в 2009 р. свідчить про те, що се-
ред інвесторів Індії твори мистецтва все частіше 
розглядаються як інвестиційні активи. Збільшена 
увага та більш детальний аналіз арт-ринку Індії 

з боку інвесторів та зростання цін на твори мо-
дернізму можуть зацікавити арт-інвесторів. Але 
індійський ринок образотворчого мистецтва по-
требує ще 2-3 років стабільного зростання.

Аукціонний оборот арт-ринку Індії у 2014 р. 
склав 49,5 млн дол., що на 62% більше ніж в по-
передньому році (30,4 млн дол.), у той час як 
протягом 2010-2012 рр. спостерігалось постійне 
скорочення ринку. Як бачимо ринок поступово 
відновлюється, а Christie's є лідером на цьому 
ринку за напрямками сучасне мистецтво та мо-
дерн, його частка складає 49% аукціонного обо-
роту наведених напрямків мистецтва у 2013 р., 
що менше ніж в 2012 р. (58%). Частково це пояс-
нюється тим, що частка Sotheby's у 2013 р. зрос-
ла до 33% в порівнянні з 15% у 2012 р. [4, с. 40].

Якщо розглядати індійський арт-ринок за 
напрямками мистецтва, то модернізм має зна-
чно більшу частку ніж сучасне мистецтво. Час-
та аукціонного обороту за напрямком модернізм 
складала у 2013 р. 90,3%, а сучасного мисте-
цтва – лише 9,7%. Така велика різниці просте-
жується протягом останніх 10 років, за винятком 
2010 р., коли сучасне мистецтво зібрало 41% усіх 
аукціонних продажів. За останні роки продажі 
сучасного мистецтва в Індії значно скоротилися, 
зокрема через те, що найвідоміші творці індій-
ського сучасного мистецтва, такі як Bharti Kher, 
Subodh Gupta та Jitish Kallat виставляють свої 
твори на міжнародних аукціонах сучасного мис-
тецтва в Лондоні та Нью-Йорку. 

Ще одним цікавим регіоном для розвитку арт-
ринку є Латинська Америка. Станом на 2012 р. 
латиноамериканський регіон був другим за при-
вабливістю арт-ринком з точки зору інвестуван-
ня. Менеджери з управління багатством говорять 
про те, що більша частина їх клієнтів у цьому 
регіоні збирається збільшувати в майбутньому 
свої активи в творах мистецтва. Це свідчить про 
подальше зростання популярності мистецтва в 
якості арт-активу [4, с. 42].

Аукціонний оборот за напрямками сучасне 
мистецтво та модернізм у 2013 р. був на 14,1% 
менше ніж в 2012 р. Не дивлячись на це, такий 
результат є другим за обсягами аукціонного обо-
роту починаючи з 2008 р. Напрямок мистецтва 
модернізм продовжує домінувати на ринку та 
нараховує 94% усього аукціонного обороту у той 
час як частка сучасного мистецтва нараховує 
лише 5%. При цьому, слід зауважити, що 22% 
аукціонного обороту за напрямком сучасне мис-
тецтво створили продажі творів виключно лати-
ноамериканських авторів.

Також зауважимо, що аукціонні будинки 
Christie's та Sotheby's мали скорочення обороту, 
а продажі Phillips латиноамериканського мисте-
цтва зросли на 62% у 2013 р. від 5,6 млн дол. до 
8,9 млн дол. Основними творами, що були прода-
ні на аукціонах були твори авторів з Бразилії та 
Мексики [4, с. 42].

Розглянемо детальніше розвиток арт-ринку 
Бразилії. Згідно з результатами досліджень бра-
зильський ринок образотворчого мистецтва стрім-
ко розвивався та завжди буд дуже добре організо-
ваним. Бієнале в Сан-Паоло є другим за величиною 
після Венеціанського бієнале (міжнародна виставка 
сучасного мистецтва, що проходить щодва непарні 
роки). Більшість галерей в Бразилії існують трохи 
більше 10 років. Дві треті галерей були створені 
після 2000 р. та одна чверть – після 2010 р. Цей 
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ринок більше цікавив європейських та американ-
ських інвесторів, які розраховували на більш низь-
кі ціни на високоякісні твори недооцінених авторів. 
Хоча ціни на арт-ринку Бразилії зросли за останні 
роки, визнані бразильські автори модернізму ко-
штують значно менше ніж на топові автори Китаю, 
США та Європи.

Зростання арт-ринку Бразилії можна поясни-
ти збільшенням кількості осіб з дуже великими 
доходами (UHNWI). Кількість таких осіб зросла 
у 2013 р. на 71,1% в порівнянні з 2009 р. (від 2380 
до 4072). Для більшості з них твір мистецтва є 
значущим активом для створенні інвестиційного 
портфелю, у той час як для задоволення колек-
ціонують лише 16% UHNWI.

В той самий час бразильський арт-ринок має 
багато перешкод на шляху його становлення, в 
тому числі непослідовна державна політика у 
сфері регулювання діяльності арт-індустрії, лі-
бералізації ринку страхових послуг та доступу 
іноземних компаній на національний ринок, в ре-
зультаті бачимо брак конкуренції та загрозу для 
подальшого розвитку [4, с. 44]. 

Ще однією важливою складовою сучасного 
ринку образотворчого мистецтва є онлайн арт-
індустрія. Цей сектор арт-ринку є дуже молодим 
та тільки починає розвиватися, але на сьогодні 
її обсяги стрімко збільшуються як за розміра-
ми річного обороту, так і за кількістю компаній, 
що надають такі послуги. Основним сегментом 
онлайн-арт-індустрії є онлайн аукціони та торго-
ві майданчики, які функціонують за принципом 
«click-and-buy», тобто на одному онлайн аукціоні 
можна відразу обрати твір мистецтва, прийня-
ти участь в торгах, відразу оплатити покупку 
та очікувати доставку придбання. На відміну від 
звичайних аукціонів, інтернет-аукціони прово-
дяться на відстані (дистанційно) і в них можна 
брати участь, не перебуваючи в певному місці 
проведення, роблячи ставки через Інтернет-сайт 
або комп'ютерну програму аукціону. Момент за-
кінчення інтернет-аукціонів на, на відміну від 
традиційних аукціонів, заздалегідь призначаєть-
ся самим продавцем перед торгами торги. У зви-
чайних ж аукціонах боротьба йде до тих пір, 
поки підвищуються аукціонні ставки. По закін-
ченні інтернет-аукціону покупець має перевести 
гроші продавцю за безготівковим розрахунком 
(рідше – готівкою, наприклад – при отриманні 
товару особисто), а продавець зобов'язаний наді-
слати товар покупцеві поштою, нерідко в будь-
яку точку країни проведення аукціону або всього 
світу. Границі можливої доставки товару вказу-
ються самим продавцем заздалегідь [5, с. 2]. 

Станом на кінець 2014 р. загальні обсяги 
онлайн-торгів арт-ринку склали 2,64 млрд дол., 
у той час як у 2013 р. на онлайн-аукціонах було 
продано творів загальною вартістю 2, 64 млрд дол. 
Але не дивлячись на досить велику кількість ком-
паній в цьому секторі, значних успіхів з огляду 
кількості продаж досягли лише декілька з них.

З рисунку 4 бачимо, що лише в однієї ком-
панії Heritage Auction загальні обсяги продажів 
досягли 356, 6 млн дол., що на 42% більше ніж 
в 2013 р. Наступними за річним оборотом ком-
паніями є Auctionata (41 млн дол.) та Paddle8 з 
рісним зростанням у 148% та 146% відповідно.

Що стосується Christie's Online, то обсягами 
продаж у 2014 склали 35,1 мн дол., що на 69% 
більше ніж в попередньому році. При цьому тре-

ба зауважити, що онлайн арт-індустрія включає 
в себе не тільки продаж картин, але й антикварі-
ату, скульптур, фотографій тощо [6, с. 4].

 

 
 

Рис. 4. Обсяги та темпи зростання аукціонних 
продажів найбільших онлайн платформ арт-ринку, 

2014 р., млн дол., % [6, с. 4]

Кожен онлайн аукціон спеціалізується на окре-
мому ціновому сегменті, але як правило середня 
ціна товару не більше 10 тис. фунтів стерлінгів. 
Такі аукціони як Saatchi Art та Artfinder пере-
важно спеціалізуються на творах вартістю від 100 
до 10 000 фунтів, пропонуючи своїм клієнтам як 
унікальні твори, так і твори з обмеженим випус-
ком. Такі компанії як Artspace, Artsy, and 1stdibs 
надають перевагу більш дорогому ціновому сег-
менту (1000-10 000 фунтів стерлінгів) [7, с. 7].

Не дивлячись на те, що онлайн торгівля тво-
рами мистецтва зростає дуже швидкими тем-
пами та показує рекордні обсяги продажів, цей 
сегмент має ряд проблем, які потребують рішен-
ня. Серед них відсутність прибутковості навіть 
у найбільших компаній цього сектору. Paddle8, 
запущений в 2011 році, планує отримувати при-
бутки вже у 2016 року.

Ще одним недоліком є той факт, що, за ви-
нятком Christie's і Auctionata, жоден з онлайн-
аукціонів не надає звітів про продажі робіт че-
рез їх сайти. Справа не тільки в тому, що через 
це неможливо встановити повну історію аукціо-
нів окремих робіт, але і в тому, що через можна 
опинитися в залежні від інформації, яку художні 
сайти вирішують надати. У міру того як онлайн-
продажі продовжують рости, це може значно 
спотворити інформацію про стан арт-ринку в 
майбутньому [8]. 

Крім того, одним з найбільших недоліків сис-
теми онлайн-аукціонів, це неможливість пере-
вірити справжність твору мистецтва перед його 
придбанням, що викликає недовіру з боку по-
купців, а цей факт може вплинути на привабли-
вість онлайн арт-ринку для крупних інвесторів 
[6, с. 20]. З іншого боку, онлайн аукціони на арт-
ринку можуть стати стартовими майданчиками 
для нових митців, одночасно виконуючи функції 
художніх галерей та аукціонів.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Світовий арт-ринок у світовій практиці визнано 
вважати біполярним, який поділяється на Китай-
ський ринок та решту світу. Китай продовжує 
стрімко розвиватися, збільшуючи обсяги аукці-
онного обороту. Найбільш цікавими сегментами 
арт-ринку є сучасне мистецтво, модернізм та 
роботи старих майстрів. Ще однією особливістю 
світового арт-ринку є капіталізація найбільшої 
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вартості в обмеженій кількості творів, при цьому 
найбільш дорогі твори найсуттєвіше впливають 
на загальний аукціонний оборот арт-ринку.

Розвиток регіональних ринків має велике зна-
чення для майбутнього зростання та розширенні 
світового арт-ринку. Особливу увагу сьогодні при-
вертають регіони Індії, Середнього Сходу та Ла-
тинської Америки, зокрема Бразилії. Регіональні 
ринки стрімко розвиваються та в скорому часі 
зможуть конкурувати з визнаними арт-центрами 
США, Великобританії та Китаю. Розвиток регі-

ональних арт-ринків стає новим поштовхом для 
розвитку усього арт-ринку та має бути в майбут-
ньому об'єктом більш ретельних досліджень.

Що стосується становлення системи онлайн-
аукціонів на арт-ринку, то сьогодні ми бачимо 
стрімке зростання загальних обсягів продаж, але 
ще зарано робити висновки стосовно їх ефектив-
ності, оскільки основні компанії в цьому секторі 
не надають жодної інформації стосовно їх ефек-
тивності, тому як довго розвиватиметься цей сег-
мент арт-ринку досить важко спрогнозувати.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ  
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена проблемі покращення інвестиційного клімату в регіональному аспекті на прикладі Дніпропетровської 
області за сучасної нестабільної ситуації в Україні. Розглянуто сильні та слабкі сторони області, переваги та за-
грози для залучення інвестицій. За результатами дослідження надані рекомендації щодо покращення показників 
інвестиційного клімату регіону. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, за умов поси-
лення механізмів місцевого самоврядування, сер-
йозною проблемою стає формування ефективної, 
дієвої регіональної інвестиційної політики, яка 
всебічно враховувала б рівень економічного роз-
витку, разом з тим, інвестиційний потенціал регі-
онів. Дніпропетровська область – одна з найбільш 
економічно розвинених областей України. Але на-
разі структура економіки області не є запорукою 
її прискореного розвитку на наступний період. І, 
загалом, рівень інвестиційного співробітництва 
України залишається низьким. Сучасний світ 
конкуренції, браку природних, фінансових ресур-
сів спонукає усіх суб'єктів різних ринків шукати 
нові перспективи та можливості для подальшого 
розвитку, використовувати власні переваги для 
отримання більш ефективного доступу до ресур-
сів. Зміна підходів до регіонального розвитку, що 
відбулась в Європі та зараз захопила Україну, на-
правлена на посилення ролі регіонів, органів пу-
блічної влади в регіонах у власному стратегічному 
плануванні та власному розвитку. Оскільки роль 
інвестицій підвищується в умовах фінансово-еко-
номічної кризи, яка наразі має місце у всіх сфе-
рах людського життя як у регіоні, так і в Україні 
в цілому, то виявлення шляхів покращення інвес-
тиційного клімату є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням та розв'язанням інвестиційних проблем 
економіки як України, так і на рівні областей, 
останнім часом присвячується досить багато на-
укових праць. При дослідженні проблем інвести-
ційного забезпечення вагомих наукових резуль-
татів досягли вчені Каховська О., Михайлюк О., 
Прокопенко Д. та інші.

Постановка завдання. Розглянути особливості 
інвестиційної діяльності в Дніпропетровській об-
ласті та запропонувати можливі шляхи покра-
щення інвестиційного клімату в регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення шляхів покращення інвестиційного 
клімату в Дніпропетровській області доцільно про-
аналізувати ситуацію, яка склалася на сьогодні. 
Дніпропетровська область належить до промислово 
розвинених. Окрім цього, до конкурентних переваг 

регіону відносять: сучасну інфраструктуру, широ-
кий сектор торгівлі та послуг, споживчий ринок. 
Незважаючи на те, що Україна має значний інвес-
тиційний потенціал: вигідне економіко-географічне 
положення, сприятливі природні умови, велику 
кількість ресурсів, рівень інвестиційної привабли-
вості для закордонних інвесторів є досить низьким. 
Це пояснюється наступними факторами: недоско-
налість законодавства, слабка розвиненість вироб-
ничої та соціальної інфраструктури, нестабільність 
політичної ситуації та наявність внутрішніх кон-
фліктів, корупція, високе податкове навантажен-
ня, нестабільність курсу гривні відносно іноземних 
валют, недостатній обсяг та кількість замовлень, 
тобто низький попит на продукцію, у зв'язку з не-
достатньою забезпеченістю високотехнологічними 
ресурсами, закритість місцевої влади, брак послі-
довної політики із залучення інвестицій, політична 
нестабільність, високий рівень конкуренції, про-
блема ліквідності (рис. 1). Цей перелік, на жаль, 
тільки поповнюється, адже одна проблема тягне за 
собою наслідки у вигляді інших проблем. 
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Рис. 1. Перешкоди для інвестицій, %
Розроблено авторами за даними [5]
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У 2014 році Дніпропетровська область зайняла 
друге місце, поступаючись лише Харківській об-
ласті, в рейтингу інвестиційної привабливості за 
жорсткими факторами (природні, трудові ресурси, 
інноваційний потенціал тощо). За м'якими фак-
торами (корупція, ефективність державних орга-
нів, податки та збори, діловий клімат тощо) місце 
Дніпропетровської області серед областей Украї-
ни – 12 (у 2013 році – 14) [5]. Незважаючи на це, у 
загальному рейтингу інвестиційної привабливості 
Дніпропетровщина опустилась на одну позицію, 
порівняно із 2013 роком та посідає 6 місце, це мож-
на пояснити покращенням рейтингу інвестиційної 
привабливості у деяких інших областях.

У Дніпропетровській області малі підприємства 
особливо наголошують на конкуренцію, як основну 
перешкоду (44,6%) та часті зміни в законодавстві 
(21,4%). Для середніх підприємств додатковими 
чинниками, які стримують інвестиції, можна на-
звати складнощі під час отримання кредитів і не-
чітке або незрозуміле законодавство (по 13,3%) [5].

З метою дослідження інвестиційної ситуації, 
яка склалася на даний момент в Дніпропетровській 
області, доцільно проаналізувати динаміку надхо-
джень в Дніпропетровську область іноземних ін-
вестицій протягом декількох років (таблиця 1).

Таблиця 1
Динаміка залучення прямих  

іноземних інвестицій в область

Період

Обсяг 
прямих 
інозем-
них ін-

вестицій, 
млн. дол. 

США

Темп 
зростан-
ня обсягу 
прямих 

іно-
земних 
інвести-
цій, %

Обсяг 
прямих 

іноземних 
інвестицій 

на одну 
особу, дол. 

США

Пито-
ма вага 

об-
ласті в 
Украї-
ні, %

01.01.2010 7054,1 103,2 2098,5 17,6
01.01.2011 7495,1 106,3 2242,2 16,8
01.01.2012 8208,2 109,5 2468,6 16,3
01.01.2013 8432,3 102,7 2547,0 15,2
01.01.2014 9064,0 107,5 2757,8 15,9
01.01.2015 7758,7 85,6 2355,4 16,9

Розроблено авторами за даними [3]

За обсягами залучених прямих іноземних ін-
вестицій область стабільно посідає перше місце 
серед областей України вже декілька років по-
спіль. Про наявність прямих іноземних інвес-
тицій за 2014 рік звітувало 1241 підприємство 
11 міст та 17 районів області. Провідні місця за 
обсягами інвестицій посідають міста Кривий Ріг 
та Дніпропетровськ. У 2014 році обсяг прямих 
іноземних інвестицій, що були залучені в еконо-
міку області, склав 7758 млн. дол. США. На одно-
го мешканця області обсяг іноземних інвестицій 
становить близько 2364,6 дол. США, що біль-
ше як у 2 рази перевищує показник по Украї-
ні (1072,0 дол. США). Найбільші обсяги прямих 
інвестицій надходять з Німеччини та Кіпру, за-
галом у інвестуванні Дніпропетровської області 
беруть участь близько 60 країн світу.

За кожен з проаналізованих років участь іно-
земних інвесторів найбільш помітно виявляєть-
ся у таких сферах економіки як промисловість, 
оптова торгівля, фінансова діяльність, що пред-
ставлена переважно банківським сектором, опе-
рації з нерухомим майном тощо (рис. 2). 
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Промисловість Торгівля
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Рис. 2. Частка іноземних інвестицій в економіку 
регіону у 2014 році (за видами діяльності)

Розроблено авторами за даними [1]

Особливо це помітно у структурі інвестицій, 
що надходять з Німеччини, адже найбільшу вагу 
в загальній структурі інвестицій займає перероб-
на промисловість, а саме металургійне виробни-
цтво. У відносинах із Кіпром на першому місті 
постає оптова торгівля, а промисловість має най-
меншу вагу у структурі інвестицій [1, с. 85]. 

Все ж, проблемою у сфері іноземного інвес-
тування залишається відсутність чіткої політи-
ки стосовно прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 
Системний підхід передбачає розробку стратегії 
залучення ПІІ, яка дозволить сформувати чітке 
бачення ролі ПІІ в економічному розвитку регі-
ону. Для цієї стратегії необхідно визначити цілі 
щодо наявних та очікуваних ефектів від ПІІ, на-
приклад, капіталовкладень, зростання експорту, 
зайнятості, інновацій.

Існують певні критерії оцінки інвестиційної 
привабливості регіонів, до них враховують:

– рівень загального розвитку регіону;
– рівень розвитку інвестиційної інфраструк-

тури;
– демографічна та характеристика трудових 

ресурсів;
– рівень розвитку ризикових відносин та ко-

мерційної інфраструктури;
– рівень криміногенних, екологічних та інших 

ризиків [2, с. 123].
За кожним із цих показників Дніпропетров-

ська область має позиції лідера. Наприклад, рі-
вень розвитку сфери зайнятості населення свід-
чить про те, що кількість безробітних значно 
перевищує потребу роботодавців у працівниках 
на заміщення вільних робочих місць, тобто робо-
ча сила є у достатній, навіть, надлишковій кіль-
кості. Також, в Дніпропетровській області доходи 
населення знаходяться на вищому рівні, ніж в 
середньому по Україні переважно через високий 
рівень індустріалізації, промислової направле-
ності регіону. Зважаючи на це, в області є зна-
чний ресурсний кадровий потенціал, попри всі 
демографічні та економічні негаразди в країні. 

З екологічними ризиками та загрозами схожа 
ситуація, адже попри надвисокий рівень забруд-
нення навколишнього середовища та сконцен-
трованість промислових підприємств, установи і 
влада поступово розробляють нові проекти, які 
допомогли б наносити меншу шкоду довкіллю.
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Область характеризується потужним промис-
ловим потенціалом – діють понад 700 основних 
промислових підприємств двадцяти основних 
видів економічної діяльності, на яких працюють 
більш як 350 тис. осіб. На Дніпропетровщині ви-
робляється 18,8% (більше 210,6 млрд. грн.) усієї 
реалізованої промислової продукції України [7]. 

Однією з головних проблем регіону є те, що 
інвестиції спрямовуються в галузі з високим рів-
нем рентабельності, а пріоритетні галузі інвесто-
ри ігнорують. Ця тенденція зберігається не лише 
на рівні області, а й країни в цілому. Широко ві-
домо, що в Дніпропетровській області переважа-
ють добувна, переробна та хімічна промисловість, 
регіон багатий на корисні копалини – в області 
зосереджено близько 50% загальнодержавних 
запасів корисних копалин. Розвинена харчова 
галузь. Хоч вона займає більше 8% у структу-
рі промисловості області, в цю галузь вкладе-
но лише 1,3% від загального обсягу інвестицій. 
В області розташоване єдине в Україні родовище 
талько-магнезитів, його введення в експлуатацію 
дасть можливість на 60–70% забезпечити потре-
би України у вогнетривкій сировині та суттєво 
зменшити її імпорт з інших країн [1, с. 84]. Для 
збільшення конкурентоспроможності виробни-
цтва на регіональному рівні потрібно зменшити 
його залежність від природних ресурсів та сут-
тєвих коливань цін. Стабільний валютний курс 
є запорукою упевненості інвестора у зовнішніх 
факторах та плануванні подальших дій, особливо 
за участі експортно-імпортних операцій.

Зусилля із залучення інвестицій повинні бути 
зосереджені на тих секторах економіки, що ма-
ють конкурентні переваги, є ключовими й спри-
ятимуть нарощуванню потужності економіки об-
ласті. Інвестиції не відіграють тієї значної ролі у 
трансформаційних процесах, що відбуваються в 
економіці регіону. Але інвесторів можна зрозумі-
ти, адже головним мотивом інвестування, окрім 
досягнення соціального ефекту, є одержуваний 
прибуток. Саме тому до основних шляхів покра-
щення інвестиційного клімату насамперед необ-
хідно віднести правильне визначення регіональ-
них пріоритетів розвитку іноземної інвестиційної 
діяльності, що має принципове значення для роз-
витку як національної, так і регіональної економі-
ки України. У свою чергу, підвищення інвестицій-
ної привабливості регіону нерозривно пов'язано з 
його економічним розвитком. У Дніпропетровській 
області реалізується низка проектів, які сприяють 
підвищенню інвестиційної привабливості регіону 
[4]. З них можна виділити проект щодо земель-
ної реформи та розвитку сільського господарства. 
Який має на меті унеможливити спекуляції на 
земельному ринку, зробити селян повноцінними 
власниками землі, не допускати монополізації 
сільського господарства, тобто сприяти конку-
ренції. Наявні стратегії підвищення економічної 
конкурентоспроможності Дніпропетровської об-
ласті у сільськогосподарській сфері, говорять про 
розвиток найбільш перспективних для області на-
прямів: свинарство, птахівництво, плодівництво 
та овочівництво, що сприятиме розвитку сучас-
ної переробки для створення продукції з висо-
кою доданою вартістю, що дозволить збільшити 
її експорт. Слід нагадати про «Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне агентство», яке ініціює 
створення перспективних інвестиційних проек-
тів відповідно до потреб регіону і зацікавленості 

потенційних інвесторі. Також допомагає у виборі 
потенційних партнерів, формує й надає первинну 
аналітичну інформацію, необхідну для ухвалення 
рішень про інвестування тощо.

Переважна більшість прямих іноземних ін-
вестицій надходить в Україну шляхом створення 
спільних українсько-зарубіжних підприємств. На 
початку їх створення очікувалося, що вони бу-
дуть функціонувати у виробничій сфері, для них 
була створена пільгова система оподаткування, а 
українське законодавство про іноземні інвестиції 
вважалось найбільш прогресивним з усіх ство-
рених у країнах СНД. Проте ці спільні підпри-
ємства розвивають свою діяльність переважно у 
сфері торгівлі і послуг, займаються посередниць-
кою діяльністю. Для розвитку спільних підпри-
ємств з прямими іноземними інвестиціями, які б 
займалися виробництвом, та поліпшення умов їх 
діяльності, потрібно надавати пільги тим підпри-
ємствам, які виготовляють саме готову продук-
цію, нові її види, не орієнтуються на проміжний 
продукт чи послуги. А також тим організаціям, 
які займаються розробкою нових технологій для 
подальшого покращення виробничого процесу 
[2, с. 122]. Тобто, варто підтримати розвиток біз-
несу в галузях виробництва, які не залежать ви-
ключно від видобування та переробки природних 
ресурсів, потрібно сприяти переходу виробництва 
із ресурсномісткого та трудомісткого до науко-
місткого, забезпечити фінансову та інформаційну 
підтримку для впровадження новітніх технологій 
на підприємствах. Економічно обґрунтована стра-
тегія формування спільних підприємств на рівні 
як регіону, так і держави є необхідною умовою їх 
ефективного функціонування.

Кожен інвестор має бути впевненим не тільки 
у правильності та доцільності вкладення коштів, 
а й у дотриманні всіх норм права, при здійснен-
ні своєї діяльності. Для цього необхідно, аби все 
було прозоро, чітко визначено, без сумнівів у 
трактуванні. Тому наступним важливим кроком 
має стати удосконалення відповідної норматив-
но-правової бази.

Аналогічна ситуація склалась із податковою 
політикою, що склалась у державі загалом. Саме 
вона є однією із вагомих напрямків регулю-
вання інвестиційної діяльності. Значна частина 
суб'єктів господарювання не здатні сплачувати 
чинні податки, не встигають адекватно реагува-
ти на постійні зміни в податковому законодав-
стві. Податки повинні розвивати виробництво та 
сприяти інвестиційній діяльності, а не пригнічу-
вати її [6, с. 117]. Податкова політика держави 
має сприяти покращенню інвестиційного клімату 
в Україні насамперед через: розширення бази 
оподаткування шляхом скасування пільг, які без-
посередньо не пов'язані з інноваційною та інвес-
тиційною діяльністю та недопущення подвійного 
оподаткування нерезидентів. Адже податковий 
тиск змушує шукати прогалини в податковому 
законодавстві або використовувати різні схеми 
ухилення від податків, наразі це є суттєвою про-
блемою у всіх регіонах України.

Важливе значення для ефективності практич-
ної реалізації процесу оподаткування має не тіль-
ки робота податкових органів, а й, загалом, апара-
ту державного управління як головного суб'єкта 
виконавчої влади в країні. Щоб збільшити над-
ходження інвестицій в Україну уряд повинен і 
надалі демонструвати надійність, послідовність 
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дій, юридичну відкритість, зменшення тиску ад-
міністративного регулювання. Зрозумілі, прозорі 
та справедливі адміністративні процедури та пра-
вила дозволять інвесторам уникати додаткового 
фінансового навантаження та ризиків, пов'язаних 
із регулюванням діяльності. Інвестори повинні ро-
зуміти вимоги і бути впевненими в тому, що вони 
однакові для всіх та не залежать від чиїхось ін-
тересів. Інвесторів, як зацікавлену сторону, слід 
заздалегідь повідомляти про плановані зміни в за-
конодавчих актах, які стосуються їхньої діяльнос-
ті, адже це підвищить рівень довіри інвесторів до 
державних органів та зробить інвестиційне серед-
овище більш передбачуваним та прогнозованим. 
Проте перспективи на покращення інвестиційного 
клімату в Україні залежать не тільки від дій вла-
ди, але й від наполегливості потенційних інвесто-
рів у справлянні впливу на владу.

Сприятливий інвестиційний клімат повинен 
забезпечувати захист інвестора від інвестицій-
них ризиків, насамперед непередбачуваних фі-
нансових втрат капіталу та доходів, зокрема. Ін-
вестори повинні бути впевненими в тому, що їхні 
права будуть захищені, лише тоді можливість 
отримання довгострокових та масштабних інвес-
тицій стане більш реальною [6, с. 118].

Висновки з проведеного дослідження. Осно-
вною метою регулювання інвестиційного кліма-

ту є збільшення обсягів ВВП, зменшення без-
робіття, поліпшення життєвого рівня населення, 
покращенні нормативно-правої бази, тобто усі 
ланки соціально-економічної сфери людського 
життя мають бути на високому рівні.

Заходи, які необхідно провести, задля покра-
щення інвестиційного клімату у регіоні повинні 
бути направлені не на швидке, а на постійне, 
стабільне, неухильне поліпшення ситуації. Ро-
бота з підвищення інвестиційної привабливості 
Дніпропетровської області ведеться, але недо-
статньою мірою. Варто продовжувати здійсню-
вати комплекс заходів із покращення інвести-
ційної привабливості Дніпропетровської області 
з метою забезпечення: прозорого та справедли-
вого адміністративного регулювання; розвитку 
високотехнологічного виробництва; дерегуляції 
підприємницької діяльності; ефективного захис-
ту прав власності. Інвесторам необхідна більша 
упевненість в тому, що кожен наступний день 
буде кращим, тобто регіон дійсно розвивається 
у правильному напрямку, це підштовхне їх до 
більш серйозних та довгострокових інвестицій. 
Тобто, потрібна довгострокова стратегія стиму-
лювання залучення інвестицій, що була б за-
кріплена в державній економічній політиці для 
регулювання проблем регіону як невід'ємної 
складової частини держави.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА 
ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ

Розглянуто наукові позиці щодо трактування поняття «економічної безпеки» та на основі отриманих висновків сфор-
мовано визначення «економічної безпеки сільськогосподарського підприємства». Наведено структуру компонентів 
(складових) економічної безпеки сільгоспорганізації. Досліджено сукупність факторів економічної безпеки залеж-
но від складової, до якої вони належать. Запропоновано методи дослідження впливу факторів відповідно до типу 
компонентів. Встановлено, що індикаторний аналіз є найбільш універсальним методом та дає повну оцінку стану за-
гроз економічної безпеки. 
Ключові слова: економічна безпека, фактори економічної безпеки, сільськогосподарське підприємство, економічні по-
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Постановка проблеми. Історично склалось, що 
сільськогосподарське виробництво є джерелом 
продовольчих ресурсів, за рахунок яких забезпе-
чують не тільки потреби населення, а й конкурен-
тоспроможність економічного сектору держави на 
рівні світового аграрного ринку. Проте для дослі-
дження діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств у першу чергу варто оцінити забезпеченість 
ресурсами, їх ефективне використання, що приво-
дить до стабільного зростання доходів та фінансо-
вого благополуччя підприємства не тільки на да-
ний момент, але й у прогнозованому майбутньому.

Для сучасних сільськогосподарських підпри-
ємств України характерне нестабільне зовніш-
нє середовище і поглиблення внутрішніх загроз 
(уповільнений рух капіталу, низька господарюю-
ча маневреність, вразливість до змін природно-
кліматичних умов), що призводить до зниження 
рівня економічної безпеки у порівнянні із мож-
ливими результатами господарювання, фінансо-
вим станом та конкурентоздатністю підприємств. 
Такий вплив носить негативний характер, що в 
результаті вимагає проводити оцінку рівня еко-
номічної безпеки, розраховувати її прогнозні по-

казники, а саме ризики та можливі загрози, що 
у даному випадку виступають факторами еконо-
мічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блематика економічної безпеки в цілому знайшла 
своє відображення у працях вчених-економістів, 
серед яких Малащенко В. [7], Полозова Т. [9], Ру-
жицький А. [10], Гапак Н. [3]. Питання економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств дослі-
джено у роботах Голович Н. [4], Корнієнко Т. [5], 
Снітко Ю. [13], Васильців Т. [1], Васілішин С. [2].

Аналіз літературних джерел показав, що не 
існує єдиного тлумачення поняття «економічна 
безпека підприємства» у сфері сільського госпо-
дарства та спостерігається теоретична невизна-
ченість оцінки загроз економічної безпеки під-
приємства. Зустрічаються окремі дослідження, 
що описують лише часткові випадки ймовірних 
загроз економічної безпеки [6; 8; 12]. 

Не дивлячись на отримані результати науко-
вої розвідки існує проблема розробки теоретич-
них принципів та практичних рекомендацій до 
формування системи оцінки рівня економічної 
безпеки. Тому вважаємо доцільним провести до-
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слідження чинників впливу на рівень економіч-
ної безпеки окремого підприємства.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сьогодні не існує єдиної сис-
теми факторів економічної безпеки, щоб повністю 
охарактеризували специфіку сільськогосподар-
ського підприємства. Тому потрібно визначити та 
систематизувати фактори економічної безпеки 
сільгосппідприємств, а також дослідити способи 
їх оцінки на основі розглянутого матеріалу.

Постановка завдання. Метою наукової роботи 
є ідентифікація загроз економічної безпеки сіль-
ськогосподарського підприємства та визначення 
методів їх оцінки.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
економічної безпеки підприємств у сфері сіль-
ського господарства є одним із пріоритетних 
напрямків, оскільки забезпечення країни не 
можливе без функціонування «здорового» ви-
робничого сектору. В науковій літературі дово-
лі детально розкрито фундаментальні підходи 
аналізу окремих аспектів системи забезпечення 
економічної безпеки. Так, Васильців Т. пропо-
нує під поняттям «економічна безпека підпри-
ємства» та «економічна безпека підприємницької 
діяльності» розуміти «стан функціонування, за 

якого підприємство і його продукція є конку-
рентоспроможними на ринку та одночасно га-
рантується: найбільш ефективне використання 
ресурсів, інтелектуального та кадрового потен-
ціалу стабільність функціонування, стійкість та 
прогресивність розвитку; можливість протидіяти 
негативним впливам зовнішнього і внутрішнього 
середовища його функціонування» [1, с. 18].

У роботі Гапака Н. [3] проаналізовано підходи 
до визначення суті «економічна безпека підпри-
ємства», зокрема, влучним є визначення еконо-
мічної безпеки підприємства як стану захище-
ності життєво важливих інтересів підприємства 
від реальних та потенційних джерел небезпеки 
або економічних загроз у рамках мінімізації ви-
трат і збереження контролю над власністю.

Відповідно до вищенаведених визначень під 
«економічною безпекою сільськогосподарського 
підприємства» розуміємо стан господарських ре-
сурсів та підприємницьких здібностей при якому 
забезпечують гармонійне функціонування усіх 
складових її підсистем і конкурентоспроможність 
виробленої продукції, а також захищеність під-
приємства від загроз, створених факторами зо-
внішнього та внутрішнього середовища в умовах 
глобалізації економіки, а також досягати поставле-

них цілей і завдань на основі реалізації 
обраної ним стратегії розвитку.

Враховуючи специфіку сільськогос-
подарського виробництва та відсутність 
єдиної думки з приводу складових та 
підсистем економічної безпеки сільсько-
господарського підприємства, розгляне-
мо найбільш повну схему її компонентів, 
створену Васілішіним С. (рис. 1).

Корпоративна економічна безпека 
повинна забезпечувати стан захище-
ності майнових інтересів власників під-
приємства, систем гарантій та заходів, 
які забезпечують: контроль власників 
за належністю їм компанії, можливість 
своєчасного запобігання конфліктів із 
співвласниками, менеджмент, наяв-
ність механізмів захисту у випадку по-
рушень прав власника сільського гос-
подарства іншими особами.

Об'єктом дослідження виступає 
структура капіталу підприємства за-
лежно від джерел фінансування. Виді-
ляють три джерела фінансування ді-
яльності [3]:

1) внутрішні джерела (реінвестова-
на частина чистого прибутку, аморти-
заційні відрахування, строкові та по-
точні депозити, мобілізовані внутрішні 
резерви); 

2) залучені джерела (додаткова емі-
сія акцій, інвестиційні внески у статут-
ний капітал, бюджетні кошти, направ-
лені на цільове фінансування у вигляді 
дотацій грантів, чи дольової участі, ко-
шти комерційних структур, надані без-
коштовно на цільове інвестування);

3) позичені джерела (кредити банків 
та інших фінансових установ, фінансо-
вий лізинг, франчайзинг, поточна кре-
диторська заборгованість).

Корпоративна
Ресурсна

Інформаційна

Інвестиційно-інноваційна

Екологічна
Фінансова

Кадрово-соціальна

Технолого-енергетична
Економічна безпека 

сільськогосподарського 
підприємства

 

Система показників економічної безпеки на основі ресурсозабезпеченості

1. Показники оснащення 
ресурсами

2. Показники ефективності 
використання ресурсів

3. Показники синергетичного 
ефекту від використання 

ресурсів

• Фондооснащеність;
• Фондоозброєність;
• Коефіцієнт оновлення основних 

засобів;
• Коефіцієнт зносу основних 

засобів;
• Працеоснащеність;
• Забезпечення оборотними 

засобами;
• Забезпечення власним капіталом;
• Витратозабезпеченість;
• Інвестиційна активність

• Фондовіддача;
• Річна продуктивність праці;
• Коефіцієнт оборотності оборотних 

засобів;
• Період оборотності оборотних 

засобів;
• Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу;
• Ефективність використання 

земельних ресурсів;
• Ефективність інвестицій

• Урожайність 
сільськогосподарських культур;

• Продуктивність тварин;
• Витратовіддача;
• Рівень дохідності на одиницю 

ресурсу: зайнятої площі,
середньорічну кількість 
працівників; основних засобів,
оборотних засобів, власного 
капіталу, інвестицій

 

1. Передінвестиційна 
стадія

2. Інвестиційна стадія

3. Експлуатаційна стадія

Дослідження ринку інновацій та маркетингова оцінка проекту 
на основі SWOT-аналізу

Формування інвестиційного портфеля (витрати), вибір проекту

Оцінка рівня окупності проекту у відповідності зі стадією 
життєвого циклу з урахуванням інструменту контролінгу –

управління по відхиленнях
 

Рис. 3. Стадії інвестиційно-інноваційного процесу підприємства
Джерело: розроблено автором

Рис. 2. Система показників, що формують економічну безпеку 
сільського господарства на основі його ресурсозабезпеченості

Джерело: розроблено автором

Рис. 1. Компоненти економічної безпеки  
сільськогосподарських підприємств

Джерело: [9]
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Залежно від використаних типів фінансуван-
ня слід розраховувати відповідні економічні по-
казники, що дадуть чіткі результати та за допо-
могою них можна розглядати стан корпоративної 
економічної безпеки.

Ресурсна економічна безпека сільгосппідпри-
ємства розглядається в рамках ресурсозабезпече-
ності. Рівень ресурсозабезпеченості оптимальний 
в тому випадку, коли господарство може сформу-
вати у повному об'ємі трудові та матеріально-тех-
нічні умови на кожному етапі виробничого циклу, 
не створюючи економічно не виправданих резер-
вів. В якості дослідження базисом ресурсозабез-
печеності є показники двох категорій, наведених 
на рис. 2. На економічну безпеку визначальний 
вплив має саме сукупність функціонуючих ресур-
сів та ефективність їх використання.

Загальний рівень економічної безпеки залежить 
від інформаційної складової. Будь-яка загроза по-
чинається із збору інформації про суб'єкт. Не ви-
падково аналізуються параметри інформації про 
сільськогосподарське підприємство такі як ціліс-
ність, конфіденційність, достовірність, доступність.

Погіршення цих властивостей може призвес-
ти до збоїв у функціонуванні систем управління 
технологічними процесами та інших критичних 
систем; до розголошення відомостей комерційної 
таємниці; несанкціонованого доступу до персональ-
них даних; порушення достовірності фінансової 
інформації. Результатом цього може стати пору-
шення або розрив соціально-економічних зв'язків, 
неконкурентоздатність продукції та са-
мого підприємства в цілому. Зазвичай, 
ризик-менеджери підприємства розро-
бляють власні методики кількісного ана-
лізу та оптимізації інформаційної підсис-
теми у залежності від технічних засобів 
та машин, що використовують сільгосп-
підприємством.

Інвестиційно-інноваційна діяльність 
у сільському господарстві пов'язана з 
інвестуванням в сільгоспвиробництво 
інновацій, являє собою системний та 
послідовний процес по реалізації інно-
ваційно-інвестиційних проектів, сти-
мулюванню інвестиційної активності 
господарюючих суб'єктів з метою забез-
печення конкурентних переваг на осно-
ві ринкової орієнтації. В ході реалізації 
інвестиційно-інноваційного проекту слід 
проводити аналіз процесу на окремих 
його стадіях (рис. 3).

До факторів еколого-економічної 
безпеки сільгоспорганізації відносять-
ся дві групи: глобальні – екологічні 
фактори, що виникають від галузі під-
приємництва; зовнішні – такі, що фор-
муються за межами підприємства як 
елементів еколого-економічної системи; 
внутрішні – безпосередньо зумовлені 
діяльністю конкретного підприємства і 
залежать від його працівників (рис. 4).

Для оцінки впливу наведених вище 
факторів використовують різноманітні 
показники, що базуються на розрахун-
ках частинних загроз еколого-еконо-
мічної безпеки.

Під фінансовою економічною безпекою сіль-
госппідприємства розуміють його здатність за-
безпечити стійкість стану та поступовість роз-
витку в умовах постійно змінного внутрішнього 
та зовнішнього середовищ, зберігаючи імунітет 
до дії загроз. Це такий рівень фінансової системи 
підприємства, котрий характеризується фінан-
совою рівновагою, що є результатом вирішення 
протиріч між дохідністю, ліквідністю, ризиком за 
рахунок оптимального поєднання факторів вну-
трішнього та зовнішнього середовища; фінансо-
вою стабільністю – збереженням стану фінансо-
вої рівноваги в процесі розвитку підприємства.

Для визначення рівня фінансової безпеки сіль-
госппідприємства використовують різноманітні 
методи, що базуються на фінансових показниках, 
розрахованих на основі звітної інформації (рис. 5).

Забезпечення кадрово-соціальної економічної 
безпеки включає в себе дві окремі складові: інте-
лектуальну та кадрову. Перша складова орієнто-
вана на роботу з персоналом сіль господарського 
підприємства, на підвищення ефективності ро-
боти його працівників. Друга націлена на збере-
ження і розвиток інтелектуального потенціалу.

Для ефективної роботи необхідно виділити 
наступні внутрішні та зовнішні чинники впли-
ву. Зовнішні – це дії, процеси, що не залежать 
від працівників. До них належать: кращі умови 
мотивації у конкурентів, переманювання кадрів, 
тиск на працівників ззовні, різні типи залеж-
ності працівників від зовнішнього середовища, 

Екологічні фактори (загрози) ЕБ у сільському господарстві

Глобальні фактори Зовнішні фактори Внутрішні фактори

• Викиди парникових газів;
• Зоозонові захворювання;
• Втрати генетичного 

різноманіття продовольчих 
культур і тварин, що 
розводились на місцевості;

• Зниження зберігання вуглецю 
у результаті вирубки лісів та 
викиди двоокису вуглецю в 
результаті лісових пожеж;

• Втрата біологічного 
різноманіття.

• Зниження запасів підземних 
вод;

• Агрохімічне забруднення;
• Наслідки ерозії грунтів, що 

проявляються вниз за течією 
(замулення водосхвищ);

• Гідрологічні зміни;
• Виснаження пасовищ в зонах 

загальної власності

• Виснаження грунтів 
(засолення, втрата органічних 
речовин);

• Ерозія грунтів

 

 
Способи оцінки рівня фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства

На основі 
розрахунку 
відносних 

показників та 
динаміки їх змін

На основі оцінки 
наслідків загроз 

безпеці через 
визначення 

матеріальних 
збитків

Індикаторний На основі 
розрахунку 

інтегрального 
показника

По відхиленнях 
фактичної 
величини 

показника від 
порогового

З 
використанням 

експертних 
оцінок

Рис. 5. Методи оцінки рівня фінансової безпеки 
сільгосппідприємства

Джерело: за матеріалами [11, с. 88]

Рис. 4. Екологічні фактори економічної безпеки  
сільського господарства

Джерело: розроблено автором за матеріалами [10]
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інфляційні процеси. Внутрішні – навмисне ха-
латне відношення до виконання своїх обов'язків 
працівниками, що призводить до збитків, а 
саме: невідповідність кваліфікації працівників 
зайнятій ними посади; слабка організація сис-
теми управління персоналом; неефективна сис-
тема мотивації; помилка в плануванні ресурсів 
персоналу.

Таблиця 1
Фактори технолого-енергетичної безпеки  

сільгоспідприємства
Тип 

безпеки Загрози

Техно-
логічна

– фізичне та моральне старіння основних 
фондів підприємства;
– зменшення активної частини основних 
фондів;
– зменшення кількості механізованих та 
автоматизованих технологічних операцій; 
– зменшення обсягу інвестицій в основний 
капітал до вартості основних фондів;
– зменшення кількості розроблених та 
впроваджених технологічних інновацій на 
підприємстві; зменшення частки реалізо-
ваної інноваційної продукції у загальному 
обсязі реалізованої продукції підприємства.

Енерге-
тична

– аварії систем енергопостачання; 
– зростання цін на паливо-енергетичні 
ресурси;
– зростання споживання енергоресурсів; 
– високий ступінь зносу основних фондів 
енергетики та підприємства; 
– низький інвестиційний потенціал; 
– несприятлива структура енергоспожи-
вання.

Джерело: розроблено автором за матеріалами [12; 13]

Під технолого-енергетичною безпекою сіль-
ськогосподарського підприємства варто розуміти 

стан повного задоволення енергетичних потреб 
підприємства при умовах найбільш ефективно-
го використання ресурсів, а також застосування 
технолого-виробничих інновацій.

Фактори технологічної та енергетичної еконо-
мічної безпеки наведено у таблиці 1.

Для оцінки технолого-економічної безпеки 
прийнято використовувати індикаторний аналіз. 
Застосування індикаторного аналізу передбачає 
послідовність та обґрунтованість отриманих ви-
сновків, дозволяє дослідити як окремі загрози 
так і окремі напрямки впливу.

Висновки та перспективи розвитку. Еконо-
мічна безпека залежить від кількісних та якіс-
них параметрів, ступеню їх збалансованості та 
ефективності виростання наявного потенціалу. 
Систему показників, що формує економічну 
безпеку сільськогосподарської організації до-
цільно вивчати у розрізі восьми її компонен-
тів: корпоративного, ресурсного, інформацій-
ного, інвестиційно-інноваційного, екологічного, 
фінансового, кадрово-соціального, техноло-
го-енергетичного. Отже, енергетична безпека 
сільського господарства мультифакторна та ви-
магає дослідження в рамках окремого підпри-
ємства та його спеціалізації. Ефективним при 
оцінці економічної безпеки є метод індикаторів 
за його допомогою можна розрахувати інте-
гральний показник економічної безпеки підпри-
ємства. Для забезпечення безпеки економіки 
сільськогосподарської організації необхідно 
створити організаційно-економічних механізм 
формування ефективної системи використання 
ресурсів, котрий створить умови для технічної, 
технологічної модернізації виробництва, інно-
ваційного розвитку, підвищення ефективності 
і конкурентоспроможності продукції сільсько-
господарських товаровиробників.
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ЗА ДОПОМОГОЮ ІТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

При управлінні державним сектором країни є важливим оптимізація роботи економічних, соціальних, адміністративних 
та технічних задач як внутрішнього так і зовнішнього походження. Стрімкий розвиток науково-технічних досягнень 
у сфері телекомунікації, інфраструктури зв'язку створює ще один бар'єр для держсектору. Адже впровадження 
продуктів НТП у побут людини та підприємницької діяльності утворює «часовий проміжок» між органами державної 
влади та фізичними та юридичними особами.
Ключові слова: управління, державний сектор, менеджмент, інформаційні технології, ІТ-бізнес, управлінська 
діяльність, інформаційні системи.

В наш час середовище оточене великою кіль-
кістю інформаційних технологій, яке дозволяє 
створити єдину інформаційну систему, фізичною 
основою якого є інтегровані комп'ютерні мережі 
та системи зв'язку, яке дозволяє супроводжува-
ти та координувати як технологічні процеси, так 
і ділову діяльність будь-якої організації та дер-
жавних органів. Зокрема, такий підхід передбачає 
технічну, організаційну та методологічну інтегра-
цію таких базових напрямків управлінської діяль-
ності, як виробничий, організаційний, маркетин-
говий, фінансовий, бухгалтерський, кадровий та 
проектно-конструкторський. Доступ до інформа-
ційних продуктів відбувається через комп'ютерну 
мережу і регламентується правилами та норма-
тивами даної організації. Крім цього, інформацій-
ні технології забезпечують динамічну координа-
цію дій за рахунок використання сучасних засобів 
зв'язку та програмних засобів комп'ютерних ме-
реж. Інформаційна комп'ютерна мережа організа-
ції може органічно під'єднуватися до всесвітньої 
комп'ютерної мережі «Интернет». Таким чином, 
організація отримує прямий доступ до різнома-
нітної інформації з широким спектром по змісту: 
від законодавчих актів до відомостей про стан на 
ринках сировини та готової продукції.

Основною проблемою інформаційного століт-
тя є відставання державного сектору від ринку 
у технологічній сфері стосовно обслуговування, 
прийнятті рішень, проведенні розрахунків та 
ухваленні реформ. В наш час підприємцю та фі-
зичним особам є проблематично вчасно та пра-
вильно організувати бізнесову діяльність або ж 
врегулювати податкові виплати, приватизаційні 
процеси, будівництво тощо.

Актуальність даної проблеми з часом набуває 
все більшої і більшої уваги адже розростання 
ринку та наплив інвесторів у країну може ско-
ротитись за рахунок бар'єрів державного регу-
лювання. Менеджмент державного сектору так 
як и будь-якої організації має якість та потребує 
постійного контролю та нововведень.

Проблеми формування і використання інфор-
маційних технологій в управлінні підприємством 
розглянуто в працях як вітчизняних, так і за-
рубіжних економістів, зокрема І. О. Белебехи, 
Ф. Ф. Бутинця, Р. Ван дер Віла, І. І. Каракоза, 
А. Н. Кашаєва, Т. М. Ковальчук, М. С. Пушка-
ря, О. Х. Румак, П. Т. Саблука, В. К. Савчука, 
В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка та інших учених. 
Водночас багато питань залишаються нероз-
критими і потребують поглибленої розробки 
теоретичних і методологічних аспектів щодо 
впровадження ефективного інформаційного за-
безпечення і у державний сектор країни.

Тим часом у розвинених країнах проникнен-
ня технологій у бізнес починається з проник-
нення в державні органи та компанії – вони є 
прикладом. В Україні у державних органах ав-
томатизації майже на початковому рівні. За сло-
вами генерального директора і керуючого парт-
нера компанії «Dev iQ» Ю. Костіва, вся справа 
в опорі чиновників, які ризикують втратити 
контроль над процесом і позбутися додаткових 
доходів. «Ми звикли жити без правил, без за-
кону і без плану, а хаос автоматизувати немож-
ливо», – упевнений експерт [3]. Існує декілька 
причин чому Україна ще не розповсюдила IТ в 
структурах держуправління:
•	Перша	причина.	Інформаційні	технології	–	

це інструмент, який дає змогу хорошому бізне-
сові працювати ще краще. Якщо автоматизувати 
хаос, вийде автоматизований хаос. Потрібно по-
будувати нову структуру та принципи держав-
ного управління. До цього нема сенсу інвестувати 
у створення державних ІТ-систем. Інвестувати 
можливо тільки у створення і підтримку наявної 
ІТ-інфраструктури. 
•	Друга	 причина.	 Упровадження	 правильних	

інформаційних систем у державі вбиває корупцію 
і скорочує апарат. Корупції потрібно запобігати, 
коли вона ще зароджується, а не боротися з нею 
потім. Прикладом є компанія «Інком» яка упро-
вадила єдину централізовану систему обліку ад-
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міністративних правопорушень у ДАІ міста Киє-
ва. У процесі її встановлення фахівцям компанії 
пропонували хабарі за «затягування». Із боями 
встановлену систему наступне керівництво «зне-
сло». А потім ще й звинуватило «Інком» у тому, 
що системи, мовляв, «узагалі ніколи не було».
•	Третя	причина.	Елементарна	лінь	і	безгра-

мотність. Щоб розібратися у використанні сис-
тем, які вже працюють, потрібні зусилля. Тут 
присутня повна перекваліфікація спеціалістів та 
ретельний відбір нових робітників в реформова-
них структурах.
•	Четверта	причина.	Амбіції	та	«шапкозакид-

ництво». Утворення ІТ ланки у держуправлінні 
потребує чуткого прогнозування та оперативних 
дій по реструктуризації органів управління та 
принципів їх роботи. 
•	І,	нарешті,	п'ята	причина.	Інформаційний	фе-

одалізм. Те, що ми маємо сьогодні в міністерствах 
і відомствах, – це розрізненість та незв'язність 
усіх систем. А також історично сформовані пра-
вила державних закупівель у сфері ІТ. Сьогодні 
інформаційні системи в нашій державі працюють 
дивом, на ентузіазмі постачальників і користува-
чів. Чинний закон про держзакупівлі передбачає 
тендери в рамках одного року. У реальності це 
відбувається так: бюджет затверджують у травні, 
у червні довго й ретельно прописують тендери. 
Час минає, а потім за три місяці потрібно створи-
ти й упровадити систему. При цьому без гарантії 
оплати. Реальну інформаційну систему треба бу-
дувати 2–3 роки. Саме тому в нас ІТ працюють 
«всупереч, а не завдяки» [1].

Прикладом є фінансова криза 2009 року, яка 
торкнулася всього світу. Від неї постраждала 
і Південна Корея – незмінний лідер рейтингу 
ООН E-Government Survey, який відображає рі-
вень розвитку систем електронного уряду. Про-
те країна зуміла відновитися буквально за рік, 
і багато в чому завдяки досягнутим успіхам у 
розвитку програм з удосконалення державного 
управління. У результаті за рахунок ставки на 
інновації в країні, де 20% ВВП формує IТ-сфера, 
вдалося додатково створити 200 тисяч робочих 
місць, забезпечити буфер і відносно безболісно 
пережити потрясіння.

Приклади Грузії, Казахстану, Молдови та 
Азербайджану, де розгорнуто величезні націо-
нальні проекти, наочно демонструють можливос-
ті впровадження електронного уряду і будь-яких 
сучасних технологій на державному рівні. Із до-
свіду понад 50% країн-членів ООН за допомогою 
впровадження низки технологій для державного 
сектору можуть суттєво збільшити надходження 
до державного бюджету, причому реалізація та-
ких проектів займає 3–6 місяців.

Найпотужнішим інструментом для забезпе-
чення прозорості у сфері закупівель може ста-
ти електронна система держзакупівель і новітні 
аналітичні рішення. Сьогодні ухвалюють чимало 
законодавчих і виконавчих ініціатив із реалізації 
системи управління державними закупівлями. До-
свід країн ЄС, особливо Австрії, свідчить, що ре-
ального ефекту у вигляді економії на закупівлях 
можна досягти тільки в разі повноцінної інтеграції 
всіх державних підприємств і служб у таку сис-
тему. В Австрії середній ефект від упровадження 

системи вже на першому етапі становив 2–3%, що 
виражається в мільярдах євро в перерахунку на 
щорічний бюджет закупівель країни [2].

В Україні одним із найпотужніших інстру-
ментів збільшення надходжень до держбюджету 
можуть бути спеціалізовані аналітичні рішення 
для великих масивів інформації, які дають змо-
гу не тільки виявляти і ліквідовувати податкові 
«ями», а й проводити політику на недопущення 
податкових зловживань. Досить яскравими при-
кладами такої політики є США, Австралія, ба-
гато країн ЄС. Податкова служба США аналізує 
базу даних обсягом 5 пентабайт і через єдину 
систему контролює не тільки податкові, а й мит-
ні надходження. В Австралії за один день робо-
ти такої системи вдалося домогтися збільшення 
надходжень до бюджету на 27,5 млн. доларів. 

Після безпосереднього виявлення «чорних 
дірок» у податкових надходженнях ще важли-
вішим є процес боротьби зі зловживаннями та 
роботи з відповідними прецедентами. Для цього 
податкова служба США використовує спеціа-
лізовану систему «Fraud management», що дає 
можливість контролювати процес повного завер-
шення розслідувань за фактами відповідних зло-
вживань. Аналітичні рішення для аналізу всього 
життєвого ланцюжка товарів від митної декла-
рації до податкової накладної дають змогу від-
стежити і зупинити сірий імпорт [3].

Не менш важливим є регулювання внутрішніх, 
державних, адміністративних питань. В більшос-
ті випадків будь-які податкові, приватизаційні дії 
або ж навіть комунальні питання вирішуються 
протягом довгого часу, а інколи і шляхом «кон-
вертних» угод. Адже в середньому в української 
родини є три персональних електронних пристрої 
з виходом в Інтернет – аналогічна картина спо-
стерігається в усьому світі. Генеральний дирек-
тор «Microsoft Україна» Дмитро Шимків переко-
наний: бізнес вже не може ігнорувати цей тренд. 
Сьогодні близько 65% компаній у світі викорис-
товують мінімум один соціальний інструмент для 
спілкування співробітників і обміну інформацією. 
Наприклад, співробітники Microsoft у соціальній 
мережі Yammer обговорюють різні внутрішньо-
корпоративні питання, роблять опитування і на-
віть можуть обмінюватися інформацією з парт-
нерами [7]. Такий рівень інформатизації навколо 
людини та підприємницької діяльності набуває 
сильного попиту та розповсюдження. Держав-
ний інститут телекомунікацій стверджує що з 
2006 року по 2014 рік динаміка інформатизації 
України має зростаючу тенденцію (рис. 1.1) [4].

Останнім часом учасники ринку констатують 
зростання інтересу до «хмарних» обчислень, про-
ектів консолідації та віртуалізації, до комплек-
сних систем інформаційної безпеки, технологій 
зберігання й управління даними, до уніфікованих 
комунікацій та рішень для спільної роботи. Серед 
найбільш перспективних напрямків – аутсорсинг, 
системна інтеграція в сфері ERP і CRM-систем [6].

За даними дослідження Ipsos, 85% представ-
ників малого та середнього бізнесу в Україні вже 
використовують той чи інший «хмарний» сервіс. 
І ця кількість буде зростати. Тому що сьогодні 
«хмара» пропонує практично безлімітні ресур-
си бізнесу будь-якого розміру при вартості, яка 
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не зрівняється з капітальними інвестиціями у 
власну інфраструктуру. Крім того, «хмара» для 
бізнесу або інформаційних ресурсів – це захист 
від можливої кіберагрессіі, а також додаткова 
безпека. Для багатьох серйозним аргументом на 
користь «хмари» є те, що дані зберігаються за 
межами країни. Вже сьогодні український бізнес 
може зберігати свої дані в Європі, де знаходять-
ся наші дата-центри.

 

Рис. 1.1. Динаміка розвитку галузі телекомунікацій 
та інформатизації України 2006-2014 рр.

Нарешті, сьогодні кожен користувач Інтер-
нету так чи інакше користується «хмарою». Це 
може бути пошта, сервіси для зберігання або 
обміну інформацією або ж повноцінні «хмарні» 
пакети, наприклад, «Office 365». Все це є іде-
альною можливістю державному сектору під-
тримати науково-технічний прогрес у сфері сво-
їх послуг та оптимізувати взаємодію громадян 
з урядом на новому рівні. «Хмарні» технології 
надаватимуть змогу зберігати і передавати ве-
ликі об'єми інформації та тримати їх у безпеці. 
«Щоб аналізувати і використовувати такі обсяги 
інформації, робити прогнози, вже зараз бізнес і 
державні організації в світі використовують ряд 
нових IТ-інструментів. В Україні існує перспек-
тива для створення та розвитку бізнесу та ор-
ганізації державних установ в цьому напрямку. 
Бачить інтерес до рішень для «великих даних» 
і регіональний директор SAP в Україні, Молдові 
та Грузії Максим Матяш. Згідно з даними опиту-
вання клієнтів компанії, використання її техноло-
гії HANA (High-Performance Analytic Appliance) 
для обробки «великих даних» в середньому до-
помагає підприємствам скоротити витрати часу 
на підготовку фінансової звітності на 30-50% і на  
70-90% зменшити час аналізу. В основі лежить 
технологія обчислень «in-memory» з використан-
ням принципу постовпчикового зберігання даних. 
Архітектура HANA забезпечує як високошвид-
кісну обробку транзакцій, так і роботу зі склад-
ними аналітичними запитами, поєднуючи вирі-
шення цих завдань в рамках єдиної платформи.

Найактуальнішим трендом у побудові електро-
нної держави є рішення для реалізації концепції 
«єдиного вікна». Так, витративши 1 млрд. євро 
на електронний уряд, Естонія дістала суттєву 
віддачу від цього проекту в короткостроковій і 
довгостроковій перспективі. У цій країні понад 

90% всіх транзакцій іде через інтернет-банкінг, 
протягом трьох хвилин можна завести будь-яку 
декларацію про доходи, через мобільний теле-
фон – проголосувати на виборах. 

На особливу увагу заслуговує приклад реа-
лізації електронної взаємодії держави, грома-
дян і бізнесу в Данії. Уряду вдалося не просто 
створити єдиний портал для громадян із можли-
вістю взаємодіяти через мобільний пристрій, а 
й розв'язати питання міжвідомчої взаємодії так, 
що громадяни можуть скористатися майже по-
вним спектром державних послуг, не виходячи з 
будинку чи офісу.

Станом на кінець 2015 року вже відбуваєть-
ся цілковите впровадження швидких IT-рішень 
для держсектору. Прикладом цього є створення 
так званого «Прозорого офісу» у місті Вінниця. 
Муніципальна ІТ команда почала розростати-
ся в 2009 році, коли вінницька влада вирішила 
впровадити платформу CityNext від Microsoft. 
Платформа дозволяє перевести управління міс-
том в цифровий формат. Її успішно використо-
вують у всьому світі – від Барселони і Франк-
фурту до Кейптауна і Сан Паулу. Різні сервіси 
платформи використовують і в п'яти містах 
України. Вінниця стала першим містом, яке за-
пустило CityNext. Платформа надає величезні 
можливості як для місцевих служб, так і для 
жителів міста і бізнесу, який може використо-
вувати всю силу «Big Data» [8].

Універсальною платформою для роботи інфор-
маційних систем муніципалітету став Microsoft 
SharePoint. На його основі тепер працює як вну-
трішній портал для збереження робочої докумен-
тації, так і ведення баз даних департаментами 
міської ради, що інтегровані із системою елек-
тронного документообігу для обробки вхідної, ви-
хідної документації та доручень міського голови. 
Систему електронного документообігу, до якої 
підключено 34 виконавчі органи, 19 комунальних 
підприємств та 819 користувачів інтегровано з мо-
більними пристроями працівників муніципалітету 
та поштовою системою Microsoft Exchange.

Також, тепер зустрічі та спілкування пред-
ставників міської ради відбуваються в режимі on-
line за допомогою комунікатора Lync, незалежно 
від того, де в цей час знаходяться учасники.

Завдяки тому, що інформаційні потоки усіх 
установ об'єднані в одну систему, мешканцям 
міста більше не потрібно ходити із кабінету в 
кабінет. Тепер усі адміністративні послуги нада-
ються в одній установі – «Прозорому офісі», що 
працює в приміщенні Вінницької міської ради. 
Використовуючи сучасні технології, відбувається 
покращення організації обслуговування мешкан-
ців. Такий підхід до управління демонструє від-
критість діяльності органів влади, сприяє залу-
ченості громадян до розвитку міста та полегшує 
умови ведення бізнесу та проживання в місті.

Після отримання послуги громадяни можуть 
оцінити якість обслуговування за допомогою від-
повідних пристроїв, які розміщені біля кожно-
го адміністратора. Крім того, поштова система 
Microsoft Exchange надсилає повідомлення клі-
єнтам «Прозорого офісу» про завершення роз-
гляду їх звернення після встановлення відповід-
ного статусу документа адміністратором Центру.
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Центр оперативного реагування «Цілодобова 
Варта», який працює на базі технологій Microsoft, 
надає змогу вінничанам звернутись до муніци-
палітету з питань роботи житлово-комунальної 
сфери, закладів охорони здоров'я, аварійних від-
ключень тощо. У місті працює автоматизована 
система управління житлово-комунальними гос-
подарствами на базі Microsoft Dynamics [7].

Аналогічним рішення для держсектору стало 
створення в «Центру Обслуговування Громадян» 
в Одесі. Завдяки засобам швидкої комунікації 
та повним базам даних громадян та організацій 
області є можливість швидко отримувати витяг 
чи виписку з державного реєстру в новому цен-
трі, внести зміни до установчих даних компа-
нії, тощо за 5 хвилин. А отримання паспорту не 
забере у відвідувачів більше одного дня. Центр 
надає низку послуг, які раніше здійснювало те-
риторіальне управління Міністерства юстиції. 
Таке рішення оптимізує роботу державної адмі-
ністрації та полегшить життя громадян та при-
ватних підприємців [5].

Розв'язуючи питання державного розвитку та 
підвищення його конкурентоспроможності завдя-
ки новітнім інформаційним технологіям, важли-
во пам'ятати: модернізація системи державного 
управління дає можливість забезпечити прозо-

рість роботи держсектору. Це, у свою чергу, дасть 
змогу залучити інвестиції і, звичайно, підвищити 
ефективність роботи чиновників. Усвідомлюючи, 
що нині важко викроювати державні ресурси на 
створення комплексної карти рішення електро-
нного уряду, проте, необхідно правильно роз-
ставляти пріоритети зі створення такої системи 
не тільки на найближчий місяць, а й на декілька 
років уперед. Це хоча б дасть розуміння, які про-
екти мають бути актуальними найближчим ча-
сом, які обсяги фінансування доведеться залучи-
ти, скільки знадобиться внутрішніх і зовнішніх 
ресурсів для реалізації програми. 

Отже, початок розвитку новітніх технологій 
у державному секторі покладено. Для виходу 
на європейський рівень якості роботи держав-
них установ потрібно лише впровадити вже іс-
нуючу систему по усій країні. Адже за 8 років 
роботи система дала змогу розвинути найкращу 
інфраструктуру, та підняти рівень міста до міс-
та з найкращими умовами для життя населення 
по Україні. Використовуючи сучасні технології, 
можливо організувати краще обслуговування 
громадян. Такий підхід до управління демонструє 
відкритість діяльності органів влади, сприяє за-
лученню громадян до розвитку міст та полегшує 
умови ведення бізнесу і проживання в країні.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 
УКРАИНЫ ПРИ ПОМОЩИ ИТ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Аннотация
При управлении государственным сектором страны является важным оптимизация работы экономических, социаль-
ных, административных и технических задач как внутреннего так и внешнего происхождения. Стремительное раз-
витие научно-технических достижений в сфере телекоммуникаций, инфраструктуры связи создает еще один барьер 
для госсектора. Ведь внедрение продуктов НТП в быт человека и предпринимательской деятельности образует «вре-
менной промежуток» между органами государственной власти и физическими и юридическими лицами.
Ключевые слова: управление, государственный сектор, менеджмент, информационные технологии, ИТ-бизнес, управ-
ленческая деятельность, информационные системы.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі со-
ціально-економічного розвитку України, коли не 
всі з наявних її можливостей використовують-
ся в належній мірі, формуванню, відтворенню 
та ефективному використанню ресурсного по-
тенціалу аграрного сектора економіки належить 
ключова роль. У цьому зв'язку особливо важли-
во досліджувати з наукових позицій економічні 
можливості даного потенціалу в умовах транс-
формованої економіки України [1].

Розкриття сутності «ресурсного» (від фран-
цузького ressourses – допоміжний засіб) потенці-
алу, як і будь-якого складного соціально-еконо-
мічного явища, відбувається на основі системного 
аналізу складових його взаємопов'язаних еле-
ментів. Система відносин між елементами та-
ких об'єктів виражається певною сукупністю 
багатогранних соціально-економічних відносин. 
У цьому зв'язку необхідно зазначити, що ре-
сурсний потенціал – це частина більш широкого, 
інтегрального поняття «економічний потенціал» 
(останній включає в себе такі структурні елемен-
ти, як, наприклад, органи управління економі-
кою, які складно віднести до ресурсного потен-
ціалу і т.п.).

При дослідженні категорії «ресурсний потенці-
ал» необхідно дотримання принципу системності, 
що дозволяє розглядати всяке складне ціле, як 
систему взаємопов'язаних частин, кожна з яких 
має і відносну самостійність, і багатофункціо-
нальність. Наприклад, американські вчені П. Са-
муельсон і В. Нордхаус відзначали, що «машина 
економічного прогресу повинна котитися на одних 
і тих же чотирьох колесах незалежно від того, 
наскільки бідна або багата країна» [2]. Маючи на 
увазі ресурсний потенціал, вони виділяли чотири 
фактори економічного розвитку: людські ресурси 
(пропозиція праці, освіта, дисципліна і мотивація), 
природні ресурси (земля, мінерали, паливо, якість 
навколишнього середовища), капітал (машини, 
фабрики, дороги), технологія (наука, інженерне 
мистецтво, управління).

Таким чином, визначення результату викорис-
товуваного ресурсу дозволяє робити висновок про 
ступінь розвитку його потенціалу як деякої сис-
теми взаємопов'язаних ресурсів. Ресурсна складо-
ва – це вихідний, базовий компонент потенціалу, 
а результат його реалізації – це його оціночний 
компонент. При цьому вкажемо на практичну не-
можливість ізольованої оцінки кожного елемента 
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ресурсного потенціалу, що є наслідком його сис-
темності, зокрема цілісності. Так, наприклад, вико-
ристання земельного ресурсу невіддільне від тру-
дового та технологічного компонентів потенціалу.

Ресурсний потенціал аграрного сектора еко-
номіки володіє з одного боку усіма властивостя-
ми, які властиві даній економічній категорії, а з 
іншого – має яскраво виражені риси, які вини-
кають з особливостей самого аграрного сектора.

Аграрний сектор, сільське господарство, в 
економіці будь-якої країни займає особливе 

місце. Значимість ролі, відведеній сільському 
господарству обумовлюється, в першу чергу, 
виробництвом продуктів харчування, як осно-
ви життєдіяльності людей і відтворення робо-
чої сили, а також виробництвом сировини для 
різних невиробничих споживчих товарів. Тобто 
можна говорити, що рівень розвитку сільського 
господарства багато в чому визначає рівень еко-
номічної безпеки країни. Україна є традиційно 
аграрною країною, що зумовлює особливу увагу 
до проблем розвитку економіки галузі. Однією 

                                                                                                                                                                                               

- площа земель 
сільськогоспода
рського 
призначення;
- площа 
зрошуваних 
земель;
- площа орних 
земель на 1 
людину;
- площа 
посівних земель 
у загальній 
площі суб'єкта;
- водні ресурси 
та ін

- чисельність
населення;
- щільність 
населення
території;
- коефіцієнт 
зростання
сільського 
населення в
межах
територіально-
господарської
утворення та ін.

- питома вага
економічно 
активного 
населення;
- валовий 
регіональний
продукт (з 
урахуванням
паритету
купівельної 
спроможності)
на душу
населення;
- економічно 
активне 
населення,
зайняте в
сільському 
господарстві

- забезпече-
ність трактора-
ми;
- чисельність 
комбайнів на 
одиницю площі 
сільськогоспод
арських угідь;
- показники 
фондооснащен
ості;
- показники 
фондоозброєно
сті та ін.

- щільність
доріг з твердим
покриттям;
- щільність
ліній 
електропе-
редач;
- щільність
розподільних 
газових мереж
та ін.

- вартість 
основних 
виробничих 
фондів, що
припадають 
на 1 га
посівних 
площ;
- обсяг 
інвестицій в
основний 
капітал
сільського 
господарств
а та ін.

- кількість
інформаційно-
консультаційних
служб на одне
територіально-
господарське 
утворення;
- обсяг і вартість 
послуг ІКС в
середньому на 
кожного
господарюючого 
суб'єкта та ін.

Якісні
- природно-
кліматичні 
умови;
- бал бонітету
ґрунту ;
- внесення
добрив та ін.

- гендерний склад 
населення;
- співвідношення
міського і 
сільського
населення та ін.

- рівень освіти;
- рівень 
кваліфікації 
працівників
галузі та ін.

- рівень 
використання-
інноваційних 
технологій на
підприємствах;
- зношеність
техніки та ін.

використання 
результатів
науки для 
вирішення
промислово-
галузевих 
завдань та ін

- розподіл 
фінансових 
ресурсів;
- ступінь 
розвитку
фінансових 
продуктів та 
ін.

- доступність
цифрових 
комунікацій;
- релевантність
інформаційних 
масивів та ін.

Обґрунтування прогнозних сценаріїв розвитку ресурсного потенціалу 
аграрного сектора економіки

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Складові ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки

Природний
субпотенціал

Демографіч-
ний

субпотенціал

Соціально-
економічний 
субпотенціал

Матеріально
технічний

субпотенціал

Інфраструктур
ний 

субпотенціал
Фінансовий 
субпотенціал

Інформаційний 
субпотенціал

Показники, що характеризують ресурсні субпотенціали

Кількісні

Багатовимірна оцінка ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки

Рис. 1. Основні компоненти ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки  
та система показників його оцінки
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з таких найбільш значних проблем в сучасних 
умовах виступає недостатній розвиток ресурсно-
го потенціалу, що, безумовно, негативно відбива-
ється як на ефективності функціонування галузі 
в цілому, так і на економічній безпеці країни.

Постановка завдання. У зв'язку з вищесказа-
ним, метою статті є обґрунтування необхіднос-
ті використання системного підходу при оцінці 
та прогнозуванні тенденцій розвитку ресурсного 
потенціалу аграрного сектора економіки та уза-
гальнення системних аспектів формування, ви-
користання та відтворення ресурсного потенціа-
лу аграрного сектора економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
складу ресурсного потенціалу аграрного секто-
ра традиційно включалися природно-ресурсний, 
трудовий, фінансовий, матеріально-технічний 
та науково-технологічний локальні потенціали. 
Однак, на сучасному етапі соціально-необхідно 
включити такі елементи як підприємницька, інте-
лектуальна та інформаційна компоненти, що обу-
мовлено зростанням значення широкого спектру 
соціально-економічних інновацій, появи нових за-
питів, очікувань окремих індивідуумів, соціальних 
верств, суспільства в цілому. Все це відбувається 
під впливом процесів глобалізації та формуван-
ня сучасного інформаційного суспільства. У цьому 
напрямку продовжується розвиток економічної 
системи, оскільки саме зростаючі соціально-еко-
номічні потреби визначають вектор розвитку сис-
теми ресурсів. При цьому змінюються їх структу-
ра і масштаби, трансформуються матеріальні та 
інтелектуальні форми (рис. 1).

Трудовий потенціал характеризується наяв-
ним і передбачуваним в майбутньому людським 
ресурсом, що відповідає сучасному рівню роз-
витку науки і освіти, техніки і технологій. Він 
визначається чисельністю працездатного насе-
лення, його професійно-освітнім рівнем, трудо-
вою культурою і традиціями, станом освіти та 
охорони здоров'я, соціально-демографічними 
тенденціями, територіальним розподілом та інф-
раструктурними можливостями, міграційними 
процесами (внутрішніми і зовнішніми) і т.п., на 
сучасному етапі та в перспективі.

Інформаційний потенціал як компонент ре-
сурсного потенціалу відіграє важливу роль 
у соціально-економічному розвитку суспіль-
ства в цілому і економіки зокрема. Крім забез-
печення системи комунікацій, він безпосеред-
ньо пов'язаний з формуванням нових знань та 
системою освіти. Крім того, інформаційні пото-
ки, проходячи через засоби масової інформації, 
здатні змінювати уявлення людей, управляти їх 
вчинками і розширювати доступ до можливостей 
ринку. Саме інформаційні зв'язки формують со-
ціум і його вигляд.

Науково-технологічний потенціал покликаний 
забезпечувати стійку конкурентоспроможність 
економіки в цілому та її галузей. Він визначає 
положення регіонів у системі народного госпо-
дарства, служить процесам елімінування асиме-
тричності їх розвитку. При структурному аналізі 
цього потенціалу зазвичай виділяють його на-
ступні компоненти:

– науковий потенціал (фундаментальна на-
ука, прикладна наука та дослідно-конструктор-
ська база, наукові школи);

– інноваційний потенціал – сукупність умов 
для прискореного освоєння і поширення іннова-

цій, що реалізують передові науково-технічні до-
сягнення;

– технологічний потенціал (виробничий потен-
ціал, споживчий, охорони здоров'я та культури, 
освіти та інших послуг соціального характеру).

За наявними розрахунками, раціональне ви-
користання науково-технологічного потенціалу 
і пов'язаних з ним інновацій забезпечило при-
близно 9/10 зростання продуктивності праці в 
США (1909-1949 рр.) і у ФРН (1950-1956). Саме 
вони стали основою сучасного добробуту і висо-
кого життєвого рівня населення цих країн [3].

У більшості економічно успішних країн світу 
формування, розвиток і ефективна реалізація 
науково-технічного потенціалу все більше стає 
ключовим елементом відтворювальних процесів. 
Як наслідок, в промислово розвинених країнах 
пріоритетним напрямком соціально-економічного 
розвитку стають наукомісткі галузі.

Для України в останні десятиліття характер-
не скорочення витрат на інтенсифікацію вироб-
ництва, зменшення фінансування науки, освіти, 
а це призвело до посилення тенденцій до осла-
блення і навіть руйнування наукового потенціа-
лу. Відсутність належної уваги до розвитку на-
укового потенціалу може призвести до багатьох 
негативних і практично необоротних наслідків в 
науково-технічній сфері і, як наслідок, в еконо-
міці країни в цілому. Технологічна база Укра-
їни неприпустимо відстає від розвинених кра-
їн світу із збереженням тенденцій збільшення 
розриву, має дуже низьку питому вагу на на-
укомісткому світовому ринку. Це призводить до 
неприпустимого скорочення науково-технічного 
потенціалу країни, що значною мірою познача-
ється на вирішенні питань комплексного розви-
тку ресурсного потенціалу [1].

В економічній літературі при розгляді стану 
фінансового потенціалу нерідко пов'язують його 
з інвестиційною привабливістю територій, який 
визначається наявністю різного виду потенціалів 
(ресурсно-сировинного, трудового, інноваційного 
та ін.), одним з яких є фінансовий потенціал, ви-
ражений обсягом податкової бази і прибутковіс-
тю підприємств регіону.

У складі ж інвестиційного потенціалу фінансо-
вий потенціал нерідко виділяють як його компо-
ненту. З цим навряд чи можна погодитися, оскіль-
ки фінансовий потенціал входить в інвестиційний 
потенціал тільки в обсязі фінансових ресурсів, що 
мають потенційну можливість бути спрямованими 
на інвестиції. Таким чином, фінансовий та інвес-
тиційний потенціали є скоріше не взаємообумов-
леними, а взаємодоповнюючими категоріями.

Таким чином, проаналізувавши складові ре-
сурсного потенціалу аграрного сектора економі-
ки, можна зробити висновок, що це багаторівне-
ва структура – взаємоузгоджена система. Однак 
складові ресурсного потенціалу, які є частиною 
економічних відносин у суспільстві, не можуть не 
враховувати впливу інших факторів. Тільки сис-
темний підхід при розгляді складових ресурсного 
потенціалу в економічному процесі дозволить ви-
явити масштаб системного ефекту при їх викорис-
танні [4].

Отже, ресурсний потенціал аграрного сектора 
економіки – це економічна категорія, яка являє со-
бою сукупність ресурсів з різною етіологією і влас-
тивостями, обумовленими системним характером 
його формування та розвитку, доступність якої ви-
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значається не тільки галузевою затребуваністю, але 
і територіальною неоднорідністю. Елементами даної 
категорії є природний, демографічний, соціально-
економічний, матеріально-технічний, фінансовий, 
інфраструктурний та інформаційний субпотенціали.

Системний підхід до вивчення суспільних, зо-
крема економічних явищ, передбачає комплексне 
дослідження обраного об'єкта як єдиного цілого з 
урахуванням його внутрішньої структури і всієї 
системи взаємозв'язків всередині неї. Багатий до-
свід застосування системного підходу до аналізу 
галузей і ринків у Західній Європі та США широ-
ко представлений в економічній літературі і, зо-
крема, був покладений в основу розробки кейсів, 
що відображають застосування теоретичних і ем-
піричних досліджень для аналізу практики реаль-
ного функціонування економіки [5; 6]. Зарубіжний 
досвід, безумовно є важливим для формування і 
розвитку ринкових відносин в Україні.

Дослідження галузей і ринків в Україні багато 
в чому проводяться однобічно, зачіпаючи ті чи 
інші, безумовно, важливі аспекти їх функціону-
вання, але без застосування системного підходу. 
Систематизація матеріалів досліджень економіки 
України на основі використання світового досвіду 
та комплексне вивчення формування та розви-
тку галузей і ринків України в період становлен-
ня ринкових відносин повинні зайняти належне 
місце при виявленні конкурентоспроможності 
українських виробників і при розробці стратегії 
перспективного розвитку країни.

Узагальнення світового досвіду [6] застосу-
вання системного підходу в економіці галузевих 
ринків дозволяють зробити наступні висновки:

– при аналізі галузі або ринку необхідно роз-
глядати весь комплекс причинно-наслідкових 
взаємозв'язків, як у статиці, так і в динаміці;

– необхідно приділяти пильну увагу 
взаємозв'язкам між теорією і практикою реального 
функціонування галузей і ринків;

– слід проводити комплек-
сне дослідження кожної окремої 
галузі (ринку) і навіть на рівні 
окремих підприємств;

– державні органи повинні по-
стійно отримувати інформацію 
про ринок і контролювати її зміну.

Таким чином, системний підхід 
дає можливість оцінювати параме-
три функціонування галузі (ринку) 
після аналізу її (його) структури, 
базових умов, поведінки підпри-
ємств та державної політики. На-
копичений досвід дозволяє зро-
бити висновок про ефективність 
даного підходу для структуризації 
об'єкта аналізу, виявлення особли-
востей і проблем функціонування 
галузей економіки, а також для 
оцінки ефективності та перспек-
тив їх розвитку. Застосування сис-
темного підходу дає матеріал для 
формулювання принципів і гіпотез 
перспективного розвитку галузей і 
ринків, для подальшого тестуван-
ня висунутих гіпотез. Це, в свою 
чергу, формує основи для синте-
зу галузевих ринкових структур 
в теорії і допомагає регулювати 
формування ринкових відносин на 

практиці, зокрема у розвиток ресурсного потенціа-
лу аграрного сектора економіки.

Ресурсний потенціал аграрного сектора еконо-
міки необхідно розглядати як складну безперерв-
но відтворюючу систему, елементами якої є всі 
його ресурсні компоненти (природний, трудовий, 
фінансовий, підприємницький, інформаційний, 
матеріально-технічний, технологічний, інститу-
ційний). Зв'язки між ними визначаються соціаль-
ними, економічними, політичними, інфраструк-
турними та іншими чинниками, що зумовлюють 
функціонування і розвиток аграрної економіки.

Такий підхід означає, що ресурсний потенціал 
як система розташовується в деякому середови-
щі, яке можна розділити на дві складові – фізич-
не середовище (географічне розташування, клі-
мат, споживачі, партнери, конкуренти та ін.) та 
абстрактне середовище (правова система, тради-
ції і норми поведінки, рівень освіти та ін.). Фізич-
не середовище багато в чому визначається регіо-
нальною приналежністю сільського господарства.

Сама ж система ресурсного потенціалу аграр-
ного сектора економіки є обмеженою, хоча і до-
сить складною системою. Зазначені обмеження 
диктуються, насамперед, природно-кліматични-
ми та соціально демографічними умовами веден-
ня сільського господарства.

Система ресурсного потенціалу аграрного сек-
тора економіки не ізольована від інших систем, 
але пов'язана безліччю комунікацій з навколишнім 
середовищем, яка являє собою складне і неодно-
рідне утворення, що містить: надсистему (систему 
більш високого порядку, що задає вимоги та об-
меження для розглянутої системи); елементи або 
підсистеми; системи одного рівня з розглянутою. 
Така складна єдність системи з середовищем на-
звана закономірністю комунікативності. У нашому 
випадку йдеться про ієрархічну структуру ресурс-
ного потенціалу аграрного сектора. Зокрема можна 
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Рис. 2. Системні аспекти формування, використання  
і відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки
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розглядати рівні країна-регіон-область-район-під-
приємство. Слід також розглядати закономірність 
комунікативності і в напрямку «всередину» до-
сліджуваної системи ресурсів по відношенню до 
її підсистем і компонентів. Роль комунікативної 
складової у процесах функціонування і розвитку 
ресурсного потенціалу нині стрімко зростає.

Емерджентний ефект системи ресурсного по-
тенціалу аграрного сектора полягає в забезпе-
ченні сприятливих умов для сталого функціо-
нування і розвитку аграрного сектора економіки 
регіону (країни, підприємства). Параметри роз-
глянутого ресурсного потенціалу аграрного сек-
тора визначаються, з одного боку природними та 
соціально-економічними умовами господарюван-
ня – внутрішніми і зовнішніми, а з іншого, цільо-
вими установками розвитку аграрної економіки 
країни, області, муніципальної освіти, підприєм-
ства. Особливо слід відзначити агропродовольче 
виробництво і відповідного ресурсного потенціа-
лу для життєзабезпечення соціуму.

Закономірністю, що властива системі ресурс-
ного потенціалу аграрного сектора економіки є 
адитивність. Вона полягає в поведінці об'єкта, що 
складається із сукупності частин, абсолютно не 
пов'язаних між собою; тут зміна в кожній части-
ні залежить тільки від самої цієї частини. Таку 
властивість називають фізичною адитивністю, 
незалежністю, відокремленістю. Якщо зміни в 
системі являють собою суму змін в її окремих 
частинах, то така поведінка називається відо-
кремленою, або фізично сумативною. 

Ефективна реалізація та розвиток ресурсного 
потенціалу аграрного сектора економіки нерозрив-
но пов'язані з функціонуванням і розвитком АПК. 
Ця обставина не тільки визначає його цільове при-
значення і основні параметри, але й динамічні ха-
рактеристики. Отже, необхідні регулярний аудит 
ресурсного потенціалу в цілому та його основних 
компонент, коригування цілей та забезпечення 
реалізації його функціонального призначення, які 
адекватні безперервно мінливим умовам і вимогам.

Специфіка формування, розвитку і відтворен-
ня ресурсного потенціалу аграрного сектора еко-
номіки крім галузевих структурних характерис-
тик полягає в особливостях управління процесами 
його формування, розвитку, відтворення і реалі-
зації. Мова йде про параметри функціонування 
та управління системою аграрного ресурсного 
потенціалу як сукупності умов, що характери-
зують режим роботи системи, можливості та об-

меження управління, які обумовлені зовнішніми і 
внутрішніми умовами системи аграрних ресурсів. 
Причому ці умови суттєво варіюють у просторі і 
в часі. Частина обмежень є базовими (глобальни-
ми) – природні та соціально-демографічні. Інші не 
є жорсткими і в певному сенсі мають локальний 
характер (кадри, технології, фінанси та ін.).

Основні системні аспекти формування та від-
творення ресурсного потенціалу аграрного сек-
тора економіки, представлені на рис. 2. У єдиний 
процес їх об'єднують три взаємопов'язані і вза-
ємообумовлені стадії: формування, використання 
і відтворення ресурсного потенціалу.

Саме їх послідовна і ефективна реалізація до-
зволить найкращим чином здійснювати функці-
онування аграрного сектора економіки. Управ-
лінські впливи на систему ресурсного потенціалу 
аграрного виробництва на рівні держави, області, 
району, підприємства мають три основні аспек-
ти. Перший полягає в їх фактороутворюючему 
впливі. Тобто йдеться про управління за допо-
могою формування відповідного середовища (зо-
внішнього і внутрішнього). Це можна віднести і 
до політичного компоненту, і до фінансового, і до 
екологічного, і до інших. Другий аспект – ресурсо-
утворюючий. Слід зазначити, що формування не 
всіх факторів аграрного виробництва є керованим, 
наприклад, природнокліматичний фактор. Части-
на зазначених процесів є частково керованою, зо-
крема це можна віднести до земельних ресурсів 
в їх якісному і кількісному аспектах. І, нарешті, 
третій – це реалізація ресурсного потенціалу.

Слід зазначити, що ресурсний потенціал аграр-
ного сектора економіки має циклічний характер 
відтворення, обумовлений значною мірою природ-
ними факторами. Варто згадати сезонні відтворю-
вальні процеси. У зв'язку з цим наведена послі-
довність дій організаційно-економічного механізму 
відтворення ресурсного потенціалу також повинна 
мати циклічну організацію, але прагнути при цьо-
му до постійного розвитку. Це стає можливим за 
рахунок процесів розширеного відтворення, що та-
кож диктується необхідністю розвитку всього аг-
ропромислового комплексу в умовах жорсткої кон-
курентної боротьби на агропродовольчих ринках 
та соціально-економічної глобалізації.

Однак незалежно від характеру відтворення 
його процеси повинні бути обумовлені комплек-
сом наступних дій:

– оцінка стану системи – визначаються кіль-
кісні та структурні невідповідності цільовим ха-

рактеристикам, виявляються їх 
причини, визначаються напрям-
ки відтворювальної діяльності з 
урахуванням усунення виявленої 
асиметрії;

– розробка плану відтворення 
ресурсного потенціалу;

– розробка заходів щодо за-
безпечення та управління відтво-
рювальними процесами;

– забезпечення контролю від-
творювальної діяльності;

– оцінка результатів відтво-
рювальної діяльності.

Таким чином, процес відтворен-
ня ресурсного потенціалу аграрно-
го сектора визначається низкою 
системних аспектів, об'єднаних в 
послідовні стадії, які безпосеред-
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Рис. 3. Схема роботи актуалізованого інформаційно-забезпечуючого 
блоку механізму управління розвитком ресурсного потенціалу 

аграрного сектора економіки
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ньо впливають на його комплексний розвиток, а 
також функціонування аграрної галузі в цілому.

Наведені умови підвищують значимість ви-
користання аналітичних і прогностичних мето-
дів у ході проведення системного аналізу стану 
і тенденцій розвитку досліджуваного ресурсного 
потенціалу, що вказує на необхідність науково 
обґрунтованої модифікації механізму управлін-
ня. В її основі – виділення аналітико-прогнозних 
процедур та їх об'єднання в самостійний інфор-
маційно-забезпечуючий блок, який використовує 
як комплекс розрахунково-аналітичних методів, 
так і інструменти прогностичного аналізу (рис. 3).

Висновки з проведеного дослідження. 1. Роз-
виток аграрного сектора економіки багато в чому 
залежить від ефективного використання ресурсів, 
якими він володіє. Діалектика процесів її форму-
вання та розвитку вимагає врахування не лише 
територіально-галузевих компонентів, але і дієво-
го механізму управлінського впливу. При цьому, 
управлінські рішення повинні розроблятися на 
основі оцінки поточного стану елементів ресурс-

ної бази аграрного сектора економіки і прогнозних 
перспектив їх розвитку. У цьому зв'язку виникає 
необхідність цілеспрямованого регулювання про-
цесів розвитку, відтворення і реалізації ресурс-
ного потенціалу аграрного сектора економіки, що 
виступає найважливішим елементом забезпечен-
ня функціонування соціально-економічних систем.

2. Особливістю функціонування інформацій-
но-забезпечуючого блоку механізму управління 
розвитком ресурсного потенціалу аграрного сек-
тора економіки є побудова складного композицій-
ного ситуативного профілю території, який має 
об'єднувати в собі класифікаційні ранги локалітетів 
за рівнем існуючого стану ресурсного потенціалу 
та прогнозну оцінку його динаміки, що дозволить 
врахувати статико-трансформаційні траєкторії 
аграрної сфери, в контексті її ресурсної забезпе-
ченості. Подібного роду модифікація дозволить за-
безпечити упереджувальний характер прийнятих 
управлінських рішень зі стратегічного управління 
розвитком ресурсного потенціалу аграрного секто-
ра економіки, орієнтованого на його нарощування.
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Постановка проблеми. Законодавче підгрунт-
тя є основою формування ефективного інститу-
ційного середовища, фундаментом для визна-
чення правил «ринкової гри», тому створення 
цілісної нормативно-правової бази регулювання 
ринку консалтингових послуг України є страте-
гічно важливим завданням на шляху розвитку 
ринкової конкуренції. Важливим завданням в 
процесі розробки комплексного нормативно-пра-
вового забезпечення консалтингової діяльності 
має бути прийняття законів, що регулюють від-
носини, пов'язані з діяльністю у сфері управ-
лінського консультування, визначають правові, 
організаційні засади цієї діяльності, правовий 
статус консультантів з питань управління Украї-
ни тощо; положення яких відповідно діють на те-
риторії України і поширюються на усіх суб'єктів 
господарювання незалежно від форм власності 
та видів діяльності.

Постановка завдання. В основі дослідження 
праці таких вчених, як: І. Близнець, Г. Драпак, 
В. Дроб'язко, К. Леонтьєв, О. Марченко, Н. Ми-
хальчишин, О. Підопригора та ін. Розвиток кон-
куренції на досліджуваному ринку передбачає 
не лише застосування існуючих нормативно-
правових актів з метою регулювання та регла-
ментації консалтингової діяльності. Необхідним 
є також подальше вдосконалення теоретико-ме-
тодологічної, інструктивно-методичної бази ді-
яльності щодо розвитку конкуренції на ринку 
консалтингових послуг. Тому одним з важливих 
завдань, що постають в процесі дослідження 
сфери управлінського консультування є розроб-
ка пропозицій щодо удосконалення нормативно-
правового регулювання в сфері надання послуг з 
управлінського консультування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державне регулювання економічної конкуренції 
забезпечується за допомогою системи заходів, 
що здійснюються уповноваженими органами і 
спрямовані на запобігання недобросовісній кон-
куренції та монополістичним зловживанням, їх 
усунення та застосування заходів відповідаль-
ності до порушників відповідно до встановлених 
державою правил у сфері економічної конкурен-
ції. Система цих заходів складається з норматив-
ного регулювання, контролю за станом ринку і 
дотриманням її учасниками встановлених дер-
жавою правил щодо забезпечення економічної 

конкуренції. В серпні 2013 року Кабмін схвалив 
розроблений АМКУ проект закону «Про загаль-
нодержавну програму розвитку конкуренції на 
2014-2024 роки» [13]. Метою зазначеної програми 
є розвиток конкуренції на товарних ринках як 
засіб підвищення ефективності функціонування 
товарних ринків і вдосконалення механізму їх 
державного регулювання. Програмою визначе-
но заходи, виконання яких повинно забезпечити 
створення передумов для підвищення ефектив-
ності функціонування товарних ринків в Україні. 
Ці заходи є цілком актуальними для досліджу-
ваного ринку. Державне регулювання розвитку 
конкуренції полягає в наступному: забезпечення 
правової бази функціонування приватного бізне-
су, захист конкуренції, перерозподіл доходів та 
витрат через бюджетну систему, фінансування 
фундаментальних досліджень тощо. Держав-
не регулювання розвитку конкуренції на дослі-
джуваному ринку реалізується як у формі об-
меження свободи вибору (видача ліцензій), так 
і у формі опосередкованого впливу, що носить 
стимулюючий характер (система пільг та дер-
жавних гарантій). На сьогодні в Україні не іс-
нує повноцінної комплексної системи державного 
регулювання консалтингової діяльності, оскільки 
не розроблено спеціальних нормативно-правових 
документів, які б врегульовували виключно сфе-
ру надання консалтингових послуг. Джерелами 
права консалтингової діяльності є: нормативно-
правовий акт, міжнародний нормативно-право-
вий договір та правовий звичай.

Частково консалтингову діяльність регулю-
ють нормативні акти [1-8]. Відповідно до статті 
54 Конституції України [1] громадянам гаранту-
ється свобода літературної, художньої, науко-
вої і технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, їхніх авторських прав, моральних і 
матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку 
з різними видами інтелектуальної діяльності. 
Кожний громадянин має право на результати 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто 
не може використовувати або поширювати їх 
без його згоди, за винятками, встановленими за-
коном. Держава сприяє розвиткові науки, вста-
новленню наукових зв'язків України зі світовим 
співтовариством. Культурна спадщина охороня-
ється законом. Держава забезпечує збереження 
історичних пам'яток та інших об'єктів, що ста-
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новлять культурну цінність, вживає заходів для 
повернення в Україну культурних цінностей на-
роду, які знаходяться за її межами. Таким чи-
ном, конституція України в загальному визна-
чає права особи на володіння, користування та 
розпорядження своєю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41).

Цивільний кодекс [3] визначає, що однією з 
підстав виникнення цивільних правовідносин є 
створення літературних, художніх творів, ви-
находів та інших результатів інтелектуальної, 
творчої діяльності (ст. 31-32). Крім того, в Ци-
вільному кодексі чітко прописано часткову і не-
повну дієздатність фізичних осіб, що передбачає 
можливість здійснювати (у випадку часткової ді-
єздатності) і самостійно здійснювати права (непо-
вна дієздатність) на результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, що охороняються законом.

Відповідно до п. 2. ст. 5 Господарського кодексу 
України [2] право кожного володіти, користува-
тися і розпоряджатися своєю власністю, резуль-
татами своєї інтелектуальної, творчої діяльності 
визначено як одну з конституційних основ право-
вого господарського порядку. Закон визначає пе-
релік об'єктів авторського права (ст. 83), майнові 
права автора (ст. 153), а також порядок та спосо-
би цивільно-правового захисту авторських та су-
міжних прав (ст. 51-52). Конкурентне середовище 
регулюється з боку держави через Закон України 
«Про захист економічної конкуренції» [8] та Закон 
України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції» [7] та ін.. Таким чином, для ринку консал-
тингових послуг України по суті не розроблено 
спеціальних нормативно-правових актів, які без-
посередньо регулюють відносини на ринку. Це 
сприяє тому, що значна частка ринку знаходить-
ся «в тіні», частина консалтингових послуг харак-
теризується низьким рівнем якості, а консалтинг 
залишається ризикованим видом діяльності. 

Аналіз державного регулювання ринку кон-
салтингових послуг України, свідчить на ко-
ристь того, що для ринку відсутні спеціалізо-
вані нормативно-правові акти. Розробка таких 
нормативно-правових актів забезпечить визна-
чення змісту управлінського консультування. 
Управлінське консультування полягає в здій-
сненні діяльності з: надання консультаційних 
послуг фізичним і юридичним особам, незалеж-
но від форм власності та організаційно-право-
вих форм з питань, пов'язаних з веденням ними 
підприємницької діяльності, управління під-
приємством, установою, організацією; надання 
роз'яснень відносно практичного застосування 
відповідних законодавчих та нормативно-право-
вих актів; сприяння ефективному веденню біз-
несу; ведення управлінського обліку; представ-
ництва інтересів юридичних та фізичних осіб;

В законодавстві, що регулює сферу надан-
ня послуг з управлінського консультування, на 
нашу думку, слід визначити зміст та склад кон-
сультаційних пропозицій [10]. Консультаційні 
пропозиції – це документ, що визначає напрям-
ки роботи консалтингової компанії на конкрет-
ному підприємстві, виокремлює базові принци-
пи їх співпраці. 

Консультаційні пропозиції включають в себе 
чотири основні розділи:

•	технічний,	що	містить	 опис	 проблеми,	 ви-
значення основних цілей та завдань, планування 
ресурсів тощо; 
•	штатний,	де	зазначаються	імена	та	посади	

консультантів; 
•	кваліфікаційний,	що	має	на	меті	довести	до	

відома клієнта інформацію щодо короткої історії 
консалтингової компанії, її клієнтів та найвідо-
міші проекти, а також щодо рівня кваліфікації 
консультантів; 
•	фінансовий	 розділ	 містить	 відомості,	

пов'язані з проектним кошторисом.
На основі консультаційних пропозицій ви-

никають взаємовідносини між консалтинговими 
компаніями та їх клієнтами. Щоб підкреслити 
практичне значення управлінського консульту-
вання та виокремити його з-поміж низки поді-
бних, але не аналогічних послуг, в законі слід 
окреслити цілі, які може ставити перед собою та 
чи інша консалтингова компанія, надаючи послу-
ги з управлінського консультування.

На нашу думку, можна виділити наступні комп-
лексні цілі управлінського консультування: покра-
щення фінансово-економічних показників діяль-
ності організацій, економія часу, а також трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів шляхом по-
шуку внутрішніх резервів підвищення ефектив-
ності діяльності організації, сприяння у вирішенні 
актуальних проблем для керівництва та персоналу 
організацій, впровадження передових технологій 
управління, що відповідають сучасним вимогам.

Сьогодні в Україні послуги в сфері управлін-
ського консультування фактично може надавати 
будь-хто. На ринку діє значна кількість невелич-
ких фірм, які надають неякісні послуги, хоча й 
не довго, оскільки погана репутація є важливим 
елементом успішної подальшої роботи консалтин-
гових фірм на ринку. Але за нетривалий час сво-
го існування подібні фірми встигають стягнути з 
клієнта значні кошти та нашкодити його бізнесу. 
З метою уникнення подібних ситуацій та захисту 
прав споживачів консалтингових послуг, вважаємо 
за доцільне законодавчо закріпити адміністратив-
ну відповідальність за надання завідомо неякісних 
консалтингових послуг. На нашу думку, консуль-
тантом з питань управління може бути фізична 
або юридична особа, яка набула правового статусу 
консультанта з питань управління. Консультант 
з питань управління має право займатися про-
фесійною діяльністю індивідуально, створити від-
повідну юридичну особу (підприємство, фірму), 
об'єднуватись з іншими консультантами в спілку з 
дотриманням вимог законів України.

Для набуття правового статусу консультанта 
з питань управління, на наш погляд, фізична осо-
ба повинна мати закінчену вищу освіту, відповід-
ний стаж роботи за економічною або юридичною 
спеціальністю, успішно скласти кваліфікаційні 
іспити та одержати сертифікат про присвоєння 
кваліфікації консультанта з питань управління. 
Кваліфікаційний іспит, на наш погляд має про-
водитись спеціально створеним державним орга-
ном спільно з навчальним закладом, який здій-
снював підготовку спеціаліста.

Сертифікат про присвоєння кваліфікації кон-
сультанта з питань управління (далі – сертифікат) 
є документом, який підтверджує достатній фаховий 
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рівень підготовки консультанта з питань управління 
за програмою базової підготовки для самостійного 
проведення управлінського консультування.

Оскільки процес надання консалтингових по-
слуг супроводжується певним ризиком для обох 
сторін, в нормативно-правових актах, що регу-
люють сферу надання послуг з управлінського 
консультування має бути передбачено, що під час 
виконання договору про управлінське консульту-
вання сторони цього договору можуть вдаватись 
до страхування як виконавців робіт, так і відпо-
відальності за наслідки виконання договору від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

Наведені пропозиції стосуються удосконален-
ня саме нормативно-правової бази, що висту-
пає в ролі фундаментально важливого чинника 
формування інституційного середовища розви-
тку конкуренції на ринку консалтингових послуг 
України. Законодавча база сприяє формалізації 
інституційного середовища, обґрунтовує норми 
та правила ведення конкурентної боротьби але її 
розробка і впровадження ще не гарантують на-
явності ефективного інституційного середовища 
розвитку ринкової конкуренції.

Враховуючи, що державне регулювання роз-
глядається нами в розрізі формування інституцій-
ного середовища розвитку конкуренції на ринку 
консалтингових послуг України, доцільно при-
ділити увагу питанню ефективності державного 
регулювання, тобто визначенню тих наслідків, 
що виникають чи можуть виникнути в результа-
ті втручання держави у ринкові процеси. Розпо-
всюдженим виміром оцінки державного впливу на 
ринок є критерій доцільності. Важливим диску-
сійним моментом залишається питання необхід-
ності державного регулювання ринків зі значним 
рівнем ринкової конкуренції. Якщо ринок існує 
відокремлено від державного втручання, само-
стійно вирішуючи внутрішні суперечності, а та-
кож, задовольняючи соціальні потреби, то рано чи 
пізно активізується процес концентрації ринкової 
влади, виокремлюються фірми – лідери, процві-
тає недобросовісна конкуренція. На ринку кон-
салтингових послуг як ринку диференційованого 
продукту, недобросовісна конкуренція може про-
являтися у вигляді неправомірного використання 
чужих логотипів та фірмових найменувань, копі-
ювання бланку рекламних матеріалів, поширен-
ня неправдивої інформації про конкурента, хед-
хантінгу та переманювання клієнтів, заниження 
кваліфікації конкурентів, надання клієнту хибних 
гарантій успіху, встановлення занижених цін із 
метою витіснення конкурентів з ринку тощо [13]. 
Виникає явище, коли держава стає заручником 
власної бездіяльності, адже її залежність від мо-
нопольних утворень посилюється разом зі зрос-
танням їх ринкової частки.

Варто звернути особливу увагу на критерій 
оптимальності державного втручання, тобто ви-

мір меж впливу держави на ринкові процеси. 
Якщо говорити про вітчизняний ринок консал-
тингових послуг, на якому інтенсивність конку-
ренції є високою [9; 11; 12], можна сказати, що на 
ринку існують ознаки ефективної конкуренції. 
Тоді головним завданням держави стає забез-
печення захисту та удосконалення вже наявних 
конкурентних відносин. Це аж ніяк не означає, 
що має проводитися політика невтручання, а ре-
акція з боку держави має спостерігатися лише 
у випадках виявлення порушень. Оптимальне 
державне втручання для ринків монополістич-
ної конкуренції, на наш погляд, повинно вира-
жатися у проведенні періодичного моніторингу 
рівня розвитку ринкової конкуренції, здійсненні 
адвокатування конкуренції, спонуканні суб'єктів 
господарювання уникати порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції, шляхом 
проведення стимулюючої та стримуючої фіс-
кальної політики, розробки ефективної системи 
штрафних санкцій, застосування правових ва-
желів, таких як притягнення до адміністративної 
і кримінальної відповідальності. 

Критерій економічної ефективності держав-
ного регулювання визначається як відношення 
вартості обсягів наданих послуг до вартості обся-
гів залучених для цього ресурсів. Як економічна 
категорія економічна ефективність відображає 
відносини, що виникають в процесі досягнення 
поставлених цілей та з урахуванням наявних 
витрат. Економічні наслідки ефективного дер-
жавного регулювання на ринку консалтингових 
послуг можна оцінити на основі аналізу таких 
показників, як: динаміка інвестицій в консал-
тингову діяльність, наявний розподіл ринкових 
часток (ступінь рівномірності), рівень розвитку 
ринкової конкуренції (а також, чи прослідкову-
ються позитивна динаміка, наприклад, застосу-
вавши розрахунок агрегованого індексу оцінки 
рівня розвитку конкуренції АCI [9]), кількісний 
вимір порушень конкурентного законодавства, 
загальний обсяг податкових надходжень від кон-
салтингової діяльності тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
робка нормативно-правових актів має на меті 
формулювання сутності консалтингової діяль-
ності, виокремлення цілей управлінського кон-
сультування, визначення, хто і як може нада-
вати консалтингові послуги та ін.. Доцільність 
державного регулювання ринку консалтингових 
послуг України визначається тим, що формуван-
ня стабільного правового середовища має на меті 
забезпечення реалізації суспільних інтересів. 
Ринок самостійно не може досягати суспільно 
значущих цілей, оскільки для окремо взятої фір-
ми досить часто вони є економічно необґрунтова-
ними. Законодавче закріплення норм поведінки 
ринкових суб'єктів сприяє формалізації інститу-
ційного середовища.
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Аннотация
Статья посвящена разработке предложений по поводу усовершенствования нормативно-правового обеспечения кон-
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The article is devoted to elaboration of proposals on improving legal regulation of consulting. Government regulation 
should provide for minimizing the inevitable negative consequences of market processes. In addition, the legislative 
framework contributes to the creation of financial, legal and social conditions for effective functioning of economy, social 
protection of vulnerable population, development of market competition.
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НЕТРАДИЦІЙНІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ:  
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття присвячена питанням вибору та застосування нетрадиційних систем заробітної плати. На основі узагальнення 
вітчизняного та зарубіжного досвіду, автором складені їх класифікації. В процесі дослідження були розглянуті сучасні 
схеми оплати праці в розвинутих країнах, виявлені проблеми в їх запровадженні та функціонуванні.
Ключові слова: винагорода, системи заробітної плати, оплата праці за заслугами, премія, участь у прибутку.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку економіки основним засобом формування 
зацікавленості персоналу у високопродуктивній 
праці і поліпшенні кінцевих результатів виробни-
чої діяльності виступає оплата праці. Особливості 
зв'язку між кількістю та якістю витрачених пра-
цівником зусиль і розміром винагороди втілюються 
в різних системах заробітної плати. Застосуван-
ня неефективної або несправедливої системи за-
охочення призводить до зниження продуктивності 
праці, якості продукції, порушень трудової дисци-
пліни, виникнення соціально-трудових конфліктів 
між працівниками і роботодавцем, що негативно 
відображається на підсумках роботи підприємства.

Різні аспекти формування дієвої системи 
оцінки і оплати праці висвітлені в роботах таких 
українських учених, як В.М. Данюк, Г.А. Дми-
тренко, О.А. Дороніна, Г.Т. Завіновська, А.В. Ка-
лина, А.М. Колот, Т.А. Костишина, В.Д. Лагутін.

Значний внесок у розвиток систем опла-
ти праці внесли зарубіжні дослідники Р. Оуен, 
Ф. Тейлор, А. Тургот, Д. Шлосс. Родоначальни-
ком наукової організації праці став Ф. Тейлор 
і, по суті, він розробив саму концепцію оплати 
праці. Пізніше Д. Шлосс запропонував при побу-
дові систем заробітної плати, серед інших, брати 
за основу якісні показники. А. Тургот розробляв 
схеми участі працівників у прибутку. Моделю-
ванню і застосуванню нових (нетрадиційних) 
систем оплати праці присвячені дослідження 
М. Армстронга, Я. Кесслера, І. Сміта та інших. 

Однак, у вітчизняній науковій літературі 
практично не розкрито особливості функціону-
вання сучасних систем оплати праці і недостат-
ньо висвітлено можливості їх впровадженню в 
господарську практику України.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі зарубіжного досвіду ма-
теріального стимулювання, виявленні основних 
тенденцій та проблем в застосуванні нетрадицій-
них систем заробітної плати.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Різноманіття сучасних систем оплати праці зу-
мовлює необхідність побудови їх чіткої класи-
фікації з метою узагальнення існуючих підходів 
[1; 2; 3]. Аналіз систем заробітної плати, що ви-
користовуються на вітчизняних підприємствах, 
дозволив виділити сім основних ознак, за допо-
могою яких їх можна згрупувати (табл. 1). 

Таблиця 1
Класифікація сучасних систем оплати праці
Класифікаційна ознака Система оплати праці

Спосіб оцінки кількості 
праці 

Відрядна, почасова, ком-
бінована

Форма виразу і оцінки 
результатів праці

Індивідуальна, колек-
тивна

Кількість показників, що 
характеризують резуль-
тати праці 

однофакторна (проста), 
багатофакторна (склад-
на)

Характер впливу праців-
ника на результати праці Пряма, непряма

Характер розподілу фон-
ду оплати праці 

Тарифна, безтарифна, 
змішана

Цільове призначення Заохочувальна, гаранту-
юча, примусова

Характер зростання 
оплати праці

Пропорційна, прогресив-
на, регресивна

Використання запропонованої класифікації 
дозволить грунтовніше підібрати систему оплати 
праці відповідно до умов конкретного підприєм-
ства, що стане підставою для її успішного функ-
ціонування.

Дослідження зарубіжного досвіду матеріально-
го стимулювання показало, що в країнах з розви-
нутою ринковою економікою накопичено значний 
досвід формування і нетрадиційних (безтариф-
них) систем оплати праці, спрямованих на підви-
щення ефективності виробництва (табл. 2).

Аналізуючи сучасні системи оплати праці в 
розвинених країнах, слід зазначити наступні 
особливості [3; 5; 6; 7].

Все більшої популярності набувають схеми 
оплати, пов'язані з індивідуальними показниками 
досягнення кінцевих результатів або у відповід-
ності до заслуг. Зроблений Інститутом політичних 
досліджень огляд виявив поширеність таких схем 
на двох регіональних ринках праці Великобрита-
нії і підтвердив зазначену тенденцію.

Що стосується області використання, то схе-
ми оплати за показниками індивідуальних досяг-
нень поширені на всіх рівнях організації, а також 
у різних галузях економіки. Британський огляд 
виробничих відносин на робочому місці показав, 
що оплата праці по заслугах частіше застосо-
вується на більш високих рівнях організації, де 
вона охоплює близько 40% штату менеджерів 
середньої та вищої ланки. Однак ця система ви-
користовується і приблизно для 1/3 (31%) штату 
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офісних клерків і адміністративних співробітни-
ків і навіть для 1/4 (21%) штату кваліфікованих 
працівників фізичної праці [6, с. 38]. 

Поява оплати праці по заслугах в різних сек-
торах розглядається як фактор зростання її зна-
чення в громадському секторі. Огляд, проведений 
Інститутом управління персоналом/Радою з роз-
витку національної економіки (Великобританія), 
показав, що ця система використовується в 37% 
організацій громадського сектору, правда, там 
вона менш поширена, ніж на приватних підпри-
ємствах [7, с. 23]. Так що приблизно для 500000 
невиробничих державних службовців, на чию 
заробітну плату уряд здійснює безпосередній 
вплив, оцінка результатів роботи тепер є важ-
ливою складовою при встановленні платні для 
більшості розрядів. На теперішній час у при-
близно половині представництв місцевого само-
врядування теж застосовують зазначену схему 
для більшості керівників вищої ланки.

Проблема поширення оплати за індивідуаль-
ними показниками досягнення кінцевих резуль-
татів вимагає визначеності по ряду аспектів. 

По-перше, погодинна система заробітної плати 
залишається єдино важливою основою для опла-
ти праці у Великобританії: 2/3 організацій ви-
користовують почасовий тариф, принаймні, для 
деяких своїх співробітників. Більше того, хоча 
винагорода за результатами поступово поширю-
ється, у багатьох організаціях значна увага при-
діляється діловим якостям працівників. Саме з 
поліпшенням даного критерію пов'язано підви-
щення заробітної плати; іншими словами, опла-
та по заслугах відіграє все ж другорядну роль в 
системі стимулювання.

По-друге, важливо відзначити, що існують 
значні національні особливості в популярнос-
ті оплати за індивідуальними показниками, 
пов'язаними з кінцевими результатами. Це відо-
бражається в різних сферах застосування даного 
виду винагороди. У США, наприклад, така схема 
використовується досить широко. Аналіз, про-
ведений американськими дослідниками, показав, 
що практично всі фірми при ухваленні рішення 
про розмір заробітної плати покладалися на що-
річну оцінку досягнень, проведену керівниками. 

Таблиця 2
Безтарифні системи організації заробітної плати [4, с. 1005]

Варіант безта-
рифної системи Характеристика Особливості застосування

Розподільча (па-
йова) система

Визначення заробітку працівника на 
основі кількісного підрахунку осо-
бистого вкладу в загальні результати 
роботи колективу (коефіцієнт трудової 
участі або трудової вартості) з засто-
суванням єдиних критеріїв оцінки

Застосовування систем передбачає повну відпо-
відальність трудового колективу за результати 
роботи підприємства. Основною вимогою нараху-
вання заробітної плати працівнику є виконання 
роботи в повному обсязі і у встановлені терміни. 
Кінцеві результати роботи повинні підлягати точ-
ному виміру

Комісійна сис-
тема

Визначення заробітної плати праців-
ника на основі прямої залежності від 
обсягів реалізації товарів або послуг 
шляхом встановлення: фіксованої 
сума за кожну продану одиницю, 
фіксованого процента від маржі за 
контрактом, фіксованого відсотку від 
обсягу реалізації, фіксованого відсотку 
від базової заробітної плати за умови 
виконання плану продаж

Має обмежене застосування, використовується 
для працівників відділів маркетингу або збуту. За-
безпечує підприємству наступні переваги: укрі-
плює його позиції на ринку, підвищує конкурент-
ноздатність, визначає прямий зв'язок результатів 
роботи з розмірами винагороди, сприяє скорочен-
ню непрямих витрат. Вимагає гнучкої системи ви-
нагород, яка передбачає диференційований підхід 
до встановлення нормативів за видами продукції, 
оскільки вони мають різну складність просуван-
ня на ринку. Потребує визначення гарантованої 
частини заробітної плати, оскільки розрахунок 
заробітної плати лише за нормативом продаж 
робить її нестабільною

Ставка трудової 
винагороди

Визначення заробітної плати персона-
лу на основі встановлення певного від-
сотку від суми платежів, що надійшли 
фірмі від замовників

Застосовується при організації матеріального 
стимулювання працівників, які надають сервісні, 
консалтингові, інжинірингові послуги. Передбачає 
визначення гарантованого заробітку, що не зале-
жить від обсягів замовлень

Система «плава-
ючих» окладів

Визначення розміру посадвого окладу 
керівників та спеціалістів у звітному 
місяці на основі результатів роботи 
за попередній місяць. Критеріями 
обрахунку є розмір прибутку, рівень 
продуктивності праці в підрозділі або 
на підприємстві, особистий внесок в 
кінцеві результати роботи

Набір критеріїв визначення розмірів окладу є не-
стабільним, він залежить від завдань, які вирішує 
той чи інший підрозділ. Відбувається спотворення 
соціально-економічного змісту посадового окладу, 
оскільки він в повному обсязі залежить від загаль-
них результатів роботи підприємства або підроз-
ділу. Частий перегляд розмірів окладів та різні 
принципи їх формування вимагає скоординованої 
та злагодженої роботи відповідних служб

Оплата по за-
слугах

Працівників оцінюють за кількісними 
та якісними критеріями згідно вне-
ску в загальні результати діяльності, 
переважно беручи до уваги специфічні 
риси їх поведінки або характеристи-
ки: навички лідерства та планування, 
особистісна мотивація, ініціативність, 
надійність, гнучкість

Використовується для персоналу, працю якого 
нелегко виміряти кількісно. Дозволяє заохочува-
ти якості, які неможливо винагородити за допо-
могою інших систем. Може супроводжуватись 
суб'єктивністю оцінювання і підривати командну 
роботу. Виникають труднощі при визначенні кри-
теріїв результативності деяких співробітників.
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Це підтверджується головним чином сформова-
ною практикою встановлення окладу у великих 
компаніях. Вона показує, що 80% компаній ви-
користовують програму оцінки по заслугах (за 
професійними якостями), при цьому більше 50% 
з них заявили, що зарплата 95% співробітників 
підвищується відповідно до зростання їх заслуг 
[3, с. 164]. На основі огляду діяльності роботодав-
ців в континентальній Європі, слід підкреслити 
популярність оплати, пов'язаної з кінцевими ре-
зультатами, у Франції, Італії та Швейцарії. Від-
значимо при цьому, що роль даної системи за-
робітної плати все ще залишається несуттєвою в 
скандинавських країнах.

Є підстави вважати, що популярність опла-
ти за індивідуальними показниками досягнення 
кінцевих результатів поступово зростатиме в 
Японії: такі схеми вже були введені для япон-
ських співробітників в компаніях Nissan, Fujitsu 
і Honda. Однак командні або групові преміальні 
винагороди традиційно все ж більш поширені.

По-третє, нові підходи до застосування не-
традиційних систем оплати праці за великим 
рахунком не поширюються на виробничих робіт-
ників у цехах. Такі схеми для кваліфікованих, 
напівкваліфікованих і некваліфікованих робіт-
ників фізичної праці використовуються лише у 
1/4 установ. Ця тенденція в якості перспективи 
розвитку властива і для інших країн, особли-
во Франції, в якій недавній огляд Міністерства 
праці виявив, що понад 50% співробітників при-
близно 1300 компаній мають елементи оцінки по 
заслугах у складі своїх пакетів оплати [3, с. 168].

Одна з інноваційних розробок у системах ма-
теріального стимулювання робітників фізичної 
праці полягає в тому, що оплата співвідноситься 
з набуттям кваліфікації. Дана схема переважає 
там, де її введення узгоджується з прагненням 
до гнучкості в умовах технологічних змін. Остан-
нім часом популярність таких схем зросла, за-
раз вони вже використовуються приблизно в 
100 британських компаніях. У Німеччині оплата 
також тісно пов'язується з кваліфікацією спів-
робітників. Ціниться кваліфікація та знання не 
тільки «білих», а й «синіх комірців». В оплаті 
праці дедалі більше враховують рівень профе-
сійних знань робітника.

Проте в цілому, як підкреслює І. Сміт, дегра-
дація систем стимулювання, особливо для окре-
мих категорій працівників або робітничих груп, 
відображається в ряді загальних і більш окре-
мих тенденцій. Протягом останнього десятиліття 
частка робітників фізичної праці, які отримують 
заохочувальні премії, значно знизилася. У но-
вому огляді рівня доходів вказується, що серед 
осіб, які займаються фізичною працею частка 
тих, хто отримували премії, знизилася до 26% – 
34%. Це свідчить про розпад індивідуальної 
преміальної системи. Хоча компанії зберігають 
деякі форми відрядної оплати, але використан-
ня таких схем зараз відносно обмежене. Огляд 
британської Служби з процедур примирення та 
арбітражу (ACAS), наприклад, показав, що тіль-
ки 12% установ використовують схеми відрядної 
оплати праці [6, с. 46].

Сфера дії колективних премій, або, більш точ-
но, премій, що застосовуються на заводах або в 

компаніях, також відносно невелика. Звичайно, 
що в останні десятиліття інтерес до участі співро-
бітників в прибутках або в акціонерному капіталі 
зріс. Наприклад, департамент британського уря-
ду, який відає внутрішніми податками, оцінив, що 
щорічно майже 1,3 млн. співробітників одержува-
ли або акції, або пропозиції їх придбати. Оскільки 
застосування таких схем законодавчо підтриму-
валося, то в результаті приблизно 2,9 млн. праців-
ників отримали акції або опціони, вартість яких 
спочатку склала приблизно 10,3 млрд. фунтів. Од-
нак ACAS виявила тільки 13% установ з колек-
тивними преміальними схемами при незначному 
зростанні їх використання [6, с. 69].

Таким чином, проведене дослідження показа-
ло, що в розвинутих країнах (перш за все в ЄС) 
відбулися значні зміни в системах оплати праці. 
Наприклад, було встановлено, що у Великобри-
танії протягом останніх років майже 40% спосте-
режуваних компаній змінили підходи до форму-
вання заробітної плати. Подальший аналіз цих 
змін показав наявність ряду тенденцій і проблем.

По-перше, значно розширилася сфера засто-
сування систем винагороди за індивідуальними 
показниками досягнення кінцевих результатів 
або заслуг, витісняючи традиційні схеми оплати 
за результатами праці (відрядність).

По-друге, фокус інтересів політиків і практи-
ків змістився в область розробок «поліпшених» 
систем заробітної плати для працівників розу-
мової праці на відміну від колишнього фокусу на 
працівниках робітничих спеціальностей.

По-третє, єдина група працівників, яка не за-
знала ніяких змін у культурі оплати праці, – це 
виробничі робітники.

По-четверте, зріс інтерес до колективних пре-
міальних системах, особливо до схем участі спів-
робітників у акціонерному капіталі. Однак част-
ка працівників, на яких поширюється ця схема 
оплати, все ще відносно невелика.

Проведений аналіз дозволив також виявити 
проблемні аспекти в розробці та запровадженні 
нетрадиційних систем заробітної плати.

1. Системи заробітної плати втілюють кон-
флікт інтересів як між управлінцями і співробіт-
никами, так і між працівниками в межах колекти-
ву. Якщо вибір схем оплати праці сприймається 
як спірне рішення і не враховує побажання всіх 
сторін процесу, то навряд чи суперечки припи-
няться у випадку його прийняття.

2. Вибір та застосування систем матеріально-
го стимулювання має сприяти досягнення управ-
лінських цілей, які змінюються на різних стадіях 
життєвого циклу організації. Для кожної стадії 
підходять свої компенсації та пільги, набір яких 
треба вчасно скорегувати.

3. В процесі функціонування окремих схем 
оплати праці виникають труднощі з визначен-
ням критеріїв досягнення результатів. Проблема 
розробки значущих та несуперечливих критері-
їв властива для професій, пов'язаних зі сферою 
соціальної допомоги, для яких нелегко виявити 
кількісні показники роботи.

4. Успішність вибору системи заробітної пла-
ти напряму залежить від ступеню відповіднос-
ті організаційних можливостей керівництва та 
потреб персоналу. Фінансові ресурси, доступні 
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для винагороди кращих працівників обмежені, 
а лінійні менеджери нерідко використовують 
фонд заробітної плати для оплати праці, вихо-
дячи із суб'єктивної оцінки співробітників або 
піддаючись тиску ринкової кон'юнктури. Тому 
на підтримку суперспеціалістів не залишається 
достатньо коштів, схеми матеріального стимулю-
вання не спрацьовують в повній мірі.

Висновки з проведеного дослідження. При 
розробці систем оплати праці на вітчизняних 
підприємствах доцільно використовувати пев-
ні елементи цього досвіду, а саме: оцінку ро-
біт та заслуг для організації внутріфірмової 
диференціації заробітної плати і встановлення 
певного виду винагороди; застосування комбі-
нованих систем оплати праці, схем участі спів-
робітників у прибутках.

За оцінкою західних фахівців, запровадження 
зазначених форм матеріального стимулювання 
сприяє формуванню у персоналу підприємниць-
кого мислення, зацікавленості у розвитку фірми, 
залучення до процесу прийняття рішень. Це, в 
свою чергу, позитивно впливає на підвищення 
продуктивності виробництва, зниження витрат 
фірми, покращення якості продукції.

Наведене дає змогу переконатися у тому, що 
зарубіжний досвід організації оплати праці дійсно 
заслуговує на увагу і широке практичне застосу-
вання. Однак необхідно зважати і на те, що на під-
приємствах України склалися багаторічні традиції, 
які не можна повністю ігнорувати. Тому найбільш 
прийнятним є поєднання і доповнення вітчизняно-
го та зарубіжного досвіду при розробці та впрова-
дженні нетрадиційних систем заробітної плати.
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Постановка проблеми. З часу здобуття дер-
жавного суверенітету перед Україною стояло 
складне і невідкладне завдання налагодження 
власної дієвої системи безготівкових розрахун-
ків, оскільки воно безпосередньо зумовлювало 
створення фундаментальних основ функціону-
вання національної економіки, забезпечувало ре-
алізацію фінансової політики держави. Проте в 
економічній літературі цій проблемі до останньо-
го часу не приділялося належної уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти організації й функціонування 
сучасних платіжних технологій в українських 
банках та пов'язаних з ними питань розгляда-
лися в працях Г. Крамаренко [1], В. Усоскіна [2] 
та ін. Значно більше уваги цим питанням приді-
ляли економісти та фахівці у сфері банківської 
справи, інформатизації та телекомунікацій, се-
ред яких можна назвати О. Махаєву [3], М. Кол-
довського [4], І. Курдельчук [5], В. Харченко [6] 
та ін. Але й в роботах цих фахівців названа про-
блема розглядається фрагментарно. 

Постановка завдання. Мета статті – визна-
чити проблеми фінансового забезпечення впро-
вадження платіжних технологій в українських 
банках та запропонувати шляхи їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Усі платіжні системи, що працюють в Україні, 
умовно можна розділити на дві групи. До пер-
шої групи відносяться глобальні системи, які 
мають колосальну мережну базу та працюють 
через агентів по всьому світу, тобто монополісти 
даної сфери фінансових послуг. До другої групи 
відносяться платіжні системи «місцевого зна-
чення», маються на увазі системи, що охоплю-
ють межі країн СНД, ближні країни, США «діа-
спорними» сферами дії, або взагалі діють лише 
на території України.

Лідерами першої групи є такі відомі системи, 
як Western Union та MoneyGram [7]. Так, компа-
нія Вестерн Юніон (повна назва Western Union 
Financial Services) – визнаний світовий лідер у 
сфері термінових грошових переказів. У створеній 
нею системі діє понад 285 000 пунктів у 200 краї-
нах і територіях, здійснюючи найшвидші перекази 
грошей. Послуги Western Union доступні практич-
но на всій земній кулі. Western Union створена в 
США, в цій країні і зараз знаходиться її головний 
офіс. В Україні Western Union почала працювати з 
1993 року. В Україні Western Union пропонує клі-
єнтам два види грошових переказів [8]:

грошові перекази до запитання (Western 
UnionWill Call Transfers).

Це перекази між фізичними особами, що 
здійснюються без відкриття банківських рахун-
ків. Вони можуть бути отримані адресатом вже 
через кілька хвилин після відправлення в будь-
якому пункті обслуговування системи Western 
Union. Відправляючи даний переказ, можна ско-
ристатися наступними додатковими послугами: 
доставка переказу адресату, додаткове повідо-
млення, сповіщення отримувача по телефону про 
грошовий переказ та інші;

прискорені платежі (Western UnionQuick 
Pay). Така послуга дозволяє фізичним особам 
оплачувати готівкою рахунки різних організацій, 
які для цього повинні мати спеціальну угоду з 
Western Union. Даний вид перекладу отримав 
спочатку широке поширення в США і деяких за-
хідноєвропейських країнах, а в останні роки – і в 
Україні, Білорусі, Молдові, Литві, Латвії.

Щоб проаналізувати діяльність системи Western 
Union, необхідно провести конкурентний аналіз, 
тобто порівняти її з іншими. Для порівняння ві-
зьмемо системи грошових переказів MoneyGram 
та Anelik. Аналіз буде проводитися за такими ха-
рактеристиками: тарифи (встановлений розмір 
оплати за переказ коштів); поширеність (кількість 
країн, в яких представлені пункти обслуговування, 
філіали, відділення); швидкість (час від відправ-
лення переказу до його отримання); набір валют 
(валюти, в яких здійснюються перекази); простота 
в оформленні; технічне оснащення (забезпеченість 
системи сучасними технологіями та пристроями); 
обмеження по сумах при переказах.

Таблиця 1
Оцінки систем першим експертом

Характеристики Western 
Union MoneyGram Anelik

Тарифи 1 2 3
Поширеність 3 2 1
Швидкість 3 2 1
Набір валют 1 3 2
Простота в оформ-
ленні 2 1 3

Технічне оснащення 3 2 1
Обмеження в пере-
казах 1 3 2

Всього 14 15 13
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Для аналізу залучено трьох експертів, яким 
було запропоновано поставити бали від 1 до 3 за 
вищенаведеними характеристиками:

1 – характеристика притаманна системі у 
найменшій мірі;

2 – характеристика притаманна системі у се-
редній мірі;

3 – характеристика притаманна системі у 
найбільшій мірі.

У табл. 1 наведено оцінки першого експерта.
Як видно з табл. 1, перший експерт віддав пе-

ревагу компанії MoneyGram, на друге місце по-
ставив Western Union, і на третє – Anelik. 

У табл. 2 наведено оцінки другого експерта.

Таблиця 2
Оцінки систем другим експертом

Характеристики Western 
Union MoneyGram Anelik

Тарифи 1 2 3
Поширеність 3 2 1
Швидкість 3 2 1
Набір валют 2 3 1
Простота в оформ-
ленні 1 2 3

Технічне оснащення 3 1 2
Обмеження в пере-
казах 2 3 1

Всього 15 15 12

Таблиця 3
Оцінки систем третім експертом

Характеристики Western 
Union MoneyGram Anelik

Тарифи 2 1 3
Поширеність 3 2 1
Швидкість 2 3 1
Набір валют 3 2 1
Простота в оформ-
ленні 2 1 3

Технічне оснащення 2 3 1
Обмеження в пере-
казах 1 3 2

Всього 15 15 12

Таблиця 4
Оцінки експертів за тарифами

Об'єкт 
експертизи

Оцінка 
експерта Сума 

рангів

Відхи-
лення від 

серед-
нього

Квадрат 
відхи-
лення1 2 3

Western 
Union 1 1 2 4 -2 4

MoneyGram 2 2 1 5 -1 1
Anelik 3 3 3 9 3 9

Як бачимо, другий експерт поставив одна-
кову вищу кількість балів системам Western 
Union та MoneyGram, і найменшу кількість ба-
лів віддав Anelik.

У табл. 3 наведено оцінки третього експерта.
Сума балів третього експерта повністю спів-

пала з балами другого. 
Наступним етапом буде визначення ступеня узго-

дженості експертів за кожною характеристикою.

У табл. 4 наведено результати ранжування 
трьох об'єктів за тарифами.

Середньоарифметичне число рангів: 
(4+5+9)/3=6.

Оцінено суму квадратів відхилень від серед-
нього: S=14.

Визначено величину коефіцієнта конкордації 
за формулою 1 [9].

                   (1)

де S – сума квадратів відхилень всіх оцінок 
рангів кожного об'єкта експертизи від середнього 
значення; 

m – кількість експертів;
n – число об'єктів експертизи. 
W=12*14/9* (27-3)=0,77.
Коефіцієнт конкордації вимірюється у діапа-

зоні від 0 до 1, де 0 – це повна неузгодженість, 
1 – повна одностайність.

За тарифами систем експерти майже дійшли 
повної згоди (тобто у Anelik найвигідніші тари-
фи, потім у MoneyGram і Western Union).

У табл. 5 наведено результати ранжування трьох 
системи за іншими запропонованими критеріями.

Для визначення взаємозв'язку (узгодженості) 
експертів за кожною системою розраховано ко-
ефіцієнт конкордації, для чого використано про-
граму Statistica 6.0. Так, коефіцієнт конкордації за 
системою Western Union дорівнює 0,75477. Роз-
ходження в думках експертів в даному прикла-
ді незначні р = 0,02652, що свідчить про високу 
узгодженість експертів щодо діяльності компанії.

Коефіцієнт конкордації за системою 
MoneyGram дорівнює 0,74107. Розходження в 
думках експертів також незначні р = 0,02943.

Оцінюючи систему переказу коштів Anelik, екс-
перти були найбільш погодженими один з одним, 
тому що коефіцієнт конкордації дорівнює 0,89583, 
розходження думок складають всього 0,00880.

Таким чином, методом експертних оцінок про-
аналізовано діяльність системи Western Union, 
порівняно з іншими системами переказу, та до-
ведено її переваги.

Проаналізувавши офіційні джерела інформа-
ції відносно валютних переказів, можна побачи-
ти, що даний спосіб переказу коштів фізичній 
особі (через будь-яку платіжну систему) є дуже 
зручним, дешевим та доступним кожному, швид-
ким (майже миттєво), не вимагає додаткових ви-
трат часу на відкриття рахунку (необхідно лише 
мати при собі паспорт), є добре захищеним; мож-
на слідкувати за його відправленням, надіслати 
утримувачеві текстове повідомлення і, навіть, 
відкликати кошти назад [8].

Але існують і певні проблеми фінансового за-
безпечення впровадження платіжних технологій 
в українських банках, до яких можна віднести 
наступні [7; 10-12]:

1. Досить висока комісія. Дану проблему мож-
на розглядати з двох боків, оскільки, маються на 
увазі невиправдано високі тарифи найвідоміших 
та найбільших платіжних систем лише на осно-
ві відомої назви, бренду. Так, національні та ро-
сійські системи поступаються американським за 
популярністю, пізнаваністю та мережею. Однак 
вони пропонують якісні послуги та беруть зна-
чно меншу комісію за послуги, хоча й вимагають 
більш тривалого часу для здійснення переказу. 
Подібні системи використовують фіксований від-
соток від суми переказів, а американські – та-
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рифну шкалу. Саме тому система Western Union 
була змушена кілька разів зменшувати свою ко-
місію, щоб не втратити конкурентних переваг у 
порівняні з більш дешевими вітчизняними систе-
мами переказів [10]. 

Таблиця 5
Оцінки експертів 

Об'єкт 
експертизи

Оцінка 
експерта Сума 

рангів

Відхи-
лення 

від 
серед-
нього

Ква-
драт 

відхи-
лення1 2 3

Оцінки експертів за поширеністю
Western Union 3 3 3 9 3 9
MoneyGram 2 2 2 6 0 0
Anelik 1 1 1 3 -3 9
Середньоарифметичне число рангів: (9+6+3)/3=6
Сума квадратів відхилень від середнього S=18
Коефіцієнт конкордації: W=12*18/9* (27-3)=1 – по-
вна узгодженість експертів.
Оцінки експертів за швидкістю

1 2 3
Western Union 3 3 2 8 2 4
MoneyGram 2 2 3 7 1 1
Anelik 1 1 1 3 -3 9
Середньоарифметичне число рангів: (8+7+3)/3=6
Сума квадратів відхилень від середнього S=14
Коефіцієнт конкордації: W=12*14/9* (27-3)=0,77 – 
повна узгодженість експертів
Оцінки експертів за набором валют
Western Union 1 2 3 6 0 0
MoneyGram 3 3 2 8 2 4
Anelik 2 1 1 4 -2 4
Середньоарифметичне число рангів: (6+8+4)/3=6
Сума квадратів відхилень від середнього S=8
Коефіцієнт конкордації: W=12*8/9* (27-3)=0,44 – 
недостатня узгодженість експертів
Оцінки експертів за простотою у оформленні
Western Union 2 1 2 5 -1 1
MoneyGram 1 2 1 4 -2 4
Anelik 3 3 3 9 3 9
Середньоарифметичне число рангів: (5+4+9)/3=6
Сума квадратів відхилень від середнього S=14
Коефіцієнт конкордації: W=12*14/9* (27-3)=0,77 – 
повна узгодженість експертів
Оцінки експертів за технічним оснащенням
Western Union 3 3 2 8 2 4
MoneyGram 2 1 3 6 0 0
Anelik 1 2 1 4 -2 4
Середньоарифметичне число рангів: (8+6+4)/3=6
Сума квадратів відхилень від середнього S=8
Коефіцієнт конкордації: 12*8/9* (27-3)=0,44 – недо-
статня узгодженість експертів
Оцінки експертів за обмеженням у переказах
Western Union 1 2 1 4 2 4
MoneyGram 3 3 3 9 3 9
Anelik 2 1 2 5 -1 1
Середньоарифметичне число рангів: (4+9+5)/3=6
Сума квадратів відхилень від середнього S=14
Коефіцієнт конкордації: W=12*14/9* (27-3)=0,77 – 
повна узгодженість експертів

В той же час, Western Union залишається і 
досі лідером грошових переказів по всьому світу. 
Дану систему можна характеризувати як най-
більш розповсюджену, безпечну, швидку (пере-
каз здійснюється майже миттєво), з досить висо-
кою комісією (близько 5%) та наділену багатьма 
додатковими послугами (передача текстового по-
відомлення, відслідковування платежу тощо). 

Однією із основних переваг даної системи є на-
явність каналу переказів коштів у гривні, чого не 
має жодна з інших систем, створених нерезиден-
тами, а українські системи здійснюють перекази в 
гривні, але ж досить тривалий час та лише на те-
риторії України. Окремо слід наголосити на тому, 
що однією із проблем всіх платіжних систем є зна-
чні труднощі переказів у гривні та із України [11].

2. Труднощі переказів через підвищені стан-
дарти фінансового моніторингу. Нещодавно при-
йняті законодавчі акти, направлені на боротьбу 
із «брудними грошами» та з відмиванням таких 
грошей ускладнили роботу систем грошових пе-
реказів. Деякі банки не бажають здійснювати пе-
рекази готівкових коштів через брак інформації 
про відправників. Таким чином, намагання орга-
нів фінансового моніторингу та контролю збіль-
шити прозорість переказів слугує стримуючим 
фактором і сприяє росту грошових потоків через 
неформальні канали переказів [7].

3. Також до недоліків платіжних систем можна 
віднести і фіксований тариф. З однієї сторони, це 
значно спрощує для клієнтів розрахунки плати за 
переказ, але з іншої сторони, на ринку є пропозиції, 
за якими фактично 3% є максимальним тарифом, 
що знижується зі збільшенням суми переказу.

4. Труднощі конвертації валюти. Як було ска-
зано вище, мало систем переказів здійснюють 
перекази грошей у національній валюті, а біль-
шість потребують переводу у долари США чи 
євро. Цікавим фактом є те, що на сайті Western 
Union можна побачити щоденний курс (який 
може змінюватись декілька разів за день) авто-
матичної конвертації у валюту, який може бути 
як вигідним, так і ні для клієнта, і рекомендуєть-
ся довідатися його завчасно, тому що можлива 
ситуація, коли вигідніше обміняти гривню на до-
лари (євро) в звичайному пункті обміну.

5. Проблематика здійснення переказів у межах 
території України. Міжнародні системи переказів 
не придатні для переказу грошей всередині Укра-
їни, насамперед, через велику плату. Для вирі-
шення цієї проблеми банки (в основному великі, 
що мають розгалужену мережу філій) починають 
впроваджувати власні системи переказів.

6. Труднощі переказів «із України». Як було 
сказано вище, деякі платіжні системи не здій-
снюють перекази із України, що пов'язано з ба-
гатьма факторами: труднощі конвертації гривні, 
менша потреба, географічні обмеження систем 
переказів тощо. Таким чином від 85 до 97% між-
народних грошових переказів без відкриття ра-
хунку здійснюється з-за кордону в Україну. 
З огляду на це, багато українських банків обмеж-
уються укладанням договорів з різними платіж-
ними системами лише на видачу переказів [7].

7. Некомпетентність та непрофесійність бан-
ківських робітників. Іноді небажанням населення 
користуватися формальними каналами грошових 
переказів є непрофесійність працівників банків, 
особливо, якщо клієнт обслуговується не в цен-
тральному офісі. 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 129

1 (08), january 2016

8. Поширені також і випадки шахрайства: про-
позиції про продаж електроніки або іншого облад-
нання за низькими цінами; попередні платежі за на-
дання кредиту; пропозиція відправлення грошового 
переказу для отримання виграшу на тоталізаторі 
або у лотереї; неочікувані листи та повідомлення 
електронною поштою від офіційних представників 
нігерійського або іншого іноземного уряду с про-
ханням дозволити переказати грошові кошти на 
ім'я клієнта; телефонні дзвінки із правоохоронних 
органів із заявами про те, що з кимсь із знайомих 
стався нещасний випадок або вони заарештовані, і у 

зв'язку з цим потрібні гроші; «унікальні можливос-
ті» вигідного вкладення грошей; викуп/повернення 
втрачених домашніх тварин та цінностей [12].

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, доведено переваги системи переказу 
Western Union та визначено основні проблеми 
фінансового забезпечення впровадження платіж-
них технологій в українських банках. Перспек-
тиви подальших досліджень полягають у визна-
ченні можливих шляхів подолання виділених 
проблем з використанням міжнародного досвіду 
впровадження платіжних технологій.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ  
В БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ

В умовах політичної та економічної кризи в Україні активно розглядаються питання щодо реформування 
банківської сфери та інформаційної інфраструктури сучасного банку, що дасть можливість забезпечити зростання і 
конкурентоспроможність банківської установи. У статті розглянуто основні напрямки розвитку електронних технологій 
дистанційного банківського обслуговування. Зазначено, що он-лайнові банківські послуги дозволяють сьогодні прово-
дити фінансові операції (торгівля акціями, отримання кредитів, страхування і т.п.) без посередників, що призводить до 
зниження комісійних і прискорення обігу фінансових активів.
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Постановка проблеми. Банки як фінансо-
во-кредитні установи першими відчули на собі 
наслідки фінансової кризи й нині активно роз-
робляють тактику «виживання» в умовах спаду 
банківського бізнесу.

На формування якісної бізнес –моделі бан-
ківської установи впливають інформаційні тех-
нології (ІТ), які є системою принципів і методів 
підготовки та реалізації управлінських рішень, 
пов'язаних із формуванням, розподілом і вико-
ристанням ресурсної бази банку та організаці-
єю їх обороту. Взаємозв'язок між ІТ та управ-
лінням коштами банків слід розглядати з точки 
зору прискорення обробки транзакцій, обміну ін-
формацією між суб'єктами фінансового ринку та 
спрощення доступу до ринків завдяки новим ін-
формаційним і телекомунікаційним ресурсам [1].

Актуальність дослідження. Сучасний світ ха-
рактеризується практичним відсутністю кордо-
нів для технологій, де господарську діяльність в 
ключових сферах, як телекомунікації, фінансо-
ві послуги, інформаційні технології, електронна 
торгівля об'єднуються в глобальному економіч-
ному просторі. Проблема кожної держави, яка 
прагне ввійти у світове співтовариство, залежить 
від своєчасної розробки методичної і норматив-
ної бази щодо створення умов участі банків у 
впровадженні сучасних Інтернет-систем, з ура-
хуванням світових тенденцій розвитку банків-
ських технологій і сервісу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцін-
ка впливу інформаційних технологій на економіч-
не зростання, продуктивність банківського капіта-
лу, управління грошовими потоками та глобальну 
фінансову систему в цілому є предметом дослі-
джень таких зарубіжних авторів, як Каплан Р. С. 
(Kaplan R. S.), Квинтин А. (Quintin A.), Калянов Г. Н. 
(Kalyanov G. N.), Ван Хорн Дж. (Van Horne J. C.), 
Колас Б. (Kolas B.), Джонс Е. (Jones E.). Необхідність 
нових напрямки розвитку електронних технологій, 
які зможуть забезпечити гнучкий і ефективний пе-
рехід до нової бізнес моделі банку та «вижити» в 
умовах жорсткої конкуренції, потребує глибоких 
наукових досліджень у цій сфері.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Необхідність нових напрямків 
розвитку електронних технологій, які зможуть 

забезпечити гнучкий і ефективний перехід до 
нової бізнес моделі банку та «вижити» банкам в 
умовах жорсткої конкуренції, потребує глибоких 
наукових досліджень у цій сфері.

Постановка завдання. На початок нового сто-
ліття український сегмент Інтернет вступив у 
нову фазу розвитку, що характеризується:

– збільшенням кількості ISP (Internet Service 
Provider);

– приходом значної кількості інвесторів на 
український ринок Інтернет;

– створенням нових структур за участю іно-
земного капіталу;

– появою низки цікавих контент-проектов з ту-
ристичною інформацією, корисною для аудиторії.

Створення законодавчої бази для розвитку Ін-
тернет-технологій у фінансовому сфері України 
почалося з прийняття 31 липня 2000 р. указу пре-
зидента України «Про заходи для розвитку наці-
ональної складовою глобальної інформаційної сис-
теми Інтернет, і забезпечення широкого доступу до 
в цій системі України» і закону України «Про пла-
тіжних системах й переведення грошей до Україні» 
від 5 квітня 2007 р. У законі вперше запроваджені 
і закріплені базові понять електронних платіжних 
системах, електронного цифрового підпису, елек-
тронного документообігу. Характеризуючи ситуа-
цію з функціонуванням платіжних систем Украї-
ни, слід зазначити, хоча досвід функціонування ще 
невеликий, але протягом останнього короткий час 
вони набувають досить швидке розвиток.

Слід зазначити, що розробляючи наприкінці 
1992 р. «Концепцію створення електронного гро-
шового обороту» Національний банк України в 
першому етапі визначив основним завданням ко-
лег і впровадження системи електронних між-
банківських розрахунків, але в другому – систе-
му масових розрахунків населення з допомогою 
пластикових карток. Результатом проведення 
відповідних заходів, що з випробуванням і по-
етапним набранням чинності системи електро-
нних платежів (СЭП), було те, що з січня 1994 р. 
цю систему введено в дію повномасштабну і вже 
у 2000 р. вона спромоглася забезпечити виконані 
106 млн. транзакцій у сумі 964 млрд. грн. [2; 3].

Нині у Україні розвиваються два типу фінан-
сового сервісу через Інтернет. У системі першого 
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типу реалізується оплата платіжними картками 
чи через Інтернет-системи «банк-клієнт». Такий 
підхід мало змінює традиційних дисконтних і 
юридичиних схем, оскільки немає законодавчого 
закріплення змін – у порядку відкриття рахун-
ків у трилітрові банки і зокрема, через Інтернет.

Інтернет-карточки для розрахунків у Мере-
жі дозволяють оплатити такі товари, як скрейч-
карти, поповнити рахунок абонентів мобільного 
зв'язку, оплатити комунальних послуг, послуги 
кабельного і цифрового ТБ, міські і міжміські 
переговори, продукти харчування т.п. Такі вір-
туальні картки випускають банк «Аваль» («Гро-
шіОнлайн») і ПриватБанк. Дані карти дають 
можливість оплачувати товари та з власного 
карткового рахунки переважають у всіх Інтер-
нет-магазинах світу, що беруть до оплати плас-
тикові карти MasterCard і Visa. Придбати «вірту-
альні» картки за банківських відділеннях.

Наступний спосіб сплати товари та з Інтер-
нету передбачає використання спеціальних елек-
тронних платіжних систем. Сьогодні український 
онлайн-відвідувач може скористатися послугами 
таких систем, як «Інтернет. Деньги» (Paycash), 
WebMoney, «Національна Система Масових Елек-
тронних платежів» (НСМЕП), Portmone.com [4; 3].

Фінансовими установами України вже про-
никають у практичну діяльність системи елек-
тронного банкінгу, що дозволяють здійснювати 
всю сукупність банківських операцій із допо-
могою електронних коштів управління банків-
ським рахунком.

Мобільний банкінг – вдале поєднання послуг 
стільникового зв'язку та Інтернет. В цьому на-
прямі спостерігається поєднання зусиль банків 
та операторів стільникового зв'язку (Райффайзен 
Банк Аваль з UMC, ПриватБанк з Kiev Star GSM, 
ВАБанк з Wellcom). Отже, спочатку клієнтам на-
давалась змога контролювати тільки свій «мобіль-
ний» рахунок. Але на цьому банки не спинились. 
Так, ПриватБанк спільно з «Київстар GSM» ви-
пустив пластикову карту Starcard на основі кар-
ти Visa. Маючи цю карту та мобільний телефон з 
можливістю відправки SMS-повідомлень, можна 
проводити оплату за послуги мобільного зв'язку, 
комунальні послуги, а також здійснювати плате-
жі за покупки більш, ніж в 12 тис. торгових точ-
ках світу. Управляти цим «картковим» рахунком 
можна, знаходячись в іншому кінці світу. Систе-
ма мобільного банкінгу дає можливість держате-
лям платіжних карт VISA, EuroСard/MasterCard, 
Cirrus/Maestro, емітованих АТ ВАБанк, вико-
ристовувати свій мобільний телефон для отри-
мання наступних послуг: одержання інформації 
про суму, доступну для використання по карті на 
конкретний момент часу, отримання повідомлен-
ня, яке підтверджує проведення операції по карті. 
Таке повідомлення формується та відсилається на 
мобільний телефон клієнта після проведення по 
карті операції платежу або зняття готівки. Також 
можливість самостійно, завдяки мобільному теле-
фону, поставити картку в стоп-лист у випадку її 
втрати або підозри у неправомірному використан-
ні реквізитів карти. Одержання на мобільний те-
лефон повідомлення про надходження грошових 
коштів на картрахунок.

Обслуговування Інтернет-комерції. Ця форма 
послуг є поки що найграндіознішою в Україні, бо 
потребує значних вкладень, гарного іміджу та ши-
рокого кола клієнтів. Інтернет-магазинів налічу-

ється, поки що, близько 30 в Україні, але темпи 
росту обсягів продаж – великі, сягають 100% що-
місячно. Тут і з'являються великі можливості для 
банку. Для того, щоб Інтернет-магазин отримував 
«реальні» гроші за свої товари, потрібно створити 
веб-сторінку та програмне забезпечення, що від-
повідатиме за платежі. Крім того, потрібен банк, 
який буде сповіщати про надходження платежів та 
гарантувати законність отриманих грошей. В цій 
справі є ще один аспект. Якщо потенційний поку-
пець заходить в Інтернет-магазин і бачить там ло-
готип відомого банку (який обслуговує платежі ма-
газину), це як мінімум доведення того, що магазин 
реально існує. Саме тому Інтернет-магазини бажа-
ють працювати з провідними банками України. На 
сьогодні лише Райффазен Банк Аваль спільно з 
американською компанією створив ТОВ «Інфор-
мекс», яке займається реалізацією систем Інтер-
нет-комерції (продаж товарів та послуг клієнтів 
компанії через Інтернет). Крім цього, банк реалі-
зував ряд проектів з компанією INT та вже обслу-
говує платежі чотирьох Інтернет-магазинів. Інші 
банки, поки що, сприяють Інтернет-комерції тіль-
ки з боку споживачів (надаючи їм великий спектр 
платіжних засобів для використання в Інтернет).

Переваги розрахунків за допомогою Інтернет 
стали очевидними після істотного підняття комі-
сії за обслуговування у банках та здійснення пе-
реказів на користь юридичних осіб, у т.ч. кому-
нальних платежів, у деяких випадках до 25 грн. 
і вище з кожної квитанції. Головне, що відля-
кує у дистанційному обслуговуванні – це ризик 
шахрайства, саме тому багато банків не надають 
послуги здійснення платежів у on-line режимі, 
незважаючи на істотне зростання рівня захисту 
банківських мереж останнім часом. Але ж обсяг 
крадіжки грошей з пластикових карток може 
досягти загрозливих розмірів, якщо українські 
банки не прискорять перехід на чіпові технології, 
а держава – не посилить покарання за підробки 
карток. Скарги клієнтів кредитних установ зму-
сили Національний банк зайнятися боротьбою з 
новим видом шахрайства – списанням безготів-
кових коштів при використанні «Інтернет-бан-
кінгу» [5]. НБУ висловлює стурбованість тим, що 
останнім часом почастішали звернення у зв'язку 
з випадками несанкціонованого списання коштів 
з рахунків клієнтів під час здійснення розра-
хунків за допомогою систем дистанційного об-
слуговування «Клієнт-банк» та «Інтернет-банк», 
зокрема звернення за випадками хакерських 
нападів на комп'ютери клієнтів банків, які вико-
ристовують такі системи. За даними НБУ збитки 
банків від шахрайства з платіжними картами в 
2009 році склали 12,9 млн грн. [6].

На сьогоднішній день, як вже мовилось ра-
ніше, склалася система, коли клієнти банку мо-
жуть управляти своїми рахунками, а також 
здійснювати ряд операцій дистанційно. Розгля-
немо більш детально структуру цієї системи, її 
особливості, переваги та недоліки. 

Банківські послуги з використанням персо-
нального комп'ютера і прямого підключення до 
банківських серверів називаються РС-банкінг 
(система «Клієнт-банк») (рис. 1) [7].

Технологія «Клієнт-банк» з'явилася на ринку 
віддалених банківських послуг раніше за систему 
«Інтернет-банк». Між системами «Клієнт-банк» 
та «Інтернет-банк» існують відмінності. Якщо за 
допомогою персонального комп'ютера встановлю-
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ється стаціонарний зв'язок між банком і клієнтом, 
то така система називається «Клієнт-банк», якщо 
клієнт – юридична особа, і «домашній банкінг», 
якщо – фізична. Але по суті справи домашній 
банкінг є варіант системи «Клієнт-банк». Сис-
тема «Клієнт-банк» надає можливості протягом 
операційного часу банку відправляти платежі на 
списання та зарахування; одержувати поточну ін-
формацію про рух коштів з рахунків; одержувати 
виписки по рахунках за попередній банківський 
день (заключні); отримувати курси валют НБУ.

В свою чергу «Інтернет-банкінг» припускає 
можливість доступу до рахунків та операцій 
за рахунками в будь-який час та з будь-якого 
комп'ютера через Інтернет. Інакше кажучи це 
система електронного платіжного документообігу 
між банком та клієнтами із використанням відпо-
відних каналів зв'язку, яка дозволяє підтримува-
ти зв'язок з банком безпосередньо з ПК, за наяв-
ності або відсутності мережі Internet. Перевагами 
системи є: спрощена схема доступу до поточного 
рахунку; швидкість і надійність отримання ін-
формації; одночасний цілодобовий доступ до всіх 
власних рахунків, відкритих у різних філіях бан-
ку та з будь-якого комп'ютера, підключеного до 
мережі Internet; перегляд і керування материн-
ською структурою юридичної особи рахунками 
своїх філій чи структурних підрозділів [8].

Таким чином, в системі «Клієнт-банк» клієнт 
за допомогою комп'ютера і модему з'єднується 
через модемний пул зі спеціальною банківською 
системою для керування своїм рахунком. На 
комп'ютері клієнта обов'язково має бути встанов-
лене відповідне програмне забезпечення. Серйоз-
ною перевагою системи «Інтернет-банк» перед 
системою «Клієнт-банк» є те, що замість спеціа-
лізованих програм використовується стандартний 
Інтернет-браузер. Клієнту не потрібно купувати 
і встановлювати будь-яке програмне забезпечен-
ня – досить отримати в банку «ім'я (логін)» з па-
ролем для входу в систему та диск (смарт-карту 
чи інший засіб) з ключем для електронно-циф-
рового підпису своїх розпоряджень. Як правило, 
клієнт працює через звичайний Web-браузер і 
може ввійти у систему з будь-якого віддаленого 
терміналу, підключеного до Інтернету. Для цьо-
го користувачу достатньо ввести на сайті банку 
лише свій логін та пароль.

Розглянемо особливості укладення догово-
рів по системі «Клієнт-банк» та «Інтернет-банк». 
В обох випадках у договорі банк пропише, що 
він не несе відповідальності за можливі пробле-
ми з системою (наприклад, атаки зловмисників, 
зникнення коштів з ваших рахунків та ін.). Банки 
традиційно перекладають цю відповідальність на 
клієнта. Крім того, банк візьме з клієнта гроші за 
підключення та/або використання системи, з тим 
щоб її окупити. Хоча наявність дистанційних сис-
тем (за правильної організації цього каналу) має 
апріорі зменшити витрати банку: у відділеннях 
банках знизиться кількість необхідних співробіт-
ників, а кількість відділень взагалі скоротиться. 
Крім того, операції з обслуговування виконуються 
силами самого клієнта (клієнт рідше приходить у 
відділення банку, дзвонить в контакт-центр, але 
послугами банку користується більше, адже для 
нього це робити за допомогою каналів зв'язку 
простіше). Відмітна ознака укладання договорів 
по досліджуваним дистанційним системам поля-
гає в тому, що підключення «Інтернет-банкінгу» 
здійснюється безпосередньо на сайті банківської 
установи, після чого коли документи будуть го-
тові, клієнта запросять у банк для їх підписан-
ня. Система стає доступною відразу ж після під-
писання договору. Щоб встановити «Клієнт-банк» 
необхідно подати до установи листа із запитом на 
придбання системи, після чого підписати договір. 
Наступний етап підключення полягає у встанов-
ленні на робочі місці програми і налаштуванні ка-
налу доступу в банк. Після цих процедур послуга 
активізується [9]. З одного боку обов'язкове про-
грамне забезпечення системи» Клієнт-банк» є її 
недоліком, але з другої навпаки полегшує роботу 
користувачів. Пояснюється це тим, що благі намі-
ри «Інтернет-банкінгу» поки що залишаються на-
мірами, це пояснюється тим що система працює 
тільки з деякими браузерами, іноді навіть потріб-
но чогось встановити на клієнтський комп'ютер (і 
це не завжди вийде), щоб програма запрацювала. 
А співробітники контакт-центрів далеко не завжди 
можуть компетентно і швидко вирішити проблему 
в роботі «Інтернет-банкінгу». Так що в цьому сенсі 
наявність однієї єдиної програми в системі «Клієнт-
банк» без альтернатив і варіантів є її плюсом.

Наступна відмінність полягає в тарифікації і 
оплаті послуг. Тарифи на впровадження та об-

слуговування системи «Клієнт-банк» 
кожною банківською установою вста-
новлюються окремо, але послуги в цих 
пакетах майже однакові і полягають 
вони в отриманні виписок та прове-
денні платежів. Плата за «Інтернет-
банкінг» також індивідуальна, проте 
існуючи тарифні пакети досить різно-
манітні і залежать від спеціалізації та 
особливостей кожного банку. Так про-
понуються в основному «Інформацій-
ний», «Стандартний», «Зарплатний», 
«Максимальний» пакет та інші. Слід 
відзначити, що різновид Інтернет-по-
слуг залежить від того ким ці послуги 
були створені – силами самого банка 
або спеціалізованими розробниками. 
На сьогодні в Україні, здебільшого, 
представлений «Інтернет-банкінг», 
підготовлений вітчизняними банків-
ськими установами самостійно без за-
лучення професійних компаній. 

Напрямки розвитку «Інтернет-банкінгу»

Система «Клієнт-банк» Система «Інтернет-
банк»

Система мобільного 
банкінгу

Забезпечує підготовку 
та обмін банківськими 

документами між 
клієнтом та банком за 

безпосереднього 
модемного з’єднання 

клієнта з 
розрахунковим 

центром банку через 
Інтернет

Організує інтернет-
взаємодію клієнта з 

банком з 
використанням 
стандартного 

браузера, що робить 
таку систему 
платформо-

незалежною

Організує взаємодію 
клієнта з банком з 

використанням 
мобільних пристроїв 

передачі інформації та 
є аналогом системи 

«Клієнт-Банк» у 
відношенні 

необхідності 
використання 

додаткового каналу 
зв’язку

Рис. 1. Напрямки розвитку електронних технологій 
дистанційного банківського обслуговування
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Висновки з проведеного дослідження. Все 
більш країни впроваджують в практику сис-
теми електронного банкінгу, формують за-
конодавство з урахуванням особливостей на-
ціонального права, вибором існуючої моделі 
регулювання створення і правоохоронної ді-
яльності Інтернет-банків та ймовірнісних тен-

денцій подальшого надання Інтернет-банкінгу. 
Це повною мірою стосується і України, яка, 
увійшла в Всесвітню організацію торгівлі і 
наблизує свою банківську діяльність до євро-
пейських стандартів. У зв'язку з цим, питан-
ня розвитку Інтернет-банкінгу України має як 
практичний, та науковий інтерес. 
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Аннотация
В условиях политического и экономического кризиса в Украине активно рассматриваются вопросы реформирования 
банковской сферы и информационной инфраструктуры современного банка, что позволит обеспечить рост и конку-
рентоспособность банковского учреждения. В статье рассмотрены основные направления развития электронных тех-
нологий дистанционного банковского обслуживания. Отмечено, что онлайновые банковские услуги позволяют сегодня 
проводить финансовые операции (торговля акциями, получение кредитов, страхование и т.п.) без посредников, что 
приводит к снижению комиссионных и ускорение оборота финансовых активов.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
MODERN INTERNET-TECHNOLOGIES IN BANKING BUSINESS

Summary
In the conditions of a political and economic crisis in Ukraine questions of reforming of the bank sphere and information 
infrastructure of modern bank that will allow to provide growth and competitiveness of banking institution are actively 
considered. In article the main directions of development of electronic technologies of remote bank service are considered. 
It is noted that on-line banking services allow to perform financial operations (stock trade, receiving the credits, insurance, 
etc. ) today without intermediaries that leads to decrease in commission charges and acceleration of a turn of financial assets.
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ЕКОНОМІКА ДЕМОКРАТІЇ: ОБГРУНТУВАННЯ БАЗИСНИХ ПОЛОЖЕНЬ 
СУСПІЛЬНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В статті розглядаються актуальні питання економічної демократії. Визначаються передумови виникнення й розвитку 
економічної демократії. Відображаються переваги й недоліки функціонування економічної демократії. Досліджуються 
найголовніші компоненти економічної демократії в контексті забезпечення економічного порядку в суспільстві. 
Ключові слова: економіка, демократія, економічна система, економічні відносини, економічна свобода, економічні пра-
ва, економічний порядок.

Постановка проблеми. Демократія (від грец. 
demokratiа: demos – народ і kratos – влада, 
правління) – це конкретна форма державно-по-
літичного устрою суспільства, яка базується на 
визнанні народу джерелом та носієм влади, на 
прагненні забезпечити справедливість, рівність 
та добробут всіх індивідів, які населяють певну 
країну. Демократія, як певний порядок суспіль-
них відносин, визначає характер взаємовідносин 
держави, влади та громадян, їх становище в сус-
пільстві, порядок, заснований на загальновизна-
ному комплексі цінностей та ідеалів конкретного 
суспільного устрою та панівного світогляду [2]. 

Необхідною передумовою розвитку ринкової 
економіки є також наявність економічної демо-
кратії. Економічна демократія – це певна систе-
ма економічних відносин, метою якої є запрова-
дження умов для вільної праці кожного індивіда, 
справедлива участь всіх індивідів в прийнятті й 
виконанні рішень в економічній сфері, забезпе-
чення зростання добробуту та високих стандар-
тів якості життя в соціальному контексті [11]. 

Основою економічної демократії насамперед є 
право індивіда на вільну працю: суспільство по-
винно забезпечувати всім індивідам можливос-
ті вільного обрання місця роботи, працювати й 
одержувати здобутки від праці. Водночас, еконо-
мічна демократія передбачає, що кожний індивід 
повинен мати право та можливість вибору, в якій 
системі відносин власності та організації праці 
брати участь, щоби забезпечити собі належні 
умови життя [1]. 

Формами прояву економічної демократії, зо-
крема, виступають: 

– участь працівників в процесі створення ма-
теріальних і духовних благ; 

– контроль за якістю вироблених благ (това-
рів, робіт, послуг); 

– участь в розподілі створених економічних 
благ; 

– економічна свобода всіх суб'єктів економіч-
ної діяльності (як виробників, так і споживачів); 

– участь в процесах капіталовкладень та 
управління інвестиціями; 

– участь у виробленні засад соціально-еконо-
мічної політики держави, в контролі за державни-
ми фінансами та бюджетом держави (процесами 
формування доходів та здійснення видатків) тощо. 

Економічна демократія – теорія, практика і на-
слідки втілення принципів демократії в економічні 
відносини, демократизація господарського меха-

нізму суспільства. Історично економічна демокра-
тія розглядалася (одночасно разом із політичною, 
соціальною демократією та соціальною державою) 
як складова частина загального процесу демокра-
тизації суспільства на шляху перетворення його 
на суспільство демократичного соціалізму. Еко-
номічною передумовою розвитку економічної де-
мократії стала необхідність посилення мотивації 
праці та підвищення її продуктивності.

Економічна демократія – процес поступової 
демократизації власності, залучення працівни-
ків до управління виробництвом та власністю, 
надання їм широкої виробничої (господарської) 
автономії. Теоретичні основи економічної демо-
кратії закладені в працях Дж. Мілля, фабіанців 
(«промислова економічна демократія»), Е. Бер-
нштейна («народний капіталізм»), Дж. Коула 
(«гільдійський соціалізм»), Ф. Нафталі («госпо-
дарча демократія»), К. Репера, а також інших. 
Економічна демократія – це усунення в суспіль-
стві відчуження працівника («лібертарія») від 
засобів виробництва та результатів праці, від 
управління і запровадження вільної праці, тощо. 

Економічна демократія протиставляється 
одержавленню, яке, за певними визначеннями, 
неспроможне гарантувати залучення працівників 
до управління економікою. Водночас, економічна 
демократія проголошується альтернативою рин-
ковому господарству, яке усуває індивіда (пра-
цівника) із сфери прийняття економічних рішень. 
Хоча, ринкові умови господарювання властиві 
для всіх економічних систем без винятків. 

Таким чином, необхідною передумовою сус-
пільного розвитку та проявом демократизації 
країни є наявність та дотримання економічних 
прав і свобод суб'єктів господарських відносин. 
Економічна свобода – це право економічних 
суб'єктів привласнювати певні об'єкти власнос-
ті, обирати сфери застосування набутих знань 
та здібностей в межах різних типів власності та 
організаційно-правових форм господарювання, а 
також різноманітних способів одержання ресур-
сів, розподілу доходів, споживання благ. 

Постановка завдання. Структура сучасного 
громадянського суспільства відображається че-
рез певні підсистеми, які відображають відпо-
відні сфери його життєдіяльності. Однією з них 
є економічна система як сукупність економічних 
інститутів та відносин, в які вступають індивіди 
в процесі реалізації відносин власності, виробни-
цтва, розподілу, обміну й споживання сукупного 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 135

1 (08), january 2016

суспільного продукту. Тому, подальший розви-
ток громадянського суспільства залежить від ви-
рішення ряду непростих питань: удосконалення 
відносин між державою і суспільством, владою 
та індивідами; формування ефективних соціаль-
них відносин, які б забезпечували економічну 
свободу особистості та формування потужного 
середнього класу.

В умовах поширення демократичних основ 
господарювання, важливою передумовою розви-
тку підприємництва виступає економічна свобода 
суб'єктів господарювання. Економічна свобода є 
однаково важливою як для підприємця, так і для 
споживача, оскільки саме вона створює середо-
вище для економічної індивідуальності та сприяє 
реалізації підприємницької ініціативи. 

Свобода економічного вибору – це прояв сво-
боди в економічній сфері, можливість та спро-
можність самостійно приймати рішення щодо ви-
дів і засобів економічної діяльності. Економічна 
свобода виступає фундаментом розвитку ринку 
та індивідуальності. В основі економічної свобо-
ди містяться економічні відносини. Економічна 
культура як форма ціннісного освоєння еконо-
мічної дійсності передбачає вибір економічної 
ролі і вироблення моделей економічної поведін-
ки, які реалізують економічну свободу в певній 
господарській ситуації. 

Отже, на основі зазначеного можна сформу-
лювати завдання дослідження, яке полягає у ви-
вченні потенційних можливостей демократизації 
економічних відносин в суспільстві, здійснення 
повноцінної економічної свободи індивідів та за-
безпечення належного економічного порядку в 
господарській системі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Створення демократичних засад економіки необ-
хідно розпочати з демонстрації концептуальних 
положень самої демократії як політичної сили і 
альтернативи іншим політичним режимам з ана-
логічними умовами господарювання. Зокрема, 
слід зупинитись на розгляді наступних головних 
теоріях та моделях демократії, оскільки модель 
демократії – це теоретична конструкція, спрямо-
вана на виявлення і пояснення основних елемен-
тів форми демократії і структури відносин, які 
лежать в її основі. 

Пролетарська (соціалістична) теорія де-
мократії, яка ґрунтувалась на марксистському 
класовому підході та з'явилась як антитеза бур-
жуазній (ліберальній) демократії, де на перший 
план висувалась громадянська свобода, тобто 
повна незалежність особистого життя індивіда 
від політичної влади, від держави, покликаної 
лише гарантувати, забезпечувати свободу особи. 
Згідно цієї теорії, демократія та свобода перед-
бачаються лише для «трудящих мас», насампе-
ред для пролетаріату. В центрі уваги перебуває 
політична свобода, а громадянську ігнорується. 
Також, проголошувалась диктатура одного кла-
су – пролетаріату, відносно іншого – буржуазії, 
союз робітничого класу і селянства, спрямований 
проти скинутих експлуататорських класів. Ува-
га акцентувалась на керівній ролі робітничого 
класу. Водночас, пролетарська теорія ігнорувала 
загальногромадянський консенсус та розвивала 
класову конфронтацію. 

Теорія плюралістичної демократії, відповідно 
до якої класи в сучасному буржуазному суспіль-
стві зникли; натомість, воно складається з різно-

манітних взаємодіючих «страт» – прошарків, які 
виникають внаслідок спільності певних інтересів. 
Для відображення спеціальних інтересів ство-
рюються відповідні зацікавлені соціальні «групи 
тиску» (професійні спілки, асоціації підприємців, 
тощо), кожна з яких діє у власних інтересах, а 
не керується загальною метою. Для задоволення 
інтересів соціальних страт, які вони представля-
ють, ці групи беруть участь в політичному жит-
ті, використовують загальне виборче право, на 
об'єднання в політичні партії та суспільно-полі-
тичні організації, намагаються отримати доступ 
до засобів масової інформації для формування 
громадської думки. Політична система розгляда-
ється в якості певного балансу сил між конфлік-
туючими економічними, професійними й іншими 
групами і асоціаціями тощо; кожна з них впливає 
на формування політики, однак жодна з них не 
має монополії на владу. Різні суспільні інтереси 
(в т.ч. – інтереси трудящих) в такий спосіб мак-
симально враховуються і вважається, що завдяки 
такому плюралізму здійснюється народовладдя. 
Звідси випливає положення про роль держави, 
яка є лише знаряддям узгодження інтересів різ-
них груп, нейтральний арбітр між конкуруючими 
політичними групами, покликаний не допустити 
переваги одних над іншими, тобто охороняти умо-
ви вільної політичної конкуренції.

Теорія елітарної демократії, яка виходить 
з того, при пануванні демократичної більшості, 
політичні рішення приймаються меншістю, тоб-
то – демократичною елітою, а це є недоліком де-
мократичного режиму. Концепція елітарної де-
мократії по суті стверджує, що в дійсності ідеал 
народовладдя у сучасну епоху не реалізується. 
В системі політичної влади народ представляє 
еліта. Таким чином, для демократії в такій си-
туації властивим є відкрите формування еліти 
та підконтрольність її діяльності в здійсненні 
влади та управління. Соціальну основу елітарної 
демократії становлять суспільства з нерозвину-
тою соціальною структурою, коли більшість на-
селення не володіє необхідним рівнем політичної 
культури для демократичної участі. 

Теорія партисипаторної демократії (де-
мократії участі), яка негативно ставиться до 
теорій плюралістичної та елітарної демократії. 
Вказана теорія ставить своїм завданням досягти 
більш дієвої свободи та рівності, ніж це є в дій-
сності та зазначено в інших різних ліберально-
демократичних концепціях. Відхиляючи погляди 
про нездатність мас до конструктивних політич-
них дій, демократія участі здійснює пошук кана-
лів ефективного залучення індивідів до процесу 
прийняття політичних рішень. Як стимулювання 
політичної активності нижчих верств суспільства 
пропонується підняття їх загального освітнього 
рівня, прилучання до основ політичної культури. 
Демократія участі відстоює позицію, що цілком 
можливо уникнути обрання легальним шляхом 
тиранічного правління внаслідок некомпетентнос-
ті більшості народу; з цією метою не обов'язково 
виключати з політичного процесу народні маси. 
Ефективнішим засобом є встановлення інституці-
ональних перепон для появи тиранії, тобто – на-
лежна інформованість громадськості, здатність 
здійснювати демократичний контроль за допомо-
гою загальних виборів і представницького уряду. 
Широке залучення освічених громадян до полі-
тичного процесу, децентралізація та контроль за 
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прийняттям найважливіших рішень в змозі по-
кращити перспективи досягнення дійсної свободи 
та рівності, чи принаймні примирити розбіжності 
в змісті цих понять в теорії та на практиці.

Модель демократії Ліпсета-Лернера, яка, на-
самперед, є наслідком розвитку певних соціаль-
них та економічних умов (урбанізації, індустрі-
алізації, освіти, комунікації), що приводять до 
формування диференціації суспільства, актив-
ності різних груп інтересів та еліт, які їх пред-
ставляють, в протистоянні за державну владу. 
Якщо Лернер робить акцент на діяльності різних 
елітних груп, то Ліпсет – на конкуренції еліт, 
підтримці суспільством існуючих правил полі-
тичної гри (легітимізація) й ефективності дії де-
мократій як передумови стабільності та підтрим-
ки режиму; демократія, зокрема, визначається (в 
т.з. складному суспільстві) як політична система, 
що має постійні конституційні можливості для 
зміни правлячих осіб. Гіпотетична модель С. Ліп-
сета базується на безпосередній залежності між 
економічним та демократичним розвитком. 

Модель «поліархічної демократії» Роберта 
Даля, яка є однією з найбільш відомих теорій 
плюралістичної демократії. Відповідно до її поло-
жень, те, що називають демократичними режи-
мами, – поліархії (з грецьк. arhe – суверенітет, 
початок, роlі – багато), де влада здійснюється 
не всім народом, а багатьма. Демократія – ідеал, 
до якого треба наближатися, але якого повністю 
не можна досягти, оскільки весь народ не може 
управляти. Ця модель слідує загальній спрямо-
ваності ліберальної демократичної теорії, але в 
ній наголос робиться на аналізі набору умов, ви-
значаючих дійсну, а не формальну демократію: 
(1) якщо демократія – ідеальний тип політичної 
системи, то поліархія характеризує реальний 
тип, відображаючи відбиток певного рівня реа-
лізації ідеального типу; (2) поліархія, подібно де-
мократії, є якісною ознакою політичної системи і 
разом з тим (відрізняючись від демократії) її ви-
міром: тобто, мова йде про ступінь поліархічності 
системи: повна поліархія або гегемонія. 

Економічна модель демократії Ентоні Даун-
са, де увага акцентується на діяльності уряду у 
зв'язку з електоральною поведінкою та суспіль-
ною думкою. Суть концепції моделі – пошук пра-
вил поведінки в демократичній системі управ-
ління. Економічна теорія демократії ставить за 
мету сконструювати певну модель раціональної 
політичної поведінки, враховуючи ціну, а також 
інші альтернативні можливості. Насамперед еко-
номічна модель демократії базується на ідеї ра-
ціональності політичної поведінки: кожна діюча 
особа намагається максимізувати результат своєї 
діяльності в економічному сенсі – одержати кра-
щий результат при менших витратах. Водночас, 
раціональна поведінка є передбачуваною, оскіль-
ки включає переваги в процесі політичного об-
міну. При такому підході політика розглядається 
у вигляді ринку, де існує конкурентна боротьба 
та взаємний обмін з метою отримання найбільш 
вигідного результату. В результаті, важливими є 
такі дві основні тези економічної теорії демокра-
тії: (1) кожний уряд намагається максимізувати 
політичну підтримку; (2) кожний індивід нама-
гається максимізувати користь результату свого 
вчинку [9]. Саме ця модель становить найбіль-
ший інтерес з позиції демократизації суспільних 
відносин господарювання. 

Економічна демократія інтерпретується як 
альтернатива ринковому господарству, яке зали-
шається ідеалізованим типом організації еконо-
мічних відносин [15]. Теоретично, економічна де-
мократія поєднує політичну та економічну сфери, 
а функціонально міститься в пересіченні різних 
питань – державної влади та управління, еко-
номічних процесів на мікро- та макрорівнях, мо-
тивації та соціального партнерства, корпоратив-
них прав та підприємництва, тощо. Головна теза 
концепції економічної демократії – забезпечення 
прямої участі індивідів в прийнятті та реалізації 
рішень у сфері економіки, що має своє відобра-
ження в демократичному принципі їх заохочення 
до участі в систему державного управління.

Намагаючись виявити об'єктивний механізм 
виникнення демократичних політичних систем, 
необхідно встановити детермінанти демократії, 
насамперед, – в сфері економіки. Питання тут 
є досить суперечливими і конфронтаційними; 
зокрема: (1) що первинне: демократія чи еко-
номічний розвиток; (2) чи впливає демократич-
на система на економічне зростання і добробут 
в суспільстві, тощо. Традиційно вважається, що 
між системою демократії та соціально-економіч-
ним розвитком існує тісна взаємозалежність, а 
саме: чим вищий рівень соціально-економічного 
розвитку, тим більш сприятливі умови для роз-
витку демократії. Питання можна сформулювати 
і в оберненому вигляді: чи може бути навпаки? 

Варто відмітити, що соціальна орієнтація де-
мократичної держави не завжди сприяє ефек-
тивному економічному зростанню. З позицій 
політичного розвитку й теорій демократії визна-
ється взаємозалежність демократії та різних со-
ціально-економічних характеристик; проте, еко-
номічний розвиток та процес формування нації є 
найважливішими умовами для демократії, а тому 
є більш пріоритетними, ніж сама демократизація 
суспільства. Відповідно до точки зору, що еконо-
мічний розвиток – найважливіший чинник ста-
новлення демократії, демократизація в слабороз-
винених суспільствах досягнута бути не може [4]. 

Економічна демократія повноцінно реалізу-
ється в умовах економічної свободи. Економічна 
свобода на практиці засвідчує право розпочина-
ти чи припиняти власну справу, купувати будь-
які ресурси, використовувати будь-які техноло-
гії, виробляти будь-яку продукцію і пропонувати 
її до продажу за будь-якою ціною, вкладати свої 
кошти на власний розсуд. Слід усвідомлювати, 
що ці права-свободи не гарантують абсолютно-
го успіху для кожного підприємця: він може ви-
робляти будь-які товари, встановлювати на них 
власні ціни. Водночас, відсутні гарантії, що хтось 
зможе їх придбати, оскільки споживачі також 
користуються економічною свободою – правом 
особистого вибору, яке не менш важливе, ніж 
свобода підприємництва. Кожний споживач має 
право як вільно купувати будь-які товари, так і 
пропонувати свої послуги для виконання будь-
якої робіт, відмовлятися від будь-якої роботи, 
використовувати власні ресурси за умови, що це 
не порушує прав інших індивідів. Вказані права-
свободи також не дають жодних гарантій: під-
приємець має право запропонувати свої послуги, 
але нікого не можна змусити їх прийняти. 

Економічні свободи підприємців взаємопов'язані. 
Коли підприємство у приватному володінні, то за-
зіхання на свободу підприємництва – це фактич-
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но зазіхання на свободу володаря власності. Без 
економічної свободи не може бути свободи особи. 
Підприємцем може бути виключно економічно від-
окремлений, самостійно господарюючий суб'єкт. 
Свобода господарської діяльності (тобто – еко-
номічна свобода) неможлива без ринку так само, 
як ринок не може існувати без економічної сво-
боди. Саме ринок через різні механізми функціо-
нування забезпечує реальні умови для економіч-
ної самостійності підприємця: ринковий механізм 
господарювання об'єктивно передбачає свободу 
господарювання. Економічна свобода підприємця 
полягає в наданні йому можливостей діяти у від-
повідності з власними інтересами, орієнтуючись 
на ринкову кон'юнктуру. Ринкові механізми пра-
цюють тільки за умови економічної свободи під-
приємця. Підприємець обирає тільки ту сферу ді-
яльності, яка відповідає його здібностям, досвіду, 
рівню знань та не суперечить системі його цінніс-
них орієнтацій.

Головними суб'єктами ринку є виробники та спо-
живачі, продавці та покупці. Кожен з них має в умо-
вах ринкових відносин реальну економічну свободу 
та, відповідно, певні економічні права: (1) без обме-
жень формулювати й виражати свої потреби (для 
того, щоби про них знали також й інші виробники 
і споживачі, продавці та покупці); (2) вільно виро-
бляти товар, що користується ринковим попитом; 
(3) право вибирати із запропонованих товарів лише 
ті, які найповніше задовольняють потреби спожи-
вача чи покупця; (4) здійснювати посередницьку ді-
яльність у відносинах «виробник-споживач». Зазна-
чені прояви економічної свободи є загальними: для 
виробників і споживачів. Вибір кожним індивідом 
власної ролі залежить найбільшою мірою тільки від 
нього самого. Кожна з економічних ролей має кон-
кретний прояв економічної свободи.

Економічна свобода виробника – це право еко-
номічного суб'єкта на самостійний вибір у всьому, 
що стосується господарської діяльності. Свобода 
дій підприємця-виробника передбачає: (1) свобо-
ду вибору партнерів, покупців, постачальників; 
(2) свободу у виборі форм розпорядження влас-
ними товарами, їх вільну реалізацію на ринку, 
вільне встановлення цін на них, а також вільне 
розпорядження одержаними доходами. 

Економічна свобода – важлива передумова й 
головна складова здійснення підприємництва, а 
саме: господарської діяльності, торгівлі, землеко-
ристування, добровільного співробітництва, тощо. 
Економічна свобода однаково важлива для під-
приємців-виробників та споживачів, оскільки за-
вдяки їй створюється середовище для творчої ді-
яльності особистості й реалізації індивідуальності.

Економічна свобода – основна умова розвитку 
бізнесу. 

Складовими економічної свободи виступають: 
– економічна самостійність [3; 18]; 
– економічна відповідальність [6]; 
– економічна рівноправність [12; 21]. 
Економічна самостійність означає наявність у 

підприємців певних прав на власність, самостійний 
вибір форми власності та форми господарювання, 
власне планування фінансово-господарської ді-
яльності, вільне розпорядження прибутками, до-
вільний вибір ресурсів, постачальників і спожи-
вачів виробленої продукції, встановлення різних 
форм, систем та розмірів оплати праці, тощо.

Економічна відповідальність полягає у відпо-
відальності підприємця своїм майном за резуль-

тати господарювання: продукцією (послугами), які 
підлягають реалізації на ринку; прибутком, який 
залишається у розпорядженні підприємця після 
здійснення встановлених чинним законодавством 
платежів. Невиконання договірних зобов'язань за 
строками та якістю повинно покриватися штраф-
ними санкціями, які включають як прямі збитки, 
так й упущені вигоди. За завдану шкоду (збиток) 
підприємець несе персональну майнову чи іншу 
встановлену законодавством відповідальність.

Економічна рівноправність передбачає забез-
печення рівних (однакових) економічних умов 
для будь-якої господарської діяльності, неза-
лежно від форми власності та господарювання. 
В якості рівних економічних умов визначаються 
однакові для всіх ринкових суб'єктів ціноутво-
рення, оподаткування, розподіл доходів (прибут-
ків), фінансово-кредитна та інвестиційна політи-
ка, державні замовлення та державні контракти, 
тощо. Держава зобов'язана гарантувати всім 
підприємцям рівні права та створювати однако-
ві можливості для доступу до різних ресурсів: 
матеріально-технічних, фінансових, трудових, 
інформаційних, природних, та інших. Водночас, 
доступність до різних ресурсів не означає про їх 
абсолютно рівноправне застосування. 

З допомогою вказаних принципів спроможна 
повноцінно реалізуватись в умовах ринкових від-
носин свобода господарської діяльності, що є го-
ловною передумовою здійснення й розвитку під-
приємництва.

Економічна демократія ставить за мету не 
лише запровадження належних умов для вільно-
го підприємництва. Демократизація економічних 
відносин потребує значного державного регулю-
вання та безпосереднього втручання держави в 
перебіг економічних процесів з метою забезпе-
чення економічного порядку в суспільстві. 

Економічний порядок – це сукупність певних 
правил, що стосуються організаційної будови на-
ціонального господарства та всіх процесів, які в 
ньому відбуваються, а також наявність відповід-
них керівних установ, які здійснюють регулю-
вання й управління національною економікою, 
надаючи їй відповідної організаційної форми. 
При цьому, існують два значення економічного 
порядку: (1) незалежно від вартості – реальний 
порядок певної економічної системи; (2) в за-
лежності від вартості – порядок, який ставить за 
мету цілеспрямовану економічну діяльність. 

Призначення економічного порядку функці-
онально є багатоаспектним: (1) створення й за-
безпечення здатності економіки до ефективної 
результативної дії; (2) цілеспрямована коорди-
нація економічної діяльності; (3) суспільно-по-
літичне значення.

Економічний порядок повинен сприяти вста-
новленню певних суспільних норм і правил у ви-
гляді власності на засоби виробництва, способу 
виробництва та розподілу вироблених благ; вод-
ночас, він повинен мати політичний характер для 
прийняття відповідальних соціально-економічних 
рішень та створювати можливості для участі в 
економіко-політичному житті всіх індивідів. Отже, 
економічний порядок є компонентою цілісного 
життєвого порядку суспільства; його складовими є 
сукупність суспільних інститутів, норм та ціннос-
тей, які пов'язані з економічними організаціями, а 
також різними типами економічної поведінки, які 
регулюють відносини міх елементами національ-
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ної економіки. Економічний порядок в значній мірі 
обумовлюється соціальними чинниками.

Найбільш поширеною є класифікація, яка виді-
ляє такі основні моделі економічного порядку: (1) ав-
торитарна (ієрархічна); (2) ринкова; (3) виборна.

Авторитарна модель ґрунтується на прийнят-
ті управлінських рішень в односторонньому на-
казному порядку. Вона може використовуватись 
як на рівні окремого індивідуального домогоспо-
дарства, так і на рівні держави в цілому, тоді має 
місце централізоване управління національною 
економікою. В якості основних переваг цієї мо-
делі виступають: неможливість соціально-еконо-
мічної експлуатації; створена додана вартість за-
лишається у виробника; відсутність економічних 
криз внаслідок повної зайнятості та стабільної 
грошової системи; наявність можливості довго-
тривалого планування. Основними проблемами 
авторитарної моделі є: визначення соціально-
економічних вподобань індивідів; досить повільне 
реагування на зміни в економічних процесах; не-
можливість досягнення максимальної ефектив-
ності економіки і технічного прогресу. 

Ринкова модель базується на прийнятті управ-
лінських рішень відповідно до наявних ресурсів з 
метою досягнення максимального ефекту. Ринкова 
модель ґрунтується на саморегулюванні та вільно-
му ціноутворенні на основі взаємодії попиту та про-
позиції. Для забезпечення її функціонування необ-
хідні: приватна власність; свобода вибору у всіх її 
проявах; обмеженість державного втручання; кон-
курентні відносини. До основних важливих переваг 
ринкової моделі належать: децентралізація еконо-
мічної влади; можливість задоволення більшості 
потреб населення відповідно до мінливого попиту; 
орієнтація на науково-технічний прогрес. В якос-
ті головних недоліків ринкової моделі виступають: 
необмежене прагнення до прибутку та збагачення; 
можливість забезпечення соціальної захищеності 
населення; управління всією ринковою системою з 
метою забезпечення її саморегулювання.

Виборна модель базується на тому, що управ-
лінські рішення приймає більшість на основі 
демократичних виборів. Для її функціонування 
потрібно демократичне суспільство, яке здатне 
зробити свій свідомий вибір та реально його реа-
лізувати. Головними недоліками виборної моделі 
виступають: парадокс Ерроу (при логічній несу-
перечності суджень про систему пріоритетів сус-
пільна думка є суперечною); необхідність здій-
снення захисту соціальних меншин в суспільстві; 
недостатня інформованість та компетентність 
більшості індивідів й групова репрезентація. 

Водночас, важливу роль для суспільства має 
також наявність соціального порядку як певна 
сукупність інститутів і норм, що регулюють соці-
альний стан індивідів або окремих груп в суспіль-
стві, а також економічно обґрунтовані соціаль-
ні відносини між різними членами суспільства. 
Основними завданнями соціального порядку ви-
ступають, зокрема: забезпечення соціальної зла-
годи; забезпечення соціальної справедливості; 
забезпечення соціального захисту; гарантування 
дотримання мінімальних соціальних умов існу-
вання суспільства, спрямованих на гуманізацію 
економічної та трудової діяльності індивідів. 

Кожний економічний порядок має соціаль-
ний зміст; його масштабність можна визначити 
на підставі: спроможності сприяти економічно-
му прогресу та розподіляти доходи відповідно 

до норм суспільної справедливості, можливості 
забезпечити цілковиту зайнятість, здатність за-
безпечити соціальний захист для соціально не-
захищених верств населення, можливість забез-
печити купівельну спроможність населення та 
запобігати інфляції, здатність гарантувати до-
статній обсяг соціальних прав для всіх індивідів 
в суспільстві. Необхідно зазначити, що основний 
соціальний зміст залежить від того, наскільки у 
певному суспільстві соціальні норми затверди-
лись по відношенню до економічних. В кожній 
моделі економічного порядку присутні свої соці-
альні труднощі; в загальному вигляді вони зво-
дяться до наступних проблем: 

– розподілу доходів та майна [19; 29]; 
– економічної влади [5; 27]; 
– додаткових соціальних витрат [8; 14]; 
– розподілу можливостей на життя та розви-

ток особистості [13; 20]. 
Висновки з проведеного дослідження. Еконо-

мічна демократія може мати різноманітні форми 
прояву та специфіку реалізації, що залежить від 
її конкретної моделі. Вибір моделі економічної 
демократії залежить від багатьох чинників, хоча 
більш важливим є її результат [23]. 

З одного боку, економічна демократія перед-
бачає істотне розпорошення власності; з іншого 
боку, в умовах демократизації економічних від-
носин має місце вагома концентрація багатства в 
руках незначної частини суспільства. Це пара-
доксально, але факт. Невелика частина власності 
в розпорядженні більшої частини суспільства не 
дає йому можливості здійснювати вплив на еко-
номічні процеси, незважаючи на те, що й дозво-
ляє приймати певні економічні рішення. 

Разом з цим, виникає й інше питання: влас-
ність на засоби виробництва чи право на отри-
мання певної частки створеного доходу від засо-
бів виробництва [28]. Безумовно, право власності 
є більш привабливим, що дає відчуття певне 
повноцінності, можливість приймати економіч-
ні рішення та впливати на економічні процеси. 
Хоча, це є дещо умовним. Натомість, не менш 
звабливим є право на одержання деякої части-
ни створених доходів, а на це індивіди навіть як 
власники засобів виробництва не зажди можуть 
впливати. Демократія в умовах ринкової еконо-
міки виявляється не настільки простою, як це 
видається на перший погляд. 

Проблемним є питання способів отримання 
прав власності, які не зовсім відповідають принци-
пам економічної демократії. Такими залишаються 
тіньова приватизація державних підприємств, а 
також тотальна невикорінна корупція держав-
ного апарату, що призводить до ситуації, коли 
вагома частина власності зосереджується в роз-
порядженні доволі обмеженої кількості «підпри-
ємців», орієнтованих на власні, не контрольовані 
суспільством, інтереси. Наявність подібного фак-
ту в суспільстві знищує принципи рівноправності 
індивідів та, в результаті, потенційну реальність 
застосування демократичних економічних свобод. 
Відтак, внаслідок цього в суспільстві відбуваєть-
ся симбіоз олігархії з політичною демократією, що 
формує в свідомості індивіда стереотип тотально 
корумпованої системи державної влади, в рамках 
якої неможливо реалізувати власну громадянську 
позицію чи підприємницькі ініціативи.

Економіка повинна підтримуватись демокра-
тією і навпаки. Наприклад, досить значною про-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 139

1 (08), january 2016

блемою, пов'язаною з економічним розвитком 
суспільства, є проблема соціальної рівності. Су-
часні демократичні ідеали свободи й рівності в 
більше відповідають погоджувальній системі, до 
якої належать ліберально-демократичний та со-
ціал-демократичний устрій суспільства. Певне 
значення в цьому відіграє соціальне партнер-
ство, яке спроможне враховувати інтереси як 
підприємництва, так і працівників, інтереси яких 
представляють профспілки. Держава та проф-
спілки повинні здійснювати спільні заходи щодо 
регулювання ринкової економіки, а розвинена 
система соціального забезпечення повинна ство-
рювати перешкоди подальшому істотному поши-
ренню нерівності в доходах й загостренню явищ 
соціальної стратифікації в суспільстві. Успіш-
ність тут залежить від того, наскільки високим 
є рівень економічного забезпечення суспільства 
та наскільки ефективними є механізми ліквіда-
ції соціальної нерівності. Високий рівень еконо-
мічного зростання підвищує ймовірність того, що 
все більше соціальних верств будуть мати мож-
ливість скористатися його результатами, а за-
гальнодоступність економічних ресурсів знижує 
ймовірність суспільних конфліктів – між багати-
ми та бідними [17]. Отже, в сучасних умовах все 
більш актуальним є вирішення питання пошуку 
міри оптимального співвідношення економічної 
ефективності та соціальної справедливості [24]. 

Демократія для свого розвитку вимагає на-
лежних економічних передумов (вільного ринку, 
підприємництва індивідів, розвинутого інституту 
приватної власності, тощо) [25]. Однак, тільки цим 
не варто обмежуватись, оскільки сам лише еконо-
мічний розвиток не є гарантією демократії, і прин-
ципове значення в цій ситуації належить державі, 
яка повинна створювати не лише економічні, але 
й соціальні та політичні інститути, які б забезпе-
чували цінності демократії [26]. Чим більший рі-
вень економічної демократії (демократизації еко-
номічних відносин), тим більшого втручання вона 
потребує з боку держави в цілях регулювання та 
управління. Вказаний факт є очевидним.

Демократична форма управління економікою 
має чимало спільного з іншими, недемократич-
ними формами врядування. В цілому, можна ви-
ділити наступні позиції управління у зв'язку з 
економічним розвитком: (1) конкретна форма вря-
дування не має принципового впливу на розвиток 
економіки; (2) демократія володіє доволі позитив-
ним впливом, сприятливим для підтримання еко-
номічного розвитку; (3) співвідношення демокра-
тичного управління та економічного розвитку є 
різним при різних рівнях розвиненості економіки.

Демократичне управління передбачає значний 
рівень відкритості в різних сферах – економічній, 
соціальній, політичній [10]. В економіці це прояв-
ляється через функціонування в умовах ринкового 
господарства. Основні риси ринкової економіки – 
економічна свобода, економічна відкритість, тощо, 
крім суттєвого позитиву, можуть нести з собою 
певні загрози. Одна з них пов'язана із значним роз-
гортанням процесів глобалізації у світовій еконо-
міці, проявляється через сучасні світові фінансові 
кризи [16]. При цьому, чим вищим є рівень демо-
кратії в країні (відповідно – її відкритості), тим 

більш вагомі наслідки цей негативний вплив ство-
рює. Це – певний недолік демократичного управ-
ління. Водночас, чим нижчий рівень демократії в 
країні, тим менш відчутним є такий вплив.

Демократичне управління здатне забезпечити 
більш стійкий економічний розвиток (хоча його 
темпи є не настільки вагомими порівняно з тими, 
яких можна досягти авторитарними режимами, 
проте їм властивий більш стабільний характер в 
контексті довгострокової перспективи). Це – аб-
солютна перевага демократичного управління по 
відношенню до економічної системи. 

Необхідно відмітити, що демократія – не 
обов'язкова передумова для економічного зрос-
тання й розвиту (фактично, країни з недемокра-
тичними формами правління можуть досягати 
значно вищих темпів зростання на відносно ко-
ротших періодах часу). Зазначене обумовлюється 
тим, що в умовах високої централізації економі-
ки цілком можливо досягти істотної концентрації 
ресурсів в більш короткі строки та забезпечити 
більш чітку цілеспрямованість їх використання, 
одностайність в цілях й орієнтації на результат. 

Безумовною перевагою демократичного управ-
ління є більш справедливий розподіл суспіль-
них доходів, що позитивно впливає на потенцій-
ні можливості для розвитку людського капіталу, 
який має вагоме значення для забезпечення еко-
номічного розвитку. При справедливому розпо-
ділі ресурсів і свободи у всіх соціальних сферах 
цілком забезпечуються доволі високі показники 
розвитку людського потенціалу, рівень якого в 
демократичних країнах виступає основою їх стій-
кого перспективного розвитку. Справедливий роз-
поділ доходів, однакові можливості для розвитку 
людського капіталу тісно пов'язані та впливають 
на рівень життя суспільства, що є найголовнішим 
підсумком, який відображає кінцевий ефект еко-
номічного розвитку. Таким чином, демократичне 
управління справляє позитивний вплив на процес 
економічного розвитку; водночас, він є опосеред-
кованим через створення сприятливих умов для 
розвитку людського потенціалу в суспільстві [22].

Водночас, економічна демократія стикається 
на практиці з численними проблемами [7]. Узго-
дження значної кількості суперечливих позицій – 
запорука ефективної демократизації економічних 
відносин. Це стосується й розподілу доходів та 
власності. У ринковій економіці розподіл доходів є 
справедливим, але й не зовсім. Як правило, влас-
ність та доходи зосереджуються в руках обмеже-
ного, правлячого, кола осіб. Питання справедли-
вого розподілу доходів і власності залишається 
дискусійним з численними протиріччями.

Економіка демократії – необхідний елемент 
суспільного устрою. Проте, є неповною оцінка 
демократичного управління виключно з еконо-
мічної позиції, оскільки це загрожує утиліта-
ризмом, коли економічні індикатори постають 
важливішими, ніж соціальні або культурні. Де-
мократія – це самоцінність, яка за своєю суттю є 
втіленням найважливіших суспільних цінностей: 
справедливості, свободи, рівності. Демократиза-
ція економічних відносин повинна враховувати ці 
параметри й ґрунтуватись на них при побудові 
сучасного суспільства [30].
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ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Досліджено поняття «товарна політика» та «асортиментна політика». Розглянуті теоретичні аспекти формування 
асортиментної політики підприємств. Зроблені аргументовані висновки та розроблені пропозиції щодо удосконалення 
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Постановка проблеми. Сьогодні на ринку спо-
живчих товарів спостерігаються негативні тен-
денції, пов'язані зі скороченням обсягів виробни-
цтва та збуту продукції. Стратегічне планування 
розвитку економічних суб'єктів передбачає сис-
тематичну їх адаптацію до умов зовнішнього 
середовища, його сприятливих можливостей та 
загроз. Основа успіху полягає у розробці та-
кої стратегії менеджменту в цілому та товар-
ної стратегії зокрема, за якої дії та внутрішня 
структура підприємства оптимально відповіда-
ють умовам оточення. Високий ступінь невизна-
ченості зовнішнього середовища зумовлює під-
вищену увагу до питання обґрунтування вибору 
товарної стратегії, яка б забезпечила ринковий 
успіх українських підприємств. Враховуючи ви-
щезазначене, актуальність дослідження товар-
ної політики підприємств з виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів в умовах спаду економіки, 
військових дій та зниження платоспроможності 
населення є надзвичайно актуальними.

Ключові концептуальні підходи щодо фор-
мування товарної політики підприємства як ін-
струменту маркетингу обґрунтовано у наукових 
працях зарубіжних і вітчизняних дослідників, 
зокрема Ж.-Ж. Ламбена, Балабанової Л.В., Бє-
лявцева М.І., Войчак А.В., Воробйова В.Н., Гер-
чикової І.Н., Демідова В.Е., Дудара Т.П., Гар-
кавенко С.С., Голубкова Є.П., Гуммессона Е., 
Зав'ялова П.С., Кардаша В.Я., Ковальова В.В., 
Королькова І.І., Ф. Котлера, Левітта Т., Мерку-

лової Ю.В., Нікіфорової С.В., Овсієнко Ю.В., Они-
щенко В.Ф., Романова А.Н., Савицької Г.В., Ста-
ростіної А.О., Фатхутдинова Р.А.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання статті, яке поля-
гає в дослідженні сутності та удосконаленні то-
варної політики підприємств в сучасних умовах 
на прикладі конкретного підприємства.

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Товарна політика займає важливе місце в 
управлінні підприємством. Реалізація цієї функ-
ції управління забезпечує економічну основу всі-
єї діяльності підприємства, оскільки товарообіг 
характеризує основний об'ємний показник цієї 
діяльності та досягнуті маркетингові позиції. Ця 
функція є найбільш масовою та потребує постій-
ної розробки управлінських рішень на всіх рів-
нях діяльності підприємства. В процесі реалізації 
цієї функції проводиться аналіз та прогнозуван-
ня торгової кон'юнктури, здійснюється плану-
вання обсягу та складу товарообігу, нормування 
та планування товарних запасів, планування об-
сягу та складу закупки і постачання товарів.

Рівень організації планування та управління 
товарною політикою значною мірою залежить від 
того, як розуміє поняття «товарна політика» ке-
рівництво підприємства. В деяких випадках по-
няття «товарна політика» ототожнюється з по-
няттям «асортиментна політика», тому фінансові, 
кадрові та часові ресурси підприємства витра-
чаються в напрямку удосконалення асортименту 
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продукції, залишаючи без належної уваги інші 
складові товарної політики підприємства. Скла-
довими товарної політики підприємства є асор-
тиментна політика, сервісна політика, політика 
товарного знаку та політика упаковки товару.

Товарна політика – маркетингова діяльність, 
що пов'язана з плануванням і здійсненням су-
купності заходів та стратегій щодо формування 
конкурентних переваг і створення таких харак-
теристик товару, котрі роблять його постійно 
цінним для споживача і тим самим задовольня-
ють ту чи іншу його потребу, забезпечуючи від-
повідний прибуток фірмі.

У цілому нині товарна політика – це форму-
вання асортименту, його просування на ринку, 
реалізація з урахуванням зовнішньої конкурен-
ції та ціноутворення як досягнення стратегічних 
цілей компанії. Для торговельно-виробничих під-
приємств всі ці елементи нерозривні. Тут теорію 
неможливо відокремити від умов діяльності, спе-
цифічного профілю кожної структури [1].

Асортиментна політика чи товарний мікс – 
формування асортименту продукції, залежно від 
потреб ринку, фінансового становища підприєм-
ства та його стратегічних цілей. Зазвичай асор-
тиментна політика переслідує далекосяжних цілі. 
До основних дій у царині асортиментної політики 
відносяться прийняття наступних рішень [2]:

– по ширині асортименту (кількість товарних 
ліній);

– глибині асортименту (число виробів на лінії);
– сумісності (технологічні, сировинні, канали 

збуту);
– висоті асортименту (середня ціна продук-

тової лінії).
Номенклатура, чи товарний асортимент, – це 

вся сукупність виробів, випущених підприємством. 
Товарна лінія – це група продуктів або з тотож-
ними принципами функціонування, або виділених 
однією категорією споживачів, або поставлених 
через однотипні магазини, або у межах певного 
діапазону цін. Товарна лінія може бути короткою 
чи довгою. Товарна лінія називається короткою, 
якщо підприємство може збільшити свій прибу-
ток за допомогою розширення асортименту про-
дукції, що входить у товарну лінію. Товарна лінія 
називається довгою, якщо зростання прибутку 
можливо за допомогою звуження асортименту. 
Збільшення товарної лінії здійснюють шляхом 
подовження чи наповнення товарної лінії. Подо-
вження товарної лінії, зазвичай, застосовується, 
коли підприємство шукає нові сегменти ринку і/
або намагається змінити ситуацію у конкурентній 
боротьби собі на користь. Це досягається завдяки 
освоєнню випуску продукції, не виробленої під-
приємством нині. Подовження товарної лінії може 
здійснюватися «вниз» (випуск простого і дешевого 
товару), чи «вгору» (випуск складного й дорого-
го товару), чи одночасно у обох напрямках. На-
повнення товарної лінії здійснюється за рахунок 
повного використання виробничих потужностей 
та поставок ринку товарів широкої номенклатури. 
Таке збільшення довжини товарної лінії здійсню-
ється шляхом розширення асортименту товарів 
даної лінії [3].

В рамках проведеного дослідження нами був 
виконаний аналіз показників товарної політики 

ПАТ «Дніпровський хлібокомбінат № 5», який за-
ймається виробництвом хлібобулочної продукції.

Хлібокомбінат № 5 виробляє широкий асор-
тимент хлібобулочної продукції, який включає 
хліб та булочки більш ніж 10 найменувань. Осно-
вними клiєнтами заводу є торгівельні роздрібні 
органiзацiї та пiдприємства Днiпропетровська 
та областi. Найбільш впливовими конкурен-
тами з основної продукції є Днiпропетровські 
хлiбокомбiнати № 1, № 8, № 9, № 10 та № 11.

Споживачами хлібобулочної продукції під-
приємства є усі прошарки населення, оскільки 
товар призначений для споживчого ринку. Це 
означає, що на заводі застосовується масовий 
маркетинг.

Масовий маркетинг орієнтується на широкий 
споживчий ринок з використанням одного базо-
вого плану маркетингу, сегментацію ринку не 
проводять. Цю стратегію доцільно застосовувати 
на однорідному ринку, де всі споживачі виявля-
ють інтерес до одного товару й однаково реагу-
ють на запропоновані маркетингові заходи [4].

Головна мета масового маркетингу – макси-
мізувати збут, завдяки чому суттєво зменшать-
ся питомі втрати на виробництво і збут одиниці 
продукції. Це дає змогу фірмі знижувати ціну на 
товар і гнучко вести цінову конкуренцію.

Хлібобулочна продукція ПАТ «Дніпровський 
хлібокомбінат № 5» є немарочним товаром, 
оскільки основним чинником, який впливає на 
вибір хлібу та булочок, є ціна, адже ціна фір-
мових (марочних) товарів зазвичай на 15-20% 
вище, ніж немарочних.

Незважаючи на стрімке зростання цін на хар-
чові продукти в 2014 р., включаючи хлібобулоч-
ну продукцію, обсяг продажу підприємства виріс. 
Це пояснюється тим, що хліб є товаром Гіффена.

Товар Гіффена – це такий товар, споживання 
якого парадоксально росте з ростом ціни, пору-
шуючи закон попиту. В нормальних ситуаціях, 
при рості ціни ефект заміщення змушує корис-
тувачів купувати його менше, та більше товарів 
замінників. У випадку товару Гіффена перева-
жає ефект доходу, що стимулює людей купувати 
більше, навіть якщо ціна росте [6].

Для категорій споживачів з низькими дохо-
дами характерним є явище, коли зростання цін 
на малоцінні товари (картопля, хліб, маргарин 
тощо) може викликати збільшення попиту на ці 
товари за рахунок відмови від цінніших (масло, 
м'ясо тощо).

Ефект Гіффена спостерігається в несприятли-
вих економічних умовах, коли люди скуповують 
товари, побоюючись їх подальшого подорожчан-
ня, але, при цьому, скорочуючи витрати на більш 
дорогі продукти на користь дешевих.

Отже, завдяки тому, що хліб є товаром Гіф-
фена, нееластичним за ціною та доходом спожи-
вачів, обсяг реалізації продукції хлібокомбінату 
№ 5 зріс в 2014 р. у порівнянні з 2013 р. у нату-
ральному вимірі на 16,37%.

Розрахуємо показники товарної номенклату-
ри (довжину, ширину, середню глибину, довжи-
ну та гармонійність) хлібокомбінату № 5.

1) широта (кількість виділених за певними 
ознаками продукції, які виготовляє підприєм-
ство): Ш = хліб + булочки = 2;
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2) глибина (кількість товарних одиниць кож-
ного з видів):

– хліб: Гх = Хліб «Чумацький» + Багет «Фран-
цузький» + Батон «Європейський» + Батон «Мо-
лочний» + Батон «Бадьорість» + Батон «Гірчич-
ний» + Батон «Дорожній» = 7;

– булочки: Гб = Булочка здобна «Рута» + Бу-
лочка «Кільце» + Булочка «Ласунка» + Булочка 
«Лідія» + Булочка із заварним кремом + Булочка із 
корицею + Булочка із фруктами + Булочка «Сто-
лична» + Булочка «Дитяча» + Булочки для хот–
догу + Булочки для хот-догу с кунжутом = 11;

3) довжина (загальна кількість товарних оди-
ниць у номенклатурі продукції): Д = Гх + Гб =  
= 7 + 11 = 18;

4) середня глибина: 9
2

18 ===
Ш
ДГ  .

5) гармонійність номенклатури (характеризує 
рівень подібності товарів різних асортиментних 
груп за призначенням, технологією виготовлен-
ня, характеристиками, методами збуту) – номен-
клатура є гармонійною за технологіями виготов-
лення, призначенням, методами збуту.

Хлібобулочна продукція знаходиться на етапі 
зрілості вже достатньо довгий період. Для довшо-
го втримання товару на цій стадії ПАТ «Дніпров-
ський хлібокомбінат № 5» використовує модифі-
кацію хліба та булочок у вигляді зміни складу 
продукції, розширення асортименту, поліпшення 
зовнішнього вигляду та упаковки, а також моди-
фікацію ринку за рахунок пошуку нових спосо-
бів використання товару – освоєння виробництва 
булочок для хот-догів тощо.

Для входу на ринок хлібної продукції існують 
істотні бар'єри, що представлено високою вартіс-
тю сучасного потужного обладнання. Хоча на біль-
шості підприємств технології змінюються повільно, 
лідери ринку оснащені за останнім словом техніки. 
Приріст виробництва здійснюється переважно за 
рахунок освоєння нових видів продукції. Перева-
жає масове виробництво продукції, ступінь її стан-
дартизації зростає протягом життєвого циклу.

З метою визначення напрямків удосконален-
ня товарної політики ПАТ «Дніпровський хлібо-
комбінат № 5» потрібно виділити ключові конку-
рентні переваги заводу.

Для виявлення ключових переваг підпри-
ємства використовується метод SWOT (strong, 
weak, opportunities, threats – сила, слабкість, 
можливості, загрози) – аналіз сильних і слабких 
сторін підприємства, а також виходять із зовніш-
нього середовища можливостей і загроз [7].

Нами був виконаний SWOT-аналіз для аналі-
зованого підприємства (табл. 1).

Ціни на соціальні сорти хліба регулюються 
державою (має місце м'яке регулювання цін з 
боку держави, оскільки встановлюється гранич-
ний рівень рентабельності на товар), а їх рівень 
істотно не відрізняється між виробниками, при 
цьому нижчий рівень витрат на одиницю про-
дукції при незмінній ціні дозволяє акумулюва-
ти прибуток, що в подальшому вкладатиметься 
у розвиток конкурентних переваг підприємства. 
Також можлива економія за рахунок паралель-
ного виробництва кондитерських виробів і збіль-
шення бази розподілу постійних витрат під-

приємств, купівлі великих партій сировини або 
наявності власної сировинної бази.

Таблиця 1
SWOT-аналіз  

ПАТ «Дніпровський хлібокомбінат № 5»
Сильні сторони Слабкі сторони

- вдале місце розташу-
вання; 
- виробничі потужнос-
ті; – широкий асорти-
мент; 
- низька собівартість 
продукції; 
- висока кваліфікація 
персоналу.

- відсутність власної роз-
дрібної мережі; 
- низька ринкова частка; 
- недостатня інтенсив-
ність рекламних заходів; 
- застаріле обладнання.

Можливості Загрози
- розширення видів про-
дукції; 
- швидке освоєння нових 
технологій; 
- зниження цін на сиро-
вину.

- нестача якісних і недо-
рогих інгредієнтів; 
- зниження рівня життя; 
- посилення конкуренції; 
- державне регулювання 
цін на хліб.

На наш погляд, найбільш актуальною для 
ПАТ «Дніпровський хлібокомбінат № 5» є стра-
тегія інновації, тобто розробка та впровадження 
нових товарів.

Стратегії інновації товару може здійснювати-
ся через:

– диференціацію товару, тобто модифікацію 
наявного продукту, яка призводить до появи па-
ралельно зі старим нового виробу, що відрізня-
ється від товару конкурентів;

– диверсифікацію товару – стратегію, пов'язану 
з виробництвом нових для фірми товарів [4].

Середня глибина товарної номенклатури 
ПАТ «Дніпровський хлібокомбінат № 5» в звіт-
ному 2014 році складала 9 позицій, тобто необ-
хідність подальшого розширення асортиментних 
груп відсутня.

В той же час збільшення кількості асорти-
ментних груп за рахунок освоєння виробництва 
нових товарів є досить актуальним, тобто під-
приємству, на наш погляд, доцільно використо-
вувати стратегію диверсифікації.

Стратегія диверсифікації товару передбачає 
доповнення існуючої виробничої програми нови-
ми лініями продукту. Розрізняють:

– концентричну (горизонтальну) диверси-
фікацію – до товарної номенклатури додається 
нова продукція, яка виробляється із використан-
ням тих самих технологій або потребує аналогіч-
них маркетингових програм;

– вертикальну диверсифікацію – доповнення 
виробничої програми продукцією попередніх та 
наступних ступенів;

– конгломератну (латеральну, чисту, багато-
галузеву) диверсифікацію – передбачає випуск 
нового товару, не пов'язаного з основною діяль-
ністю підприємства.

З метою більш ефективного використання ре-
сурсів заводу пропонуємо застосування концен-
тричної (горизонтальної) диверсифікації. Новий 
товар може бути виготовлений з тієї ж самої си-
ровини, що й наявна продукція. Його можна бути 
продавати через тих же посередників, що реалі-
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зують хліб та булочки, а для виробництва та збуту 
використовувати частково наявне устаткування.

В 2015 році силами підприємства було проведе-
но опитування покупців продукції ПАТ «Дніпров-
ський хлібокомбінат № 5» з приводу задоволення 
якістю продуктів, різновидністю начинок булочок, 
сортаментом продукції тощо. Було виявлено, що 
у підприємства є постійні покупці, які задоволені 
продуктами, але відчувають недостатність деяких 
кондитерських виробів – в першу чергу, кексів.

Отже, на підставі отриманих в результаті опи-
тування даних робимо висновок про те, що одним 
з напрямків збільшення прибутку ПАТ «Дні-
провський хлібокомбінат № 5» може стати ви-
робництво нового виду продукції, а саме кексів з 
родзинками та здобних.

Освоєння нової товарної лінії дасть можли-
вість підприємству залучити нових споживачів, 

збільшити обсяг реалізації продукції та прибу-
ток, ефективніше використовувати виробничі по-
тужності та існуючу систему товароруху, змен-
шити залежність від процесу реалізації одного 
товару або асортиментної групи.

Висновки з проведеного дослідження. На під-
ставі виконаного аналізу нами була обрана для 
реалізації в умовах ПАТ «Дніпровський хлібо-
комбінат № 5» стратегія інновації товару, яку 
доцільно здійснювати через концентричну (го-
ризонтальну) диверсифікацію товару. Це най-
легший, найзручніший і найменше ризикований 
спосіб дії, оскільки новий товар може бути ви-
готовлений з тієї ж самої сировини, що й наявна 
продукція. Його можна бути продавати через тих 
же посередників, що реалізують хліб та булоч-
ки, а для виробництва та збуту використовувати 
частково наявне устаткування.

Література:
1. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г. Л. Багиева – М.: 

ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – 703 с. 
2. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика / В. Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 2003. – 250 с. 
3. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник / С. С. Гаркавенко – 5-е вид., доп. – К.: Лібра, 2007. – 720 с. 
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – М.: Изд-во Вильямс, 2007. – 656 с. 
5. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен Ж-Ж.; пер. с французского. – 

СПб.: Наука, 1996. – 589 с. 
6. Бизнес-планирование: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодика. – М.: Финансы 

и статистика, 2012. – 816 с. 

Семёнова Татьяна Валерьевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики промышленности
Национальной металлургической академии Украины
Сучко Александр Валерьевич
студент
Национальной металлургической академии Украины

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Исследованы понятия «товарная политика» и «ассортиментная политика». Рассмотрены теоретические аспекты фор-
мирования ассортиментной политики предприятий. Сделаны аргументированные выводы и разработаны предложения 
по совершенствованию товарной политики конкретного предприятия.
Ключевые слова: товарная политика, товарный ассортимент, конкурентные преимущества, стратегия инновации, 
диверсификация товара.

Semenova Tetiana Valerievna
PhD, Associate Professor,
Аssociate Рrofessor Of The Industrial Economics Department
National Metallurgical Academy of Ukraine
Suchko Aleksander Valerievісh
Student
National Metallurgical Academy of Ukraine

TRADE POLICY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary
The concept «trade policy» and «assortment policy» has explored. Theoretical aspects of formation of the assortment policy 
of enterprises've considered. Conclusions and proposals for improvement of the product policy of a particular company've 
made and reasoned.
Keywords: product policy, product range, competitive advantage, innovation strategy, product diversification.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 145

1 (08), january 2016© Сергєєва О.С., Сівкова К.О., 2016

УДК 336.717.061

Сергєєва Олена Степанівна
кандидат економічних наук, старший викладач,
старший викладач кафедри банківської справи

Одеського національного економічного університету
Сівкова Катерина Олександрівна

студентка
Одеського національного економічного університету

ЗНИЖЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ 
КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

У статті розглянуто сферу кредитних послуг для населення та досліджено динаміку та сучасний стан кредитування 
в Україні. Зазначено взаємозв'язок між доходами населення України та розвитком ринку банківського кредитування. 
Проаналізовано причини, які спонукають банки до скорочення надання кредитних послуг населенню, а також про-
блеми, які постають перед банком при кредитуванні населення.
Ключові слова: доходи населення, кредитні послуги банків, платоспроможність, грошові потоки, структура доходів, 
витрат і заощаджень населення.

Постановка проблеми. Розвиток кредитних 
послуг для населення переважною мірою зале-
жить від попиту на дані послуги. Розширення ді-
яльності суб'єктів кредитних відносин (клієнтів), 
зростання їх вимогливості до обслуговування, а 
також діяльність банків, спрямована на збіль-
шення прибутковості, захоплення більшої долі 
на ринку кредитування і мінімізація кредитних 
ризиків – все це спонукає українські банки до 
пошуку якісно нових, більш досконалих моделей, 
способів та форм надання позичок. Однак потре-
ба у кредитуванні населення зростатиме тільки 
у тому випадку, якщо рівень середньодушових 
доходів також збільшуватиметься. 

В кредитуванні в нашій державі є ряд про-
блем, пов'язаних, перш за все з фінансовою та 
банківською кризою в Україні, які потребують 
негайного вирішення. Основна частина цих про-
блем у кредитуванні пов'язана саме з високим 
рівнем заборгованості, відсоток неповернення за 
споживчими кредитами залишається занадто ви-
соким. Причинами цього, перш за все, є непла-
тоспроможність населення України (через дуже 
низький рівень доходу) та високий рівень інфля-
ції, який і сприяє подальшому підвищенню не-
платоспроможності.

Актуальність дослідження. Банківське кре-
дитування сьогодні є дуже актуальне як для 
українських банків, так і для їх клієнтів, а його 
переваги є очевидними. Адже, по-перше, пози-
чальники можуть швидко та просто залучити 
необхідні їм кошти для того, щоб вирішити по-
точні або ж довгострокові господарські потреби. 
По-друге, кредитори за допомогою цього пере-
творюють свої тимчасово вільні грошові ресурси 
в дохідні активи. Однак для реалізації цієї дво-
стороньо вигідної угоди необхідно, щоб в насе-
лення були тимчасово вільні кошти, обсяг яких 
визначаться різними видами доходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження взаємозв'ку між доходами насе-
лення та банківським кредитуванням здійсню-
вали М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пухов-
кіна. Зокрема, зв'язок між низькими доходами 
населення та дефіцитом позичкового капіталу в 

країні і наслідки встановлював М. І. Савлук [1]. 
О. С. Сергєєва відзначила вплив стану доходів 
населення на формування грошових потоків бан-
ків [2]. О. О. Гаманкова зауважила, що економіч-
ний добробут характеризується рівнем доходів, 
їх розподілом, мірою задоволення потреб, а це 
підкреслює роль впливу доходів населення на 
розвиток кредитного ринку [3]. Також вивченням 
зв'язку доходів населення і кредитування займа-
лися Т. П. Носова і А. В. Сьомін [4].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наразі все ж залишаються 
невирішеними деякі теоретичні аспекти в сфері 
кредитування, а особливо його зв'язок із дохо-
дами населення держави. Також з плином часу 
відбулися зміни і в практичній частині даного 
питання, що потребує його подальшого розгляду.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідженні динаміки рівня і струк-
тури доходів населення України, у встановленні 
зв'язку між рівнем доходів громадян і розвитку 
кредитних послуг банків для населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обсяг витрат населення визначається передусім 
рівнем його доходів, а тому, відповідно, задоволь-
няється в різних випадках або повністю, або ж 
частково. Саме через те, що деякі з потреб зали-
шаються незадоволеними, населення починає за-
стосовувати інші механізми, такі як заощадження 
та кредитування. Проте із заощадженнями вини-
кають труднощі через достатньо великий розрив 
у часі між моментом появи потреби і моментом 
її задоволення. Ця проблема вирішується за до-
помогою кредитування населення, яке відображає 
економічні відносини, в які вступають позичаль-
ник і кредитор задля задоволення своїх потреб [4].

Наразі в усьому світі кредитні послуги для 
населення дуже поширені і застосовуються на-
селенням для того, щоб задовольнити потребу 
сім'ї у коштах. Існує навіть спеціальний термін – 
«життя у кредит», яке для середнього класу на-
селення багатьох розвинутих країн є нормою.

Проте в українській банківській практиці 
лише з початку 2000-х років з'явилося кредиту-
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вання приватних осіб, яке в основному копіювало 
іноземний досвід в створенні кредитних продук-
тів і послуг. В нашій державі з'явилися наступні 
види кредитування населення: споживче кре-
дитування, іпотечне кредитування, кредити на 
купівлю транспортних засобів, кредитна лінія 
фізичним особам за зарплатними платіжними 
картками, овердрафти фізичним особам за зарп-
латними платіжними картками, кредитування з 
метою придбання Клубних карток та ін.

Стан соціального середовища обумовлює фі-
нансову спроможність та бажання населення ко-
ристуватись банківськими послугами, що має ви-
значальне значення і для формування грошових 
потоків банків. Тому доцільним буде припустити, 
що важливим індикатором стану соціального се-
редовища для визначення впливу на формуван-
ня грошових потоків банків є кількість наявного 
населення (рис. 1).

За період аналізу кількість населення в Україні 
скоротилась на 1854,6 тис. чол., або на 3,92%. На-
разі згідно з даними Державної служби статисти-
ки прогнозована на 1 січня 2016 року чисельність 
населення України зменшиться порівняно з 1 січ-
ня 2015 року на 0,41%, або 177,9 тис. осіб. За про-
гнозами відомства, чисельність населення Украї-
ни за підсумками 2015 року складе 42,751 млн осіб 
проти 42,929 млн за підсумками 2014 року. При 
цьому середньорічна чисельність населення ско-
ротиться цього року на 37%, або 160,9 тис. осіб. За 
оцінками Держстату, середньорічна чисельність 
населення в 2015 році складе 42,840 млн осіб про-
ти 43,001 млн у 2014 році [6].

 

Рис. 1. Динаміка наявного населення України  
за 2005-2014 рр. (на початок року)  

 [складено автором на основі 5]

Тому можемо стверджувати, що потенційна клі-
єнтська база банків України постійно скорочуєть-
ся. Показники, що характеризують стан соціально-
го середовища в Україні, знаходяться на відносно 
високому рівні порівняно з іншими складовими 
індексу конкурентоспроможності країни. Здоров'я 
населення, початкова та вища освіта займають лі-
дируючі позиції, значні обсяги внутрішнього ринку 
забезпечені розміром держави, чисельністю насе-
лення та споживанням товарів і послуг.

Перед наданням кредиту фізичній особі здій-
снюється вивчення її кредитної історії, пов'язаної 
з покупкою товарів в кредит, а також аналіз її 
платоспроможності на момент оформлення угоди 
про надання кредиту з урахуванням майбутніх 
періодів. При видачі позики платоспроможність 
розраховується з урахуванням середньомісяч-
ного доходу за попередні декілька (переважно 
6) місяців, який зазначається в довідці про за-
робітну плату або в податковій декларації [7]. 

Тому загрозами для формування грошових по-
токів банків є фінансова неспроможність насе-
лення користуватись банківськими послугами, 
що, насамперед, визначається його економічною 
активністю. Зрозуміло, що зі збільшенням дохо-
ду населення відбувається збільшення попиту на 
кредитні послуги. Причиною цього є бажання на-
селення отримати необхідний їм товар не через 
певний проміжок часу, а прямо сьогодні. А спро-
можність сплатити відсотки за кредитом визна-
чається не чим іншим як доходами населення [8].

Аналіз розміру середньомісячного наявного 
доходу населення України показав його дуже 
низький рівень, що говорить про слабкий еко-
номічний розвиток країни загалом, та, зокрема, 
значну тінізацію економіки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка середньомісячного наявного доходу 
населення у розрахунку на 1 особу за 2005-2013 рр. 

[складено автором на основі 9]

Наведені дані свідчать, що, починаючи з 
2010 року, показники, обрані для аналізу (а саме 
середньомісячний наявний доход у відсотку до 
відповідного періоду попереднього року), постійно 
знижуються, що також є негативним чинником з 
точки зору надання кредитних послуг населенню.

Важливими показниками, що визначають по-
тенціальну можливість населення до користу-
вання банківськими послугами, є структура їх 
доходів, наведена на рисунку 3.

 
Рис. 3. Структура доходів населення України  

за 2005-2013 рр., % [складено автором на основі 10]

Наведені дані свідчать, що заробітна плата є 
первинним і основним джерелом доходів населен-
ня України, на неї припадає понад 40% їх загаль-
ного обсягу протягом періоду, що досліджувався. 
За період дослідження розмір середньомісячної 
номінальної заробітної плати постійно зростав, 
проте зростання реальної середньомісячної за-
робітної плати відбувалось значно нижчими 
темпами (особливо у посткризовий період). Уна-
слідок нерівномірностей у розмірах заробітних 
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плат між найбагатшими та найбіднішими катего-
ріями працівників, більшість населення отриму-
ють заробітну плату, нижчу за середній рівень 
(у середньому 64%). Також варто відзначити, що 
розмір заробітної плати є дуже низьким, що не-
гативно впливає на можливості банків щодо кре-
дитування фізичних осіб.

У доходах населення протягом періоду до-
слідження наявна значна частка соціальної до-
помоги та трансфертів (у середньому 38%), що 
є негативним чинником з точки зору впливу на 
формування грошових потоків банків України, 
адже це свідчить про низький рівень заробітної 
плати та високе навантаження бюджету країни 
соціальними виплатами, що, у свою чергу, відво-
лікає кошти з інвестиційних проектів, які б могли 
створити додаткові робочі місця [2].

На потенціал населення щодо кредитування 
впливає також обсяги та структура їх витрат 
(рис. 4), адже зв'язок між ними та грошовими 
потоками від операцій з фізичними особами є 
досить тісним.

 
Рис. 4. Структура витрат та заощаджень  

населення України за 2005-2013 рр.  
 [складено автором на основі 10]

Негативним для формування грошових по-
токів банків є незначний рівень приросту фі-

нансових активів (не більше 10% за період до-
слідження), оскільки переважна частина доходів 
спрямовується на споживання товарів та послуг 
(85% в середньому за період дослідження).

Окрім фінансової спроможності населення, 
перешкодами в наданні кредитних послуг на-
селенню є низький рівень довіри населення до 
банків; недостатній рівень фінансової освіченос-
ті населення, що стримує користування банків-
ськими послугами; недостатній рівень захисту 
споживачів банківських послуг. Позитивним є те, 
що нівелюванню негативного впливу даної групи 
чинників на функціонування фінансового ринку 
України значна увага приділяється виконавчими 
органами влади. У 2012 році Кабінетом міністрів 
України була затверджена Стратегія реформу-
вання системи захисту прав споживачів на рин-
ках фінансових послуг на 2012-2017 роки [11]. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Простежується помітне зменшення населення 
країни, спричинене різноманітними факторами, 
що веде до зменшення клієнтської бази банків. 
Середньомісячний наявний доход у відсотку до 
відповідного періоду попереднього року постійно 
знижуються, що також є негативним чинником 
з точки зору надання кредитних послуг насе-
ленню. Структура доходів населення України 
свідчить, що заробітна плата є первинним і осно-
вним джерелом доходів населення. Більшість 
населення отримує заробітну плату, нижчу за 
середній рівень, що негативно впливає на мож-
ливості банків щодо кредитування фізичних осіб. 
Для того, щоб підвищувати платоспроможність 
населення, необхідно запроваджувати заходи на 
державному рівні щодо покращення рівня життя 
і добробуту громадян. Таким чином можна роз-
вивати кредитні послуги банків для населення, 
які є ключовим фактором покращення стану бан-
ківської системи і економіки держави в цілому.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

На сегодняшний день реформирование и оптимизация платежной системы очень актуальна в связи со всемирным 
процессом автоматизации и компьютеризации всех сфер деятельности. Наличное и безналичное денежное обращения 
связаны между собой. Деньги перемещаются из одной сферы в другую, происходит смена формы денег с наличной 
на безналичную, и наоборот. В статье сделана попытка провести исследование действующей расчетно-платежной 
системы и ее перспективы развития.
Ключевые слова: наличные и безналичные расчеты, денежная масса, расчетно-платежная система, денежные агрега-
ты, эмиссионная система, дебетовые и кредитовые карты.

Постановка проблемы. Платежные системы 
различных стран находятся на разных этапах 
развития. Безусловно, все расчетные системы 
необходимо рассматривать во взаимоувязке де-
нежной, кредитной и банковской систем. Базовый 
вклад в развитие теории денег, экономической ос-
новы расчетных систем внесли А. Смит, Д. Рик-

кардо, Б. Саммерса и другие ученые. В современ-
ных условиях важным фактором в управлении 
бюджетами, выполнении фискальной функции, 
контроля над денежными потоками выступает со-
отношение наличных и безналичных расчетов.

Постановка задачи. На основе вышеизложен-
ного можно сформулировать цель исследования, 
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которая заключается в выявлении тенденций 
развития платежных систем в странах с разви-
вающейся рыночной экономикой.

Изложение основного материала исследова-
ния. Деньги как всякая политико-экономическая 
категория имеют целую систему определений, 
подчеркивающих различные нюансы в их сущ-
ности, формах, функциях. Они – мерило стои-
мости товаров и услуг, необходимый посредник 
между производителями и потребителями това-
ров, будь то индивиды, предприятия, страны; от-
делившаяся от натурально-вещественной формы 
стоимость товара, опосредованная стоимостная 
форма связи, всеобщая меновая стоимость.

Деньги изучаются самыми разными науками. 
Это научная нумизматика, экономическая исто-
рия, политическая экономия, финансы, бухгал-
терский учет и др. По мере развития товарно-де-
нежных отношений и международной торговли 
происходят существенные изменения в экономи-
ке и в денежных системах разных стран, прово-
дятся денежные реформы, утверждаются новые 
формы денег и типы денежных систем [1, с. 202].

Тип денежной системы зависит от того, в 
какой форме функционируют деньги: как то-
вар (всеобщий товарный эквивалент) или как 
знак стоимости (всеобщий меновый эквивалент). 
В связи с этим в укрупненном виде различают 
два типа денежных систем [2, с. 19].

1. Система металлического денежного обра-
щения;

2. Система обращения бумажно-кредитных 
денег.

Современная денежная система всех стран 
включает следующие основные элементы: де-
нежную единицу, масштаб цен, эмиссионную 
систему.

Денежная единица – это установленный в зако-
нодательном порядке денежный знак, который слу-
жит для соизмерения и выражения цен всех товаров.

Масштаб цен – это техническая функция де-
нег; это средство выражения стоимости в денеж-
ных единицах. 

Эмиссионная система – это законодательно 
установленный порядок выпуска в обращение 
денежных знаков. Центральный банк каждой 
страны обладает монопольным правом эмиссии 
наличных денег. Он также осуществляет денеж-
но-кредитное регулирование экономики. 

Важнейшим понятием для макроэкономиче-
ского управления является понятие денежной 
массы, так как при ее быстром увеличении, как 
правило, возникает инфляция, а при быстром со-
кращении – безработица и спад производства.

Денежная масса – это сумма безналичных, 
наличных денежных средств и других средств 
платежа. С учетом мирового опыта центральные 
национальные банки разных стран рассчитыва-
ют денежные агрегаты. Группировка банковских 
счетов по степени ликвидности, представленные 
на рисунке 1.1.

В связи с этим, необходимо выделить две 
сферы денежного обращения:

1. Наличное денежное обращение. 
2. Безналичное денежное обращение.
Наличное и безналичное денежное обращения 

связаны между собой. Деньги перемещаются из 
одной сферы в другую, происходит смена фор-
мы денег с наличной на безналичную, и наоборот. 
Безналичный оборот невозможно отделить от на-

личного денежного обращения, так как вместе 
они составляют единый денежный оборот.

«Деньги вне 
банков”, М0

“Деньги”, М1

“Денежная масса” или 
“квазиденьги”

(национальное определение), М2

М3

Наличные деньги в
обращении

М0 + средства на расчетных счетах

М1 + срочные и сберегательные депозиты

М2 + инструменты денежного рынка

 
Рис. 1.1. Структура денежной массы 

Где:	•	М0 = наличные деньги в обращении (банкноты 
и монеты, выпущенные в обращение, за исключением 
сумм наличности, находящихся в кассах кредитных ор-
ганизаций);

•	 М1 = М0 + средства на расчетных счетах теку-
щих и специальных счетах юридических лиц, средства 
страховых компаний, депозиты населения «до востребо-
вания» в национальной валюте;

•	М2 = М1 + срочные и сберегательные депозиты на-
селения и предприятий в национальной валюте;

•	М3 = М2 + инструменты денежного рынка (обли-
гации, сертификаты, векселя и банковские акцепты, 
обращаемые вне банковской системы).

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов осу-
ществляется с помощью банковских счетов, кото-
рые банки открывают в пользу своих клиентов.

Банковский счет – это счет, открываемый 
банком юридическим или физическим лицам для 
их участия в безналичном денежном обороте пу-
тем проведения безналичных расчетов, а также 
для проведения иных операций по счету. Банки 
могут открывать: текущие счета; расчетные сче-
та; бюджетные счета; корреспондентские счета – 
НОСТРО, ЛОРО; корреспондентские субсчета; 
счета доверительного управления; специальные 
банковские счета; депозитные счета; счета по 
вкладам (депозитам) [3, с. 389].

Обычной в практике организаций стала опла-
та посредством корпоративных пластиковых кре-
дитных или дебетовых карт. Это могут быть карты 
международных платежных систем Visa, Europay, 
American Express, Diners Card, JCB, электронные 
карты Visa Electron, Cirrus Maestro или др. Такие 
расчеты имеют ряд преимуществ по сравнению с 
другими формами расчетов. В частности, уменьша-
ется объем используемой в расчетах наличности, 
обеспечиваются более быстрые и удобные расчеты 
для клиентов банка: услуги либо товар можно по-
лучить до получения денег поставщиком.

Осуществлять эмиссию пластиковых (банков-
ских) карт преимущественно могут только кре-
дитные организации. Банковские карты могут 
быть выпущены как для физических, так и юри-
дических лиц, в том числе корпоративные карты. 
Естественно, при наличии лицензии, которая дает 
осуществлять расчеты по счетам указанных лиц. 
В международной практике существует два вида 
платежных карт по виду проводимых расчетов:
•	расчетная	карта	–	карта,	которая	позволяет	

ее держателю (физическому лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица) 
производить расчеты и распоряжаться денеж-
ными средствами на специально открытом счете, 
но в пределах расходного лимита, установленно-
го эмитентом. Такие расчеты могут проводиться 
для целей оплаты товаров, работ, услуг, коман-
дировочных расходов и представительских рас-
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ходов, а также для получения наличных денеж-
ных средств. Данный тип карт в международной 
практике носит название дебетовых карт;
•	кредитная	карта	–	карта,	которая	позволя-

ет ее держателю производить расчеты в преде-
лах предоставленных эмитентом кредитной ли-
нии, а также при соблюдении расходного лимита, 
установленного эмитентом в соответствии с ус-
ловиями договора с владельцем карты. 

Также в международной практике функцио-
нируют дебетно-кредитные карты. Такие карты 
позволяют ее держателю проводить операции с 
денежными средствами, размещенными на спе-
циальном счете, а также воспользоваться креди-
том, в соответствии с договором эмитента карты.

Состояние современной системы розничных 
платежей характеризуется тенденцией посте-
пенного сокращения доли наличных и ростом 
доли безналичных платежей. Этот процесс на-
чался во второй половине ХХ века в развитых 
странах и в настоящее время охватил все эко-
номики мира. Основной объем безналичных рас-
четов остается в большой степени сконцентриро-
ванным на развитых рынках Америки, Европы и 
Развитых стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, таких как Австралия, Япония, Сингапур и 
Южная Корея. В Южной Корее и Сингапуре эко-
номический рост и развитие технологий стиму-
лировали инновации в безналичных розничных 
платежах и их использование [3, с. 402].

В 2015 году объем безналичных расчетов про-
должает возрастать. По итогам 2014 года общее 
количество безналичных платежей в мире вы-
росло практически до 400 миллиардов операций, 
что на 9% больше, чем в предыдущем году (в 
2013 году увеличение составило 7,6%), и на 45% 
больше, чем в 2009 году [4].

В одних странах превозобладают расчеты на-
личными средствами, в других расчеты налич-
ными составляют незначительную долю. Во мно-
гом это зависит от следующих факторов:

– степени развития финансово-кредитных 
институтов;

– табильности экономики страны;
– менталитета населения и навыков исполь-

зования современных платежных средств и си-
стем [5, с. 187].

Доля наличных денег в разных странах по 
агрегату М0 в денежной массе по агрегату М2 по 
данным Центрального Банка РФ (таблица 1)

Таблица 1
Доля наличных денег (по агрегату М0)  

в денежной массе (по агрегату М2)
Страна Доля 

наличных 
денег, %

Страна Доля 
наличных 
денег, %

Беларусь 68,5 Россия 8,3
Аргентина 38,2 Китай 7,7
Польша 21,1 Малайзия 7,3
Бразилия 14,0 ЮАР 7,4
Казахстан 11,9 Украина 5,4
Индонезия 17,6 Великобритания 4,0
Швейцария 17,4 Канада 3,9
Индия 11,8 Германия 2,8
Мексика 10,2 Япония 2,8
США 8,9 Швеция - 4,6

Международная тенденция развития расче-
тов – это снижение доли расчетов наличными 
средствами и превалирование безналичных рас-
четов.

Безналичные расчеты могут контролировать-
ся уполномоченными органами достаточно эф-
фективно. Контроль за наличными расчетами не 
столь эффективен как контроль за безналичны-
ми расчетами. Контроль за наличными расче-
тами необходим для целей борьбы с теневым и 
криминальным денежным оборотом, уклонением 
от уплаты налогов.

Развитие системы расчетов в странах с раз-
вивающейся рыночной экономикой может быть 
направлено в сторону уменьшения доли расчетов 
наличными средствами и увеличения доли безна-
личных расчетов с применением электронного до-
кументооборота. В связи с этим могут проводятся 
многоаспектные мероприятия по реализации это-
го курса, в том числе ограничительные меры.

Таблица 2
Возможные ограничительные меры  
по расчетам наличными средствами

Расчеты Ограничения
Внесение наличных 
денежных средств 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями 
на собственные счета в 
банках

Без ограничений

Внесение наличных 
денежных средств 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями на счета 
в банках других хозяй-
ствующих субъектов

Запрет

Получение наличных 
денежных средств со 
счетов в банках

Возможно получение 
наличных денежных 
средств на выплату за-
работной платы, выплат 
социального харак-
тера, других расхо-
дов необходимых для 
ведения хозяйственной 
деятельности. Организа-
ция получает денежную 
наличность в пределах 
суммы денежных средств 
на банковском счете ор-
ганизации.

Наличные расчеты 
между юридически-
ми лицами и (или) 
индивидуальными пред-
принимателями по одно-
му договору.

Наличные расчеты меж-
ду юридическими лица-
ми ограничены. Предел 
расчетов устанавлива-
ется законодательством 
страны. 

 
В условиях усиления конкуренции между 

кредитными организациями и небанковскими 
провайдерами на рынке платежных услуг, наи-
большую значимость приобретают вопросы раз-
вития технологической инфраструктуры рознич-
ных услуг; минимизации рисков и уменьшения 
издержек, связанных с использованием платеж-
ных инструментов.

В связи с вышеизложенным на современном 
этапе развития национальных платежных си-
стем в странах с развивающейся рыночной эко-
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номикой можно выделить следующие векторы 
развития платежных услуг:

Совершенствование технологической ин-
фраструктуры. На сегодняшний день основную 
долю рынка электронных платежных услуг за-
нимают платежные карты. Однако сами по себе 
пластиковые карты не способны предложить 
потребителям ничего нового в плане скорости и 
безопасности совершения платежей. Данные ха-
рактеристики являются наиболее важными при 
совершении розничных платежей. Все большей 
популярностью начинают пользоваться мобиль-
ные платежи, осуществляемые посредством раз-
нообразных мобильных приложений, а также си-
стемы бесконтактных платежей.

Так, по данным сервиса электронных плате-
жей UBANK объем рынка мобильных платежей в 
2013 увеличился, прирост по сравнению с 2012 г. 
составил около 42%. Причем к 2018 г. прогнозиру-
ется увеличение оборота мобильных платежей [6].

Другим приоритетным направлением являет-
ся система бесконтактных платежей MasterCard 
PayPass, основанная на технологии NFC (Near 
Field Communication). Данная система позволяет 
устанавливать платежное приложение на микро-
чипе с радиоантенной. Причем микрочип можно 
установить в любой предмет: брелок, браслеты, 
часы. Таким образом, и мобильные платежи, и 
бесконтактные платежи как наиболее перспек-
тивные направления платежных услуг встреча-
ют на своем пути значительные правовые и тех-
нологические трудности.

Минимизация рисков. Некоторые национальные 
и коммерческие банки в силу ряда причин отклю-
чаются от платежных систем Visa и MasterCard 
и оказываются не способными обслуживать выпу-
щенные ими карты. В связи с этим в некоторых 

странах вводится национальная система пласти-
ковых карт. Такие системы могут быть достаточ-
но эффективными и быть альтернативой систем, 
принятых в международных расчетах. Однако в 
начальном этапе становления не исключены тех-
нические сбои, что вызывает недоверие клиентов и 
затрудняет работу банков. Таким образом, форми-
рование национальных систем пластиковых карт 
как стабилизатора рынка пластиковых карт толь-
ко в начале своего пути и полностью защитить от 
всех рисков, как поставщиков платежных услуг, 
так и их потребителей не может.

Выводы. Необходимо отметить, что рынок пла-
тежных услуг находится на этапе становления и 
еще далек от насыщения, поскольку постоянно 
появляются все новые инновационные продукты, 
которые значительно расширяют обыденное пред-
ставление о способах платежей. Состояние совре-
менной системы розничных платежей характери-
зуется тенденцией постепенного сокращения доли 
наличных и ростом доли безналичных платежей. 
Этот процесс начался во второй половине ХХ в. в 
развитых странах и в настоящее время охватил 
все экономики мира. Основной объем безналичных 
расчетов остается в большой степени сконцентри-
рованным в развитых рынках. Для стран с разви-
вающейся рыночной экономикой характерна су-
щественная доля расчета наличными средствами, 
что затрудняет функцию контроля теневых де-
нежных оборотов и фискальную функцию со сто-
роны государства. Перспективными направления-
ми в развитии платежных систем можно назвать 
разумные ограничительные меры по расчетам на-
личными средствами, развитие технологической 
инфраструктуры расчетов, минимизация рисков 
путем развития национальных платежных систем 
безналичных расчетов.
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На сьогодні реформування і оптимізація платіжної системи дуже актуальна у зв'язку зі всесвітнім процесом авто-ма-
тизации і комп'ютеризації усіх сфер діяльності. Готівкове і безготівкове грошове звернення пов'язані між собою. Гроші 
переміщаються з однієї сфери в іншу, відбувається зміна форми грошей з готівковою на безготівкову, і навпаки. У статті 
зроблена спроба провести дослідження діючої розрахунково-платіжної системи і її перспективи розвитку.
Ключові слова: готівкові і безготівкові розрахунки, грошова маса, розрахунково-платіжна система, грошові агрегати, 
емісійна система, дебетові та кредитні картки.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ152

1 (08), січень 2016

Stepanova Maria Andreevna
Student
Plekhanov Russian University of Economics

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CASH AND NON-CASH PAYMENTS  
IN INTERNATIONAL PRACTICE

Summary
To date, reform and optimization of the payment system is very relevant In connection with global process of automation 
and computerization of all field of activity. Cash and cashless monetary circulation are related. Money is transferred from 
one field of activity to another, there is a change of the form of money from cash to cashless and contrarily. The article 
tried to make a study of the current payment system and its development prospects.
Keywords: cash and cashless payments, monetary aggregates, payment system, monetary aggregates, issue system, debit 
and credit cards.

© Строгарчук С.В., Чернецька В.С., 2016

УДК 316.42:330.34(477.85)

Строгарчук Софія Вікторівна
студентка

Буковинського державного
фінансово-економічного університету

Чернецька Вікторія Сергіївна
студентка

Буковинського державного
фінансово-економічного університету

ПОЛЯРИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена аналізу диспропорцій в соціально-економічному розвитку Чернівецької області. Розглядаються 
провідні галузі економіки, а також галузі із низьким розвитком. Досліджено трудові ресурси, їх мобільність та рівень 
доходів населення.
Ключові слова: поляризація, економічне зростання, диспропорції розвитку, демографічний спад, заробітна плата, 
децильний коефіцієнт.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток наці-
ональної економіки характеризується посиленням 
децентралізації економічної діяльності та форму-
ванням регіональних господарських систем. Регіон 
є невід'ємною частиною не тільки адміністратив-
но-територіального устрою, але й всієї економічної 
системи країни. Це все більше виражається у зрос-
танні самоуправління розвитком регіонів, тобто у 
зосередженні в них адміністративних повноважень 
і господарської самостійності. Соціально-економіч-
ну політику держави безпосередньо реалізують 
регіони, саме в них здійснюється сучасна і майбут-
ня стратегія національного розвитку.

В Україні в умовах подолання наслідків світо-
вої фінансової кризи спостерігаються значні дис-
пропорції на галузевому і регіональному рівнях, 
нерівномірність соціально-економічного розвитку 
регіонів з глибокими територіальними відміннос-
тями в задоволенні соціально-культурних потреб 
населення. Світовий досвід свідчить про те, що 
держава є стійкою і життєздатною лише в тих 
випадках, коли його суб'єкти (адміністративно-
територіальні утворення) є політично стабільни-
ми, економічно і соціально життєдіяльними.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що 
соціально-економічний розвиток держави зале-
жить від постійного розвитку її регіонів. Регіони 

ж, у свою чергу, можуть розвиватися при наяв-
ності якісних продуктивних сил, що включають у 
себе засоби виробництва, матеріальні ресурси та 
трудові ресурси. Саме нерівномірність розміщен-
ня останніх і гальмує сталий розвиток не тільки 
даного регіону, а й усієї країни в цілому. Тому 
й виявляється необхідність здійснювати пошук 
шляхів до розв'язання цього питання.

Мета статті – дослідити характер поляризації 
соціально-економічного розвитку Чернівецької 
області, визначити позитивні і негативні наслід-
ки просторової асиметрії розміщення ресурсів та 
їхній вплив на економіку регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре-
гіональні аспекти розвитку розглядали багато 
вчених як зарубіжних так і вітчизняних. Серед 
них є такі як Т. Маляренко, Ж. Науменко, В. Пав-
ловим, О. Красноносова, О. Єрмоленко, М. Гон-
чаренко, Б. Лавровський, М. Долішній, В. Чужи-
кова, С. Мороз, О. Барановський, А. Філіпенко. 
Але складність соціально-економічного розвитку, 
специфіка регіонального управління потребують 
подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прискорення зростання української економіки 
у поєднанні з активною регіональною політикою 
може забезпечити збалансований регіональний 
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розвиток. Соціальний і економічний розвиток – 
взаємозалежні і взаємодоповнюючі компоненти. 
Їх поєднання в теоретичному і практичному ас-
пектах є запорукою досягнення високої якості 
життя людей та суспільного прогресу в цілому. 
Асиметрія розвитку регіону, нерівність дохо-
дів, яка сьогодні має місце в більшості областях 
України, швидко переростає у нерівність добро-
буту, що негативно впливає на соціальну мобіль-
ність – основу структури суспільства.

Рівень економічного розвитку відображають 
індекси основних показників (рис. 1). 
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за січень–вересень 2014–2015 р.р.

Індекс промислової продукції області за сі-
чень-вересень поточного року порівняно з січ-
нем-вереснем 2014 р. становив 101,1%.

Темп зростання обсягів виробництва у січні-
вересні поточного року порівняно з січнем-верес-
нем 2014р. в добувній та переробній промисловос-
ті становив 95,4%, у т.ч. в добувній промисловості 
і розробленні кар'єрів – 134,3%, у переробній 
промисловості – 94,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів даний показник у січні-
вересні 2015 року порівняно з січнем-вереснем 
2014 р. скоротився на 0,9%.

Порівняно з січнем-вереснем 2014 р. індекс 
обсягів виробництва продукції у 2015 р. у тек-
стильному виробництві, зокрема: виробництві 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матері-
алів збільшився на 15,1%. Це сталося за рахунок 
збільшення у текстильному виробництві на 59,8% 
та зменшення у виробництві одягу до 98,5% [3].

Щодо деревообробної промисловості регіону, 
слід зазначити зниження індексу промислової 
продукції на 2,1%. Значно зменшилося вироб-
ництво хімічних речовин і хімічної продукції, їх 
відсоток становив лише 45,8%. 

Зважаючи на зосередження у Чернівецькій 
області машинобудування, його роль у розвитку 
промисловості області також знизила темпи ви-
робництва на 17,6% за рахунок скорочення екс-
порту замовлень. 

У постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря у січні-вересні поточно-
го року порівняно з січнем-вереснем 2014 р. да-
ний показник досягнув 115,2%.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробни-
цтва у січні-вересні 2015 року порівняно з січнем-

вереснем 2014 р. становив 93,6%, у т. ч. в сільськогос-
подарських підприємствах – 83,5%, у господарствах 
населення – 96,2%. Середні ціни продажу сіль-
ськогосподарської продукції аграрними підприєм-
ствами (крім малих) у січні-вересні поточного року 
збільшилися порівняно з січнем-вереснем 2014 р. в 
1,6 рази, у т. ч. продукції рослинництва – в 1,7 рази, 
тваринництва – на 41,9% [3].

Чернівецька область належить до регіонів, у 
яких значною мірою проявляється диспропорція 
розвитку. Проведемо дослідження основних галузей 
даного регіону та проаналізуємо тенденцію їх зміни.

Таблиця 1
Основні напрямки економічної діяльності  

Чернівецької області за січень-вересень 2015 року

Показники Сума Питома вага регіону в 
загальному обсязі, %

Промислова про-
дукція, млн. грн. 4666,5 0,4

Рибне господарство, 
тис. грн. 92 0,2

Обсяг виконаних 
будівельних робіт, 
млн. грн.

520,3 1,5

Капітальні інвести-
ції, млн. грн. 1234,4 0,8

Обсяг роздрібного 
товарообороту, млн. 
грн.

5670,3 1,7

Обсяг експорту-ім-
порту товарів, дол. 77268 0,3

Обсяг експорту-ім-
порту послуг, дол. 15352,4 0,2

Частка промислового виробництва, інвести-
цій, обсягу експорту-імпорту незначна в загаль-
ному обсязі по Україні та коливається в межах 
0,2–1,7%. У Чернівецькій області найбільшого роз-
витку досягнуто в роздрібному товарообороті – 
5670,3 млн. грн. та промисловості – 4666,5 млн. грн.

Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства 
України оцінило соціально-економічний розви-
ток регіонів України. Загальна рейтингова оцінка 
Чернівецької області – 20-те місце з 25-ти. За 
результатами оцінювання, цього року найкращі 
показники з соціально-економічного розвитку 
у м. Київ, Дніпропетровської, Київської, Хар-
ківської та Вінницької областях. Найгірші – у 
Чернігівської, Житомирської, Тернопільської, 
Донецької та Луганської області. Оцінювання 
здійснювалось на підставі інформації від мініс-
терств, центральних органів виконавчої влади, 
обласних та Київської міської державної адміні-
страції за 26 показниками у 6 напрямах.

Чернівецька область у напрямку відновлю-
вальної енергетики та енергоефективності по-
сідає 17 місце з 25. Розвиток інфраструкту-
ри – 11 місце, ефективність ринку праці – 12, 
фінансова самодостатність – 10, інвестиційний 
розвиток та зовнішньоекономічна співпраця – 20, 
економічна ефективність – 22 місце. 

Економічний розвиток, зазвичай, створює 
передумови для розвитку соціальної сфери. 
У зв'язку з цим поряд з чисто економічними ха-
рактеристиками нерідко розглядають соціальні 
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показники розвитку, які стали не менш важли-
вими в оцінці ступеня розвитку регіону. 

Розміщення виробництва і наявність, розсе-
лення, структуру населення необхідно розгля-
дати як взаємозв'язані процеси. Структура роз-
селення населення, значною мірою формується 
під впливом виробництва, що в свою чергу в по-
дальшому впливає на розміщення виробництва, 
його територіальну організацію, і зрештою, на 
територіальну структуру. Аналіз чисельності на-
селення Чернівецької області, кількість зайнятих 
та безробітних представлено в табл. 2. 

За останні 5 років спостерігається зростання 
кількості постійного населення Чернівецької об-
ласті із 901,2 тис. осіб до 908,5 тис. осіб. Варто 
зауважити, що виявляється негативна тенденція 
до скорочення кількості зайнятих з 382,4 тис. осіб 
до 370,6 тис. осіб, відповідно збільшилась кіль-
кість безробітних з 35,6 тис. осіб до 36,8 тис. осіб. 

Основною проблемою сьогодення і надалі за-
лишається нерівномірність розподілу доходів 
між різними верствами населення, що обумовлює 
соціальну нерівність у суспільстві. 

Для вивчення диференціації населення за 
рівнем доходів використовується коефіцієнт де-
цильної диференціації, який розраховується як 

співвідношення мінімального доходу у 10% най-
більш забезпечених осіб до максимального дохо-
ду 10% найменш забезпечених осіб [4, с. 134]. 

За даними ряду розподілу населення Черні-
вецької області за рівнем середньодушових до-
ходів у 2014 році даний коефіцієнт становив 2,3. 
Це означає, що найменший розмір середньоду-
шових доходів 10% найбільш забезпечених осіб 
у 2,3 рази перевищує найбільший розмір серед-
ньодушових доходів 10% найменш забезпечених 
осіб. У 2014 році порівняно з 2010 роком ця різ-
ниця дещо зменшується.

Значний вплив на соціально-економічний роз-
виток має рівень оплати праці. Заробітна плата – 
це одна з найскладніших економічних категорій 
і одне з найважливіших соціально-економічних 
явищ. Вона, з одного боку, є основним (і часто 
єдиним) джерелом доходів найманих працівників, 
основою матеріального добробуту членів їхніх ро-
дин, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою 
часткою витрат виробництва. Питання організа-
ції заробітної плати і формування її рівня разом 
з питаннями забезпечення зайнятості складають 
основу соціально-трудових відносин у суспільстві.

Згідно із Законом України «Про оплату пра-
ці», держава здійснює регулювання оплати пра-

 
Рис. 1. Загальна рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіонів за січень-вересень 2015 року

Таблиця 2
Аналіз населення Чернівецької області за 2010–2014 роки

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Кількість постійного населення, тис. осіб 901,2 902,2 904,1 905,4 908,5
Кількість зайнятих, тис. осіб 382,4 385,4 387,2 391,6 370,6
Кількість безробітних, тис. осіб 35,6 34,2 33,5 31,4 36,8
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними за-
гальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму:
тис. осіб 81,6 84,3 139,1 89,8 54,2
У відсотках до загальної чисельності населення 9,2 9,5 15,7 10,1 6,1
Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, 
разів 2,4 2,6 2,7 2,4 2,3
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ці працівників підприємств усіх форм власності 
шляхом встановлення розміру мінімальної заро-
бітної плати та інших державних норм і гаран-
тій. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо 
встановлений розмір заробітної плати за просту, 
некваліфіковану працю, нижче якого не може 
провадитися оплата за виконану працівником мі-
сячну, годинну норму праці (обсяг робіт) [1]. 

Основною метою встановлення мінімальної 
заробітної плати повинно бути надання особам, 
які працюють за наймом, необхідного соціального 
захисту щодо мінімально допустимих рівнів за-
робітної плати.

Динаміку середньої і мінімальної заробіт-
ної плати та соціальних стандартів в Україні за 
останні роки представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка середньомісячної заробітної плати 
в Чернівецькій області за 2010–2014 роки

Таблиця 3
Динаміка середньомісячної з/п працівників  
по містах та районах Чернівецької області  

за 2012–2015 роки
Територія І півріч-

чя 2012 
року

І півріч-
чя 2013 

року

І півріч-
чя 2014 

року

І півріч-
чя 2015 

року
Чернівець-
ка область 2223 2380 2475 2781

м. Чернівці 2339 2491 2589 2951
м. Новодні-
стровськ 2631 3187 3395 3826

райони: 
Вижниць-
кий

2137 2361 2570 2814

Герцаїв-
ський 2083 2350 2248 2558

Глибоцький 2061 2104 2191 2604
Заствнів-
ський 1955 2127 2206 2300

Кельме-
нецький 1984 2110 2228 2273

Кіцман-
ський 1973 2036 2123 2317

Путиль-
ський 1977 2090 2149 2204

Новосе-
лицький 2341 2517 2699 2986

Сокирян-
ський 2389 2645 2719 2959

Сторожи-
нецький 2100 2216 2288 2697

Хотинський 1954 2213 2286 2342

Протягом 2010–2014 років мінімальна заробіт-
на плата в Чернівецькій області перевищувала 
прожитковий мінімум і зростала протягом усього 
періоду, досягнувши у 2014 році 1218 грн.

Практика підтверджує, що низька заробітна 
плата обмежує розширення внутрішнього ринку, 
яке необхідне для економічного зростання, при-
гнічує інноваційний розвиток, встановлює тен-
денцію до технічного відставання. Таким чином, 
низька заробітна плата не є вигідна ні державі, ні 
корпоративному сектору, ні домогосподарствам. 
Висока заробітна плата – навпаки, вигідна всім 
суб'єктам ринку, тому що формує необхідні еко-
номічні передумови для зростання [5, с. 183].

Детальний аналіз середньомісячної заробітної 
плати по містах та районах Чернівецької області 
представлено у табл. 3. 

Представлені дані засвідчують тенденцію 
зростання середньомісячної заробітної плати за  
2010–2014 роки працівників м. Чернівці та Черні-
вецької області в цілому. Найвищу заробітну пла-
ту протягом даного періоду зафіксовано в м. Ново-
дністровськ, а найнижчу – у Глибоцькому районі.

Таблиця 4
Розподіл населення Чернівецької області  
за рівнем середньодушових еквівалентних  

загальних доходів у 2010–2014 роках
Розподіл населення 

(%) за рівнем 
середньодушових 

еквівалентних загальних 
доходів

20
10

 р
.

20
11

 р
.

20
12

 р
.

20
13

 р
.

20
14

 р
.

До 480 0,7 - - - -
480,1-840,0 8,4 6,3 5,8 1,3 2,6
840,1-1200,0 32,2 20,2 15,3 12,0 4,2
1200,1-1560,0 33,8 36,0 26,3 26,2 20,7
1560,1-1920,0 13,3 18,7 21,4 26,9 21,2
1920,1-2280,0 11,6 18,8 14,6 15,6 20,2
2280,1-2640,0 - - 8,3 7,8 10,9
2640,1-3000,0 - - 2,3 5,6 10,0
3000,1-3360,0 - - 0,6 1,4 5,0
3360,1-3720,0 - - 2,9 0,7 2,2
Понад 3720 - - 2,5 2,5 3,0

Розподіл населення за рівнем середньоду-
шових еквівалентних загальних доходів пока-
зує, що у 2014 році найбільшу частку населення 
(21,2%) займають особи із заробітною платою в 
розмірі 1560,1–1920,0 грн., а найменшу (2,2%) –  
3360,1–3720,0 грн. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити висновок, що 
Чернівецькій області притаманна диспропорція 
соціально-економічного розвитку. У процесі по-
шуку подальших шляхів подолання нерівності 
має змінитися багато економічних і соціальних 
альтернатив та пріоритетів, які переважали у 
сфері прийняття рішень протягом останніх років. 
Триваюче поглиблення нерівності, що супрово-
джується соціальними диспропорціями і струк-
турними деформаціями, перешкоджає враху-
ванню суспільних й індивідуальних потреб для 
досягнення ефективного зростання. Виходячи з 
аналізу, можна стверджувати, що регіональні 
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інтереси повинні бути скориговані у бік пере-
дачі адміністративним органам і органам само-
врядування регіонів повної відповідальності за 
впровадження та цільового використання вну-
трішніх ресурсів. Соціально-економічна політику 
потрібно направляти на усунення диспропорцій, 
регіональне оновлення та інновації, мобіліза-

цію існуючого ресурсного потенціалу. Необхідно 
створювати умови для підвищення рівня і якості 
життя населення у всіх сферах життєдіяльності 
на основі формування ефективної системи регі-
онального відтворення, створення умов для ви-
користання власних можливостей розвитку для 
подолання існуючих негативних тенденцій.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Стаття присвячена висвітленню теоретичних аспектів формування ресурсної бази банків, обґрунтуванню необхідності 
стимулювання довгострокових депозитних вкладів для економічного розвитку держави в цілому. У статті здійснено 
загальний аналіз проблем та особливостей процесів сучасного формування ресурсної бази вітчизняних банків, визна-
чено основні напрями її оптимізації. 
Ключові слова: актив, банк, пасив, ресурс, управління, депозитна політика, ресурсний потенціал, формування, 
оптимізація.

Постановка проблеми. На сьогодні в Украї-
ні важливість підвищення ефективності функ-
ціонування ринкової інфраструктури набуває 
вагомого значення, що вимагає її реформуван-
ня відповідно до світових тенденцій та практик. 
Банківська сфера також зазнає кардинальних 
перетворень, що підтверджує високий ступінь 
динамізму та гнучкості ринку банківських про-
дуктів та послуг. Проблема формування ресурс-
ної бази банківської установи та розробка ефек-
тивної депозитної політики має дуже важливе 
значення і є невід'ємною складовою банківсько-
го менеджменту. Саме тому удосконалення де-
позитної діяльності в контексті модернізації та 
вдосконалення продуктового ряду та депозитних 
послуг, професійний підхід до обслуговування 
клієнтів та правильна організація роботи банку 
з вкладниками є запорукою завоювання і збере-
ження міцних конкурентних позицій на ринку 
банківських послуг, а також визначає діапазон 
кредитних можливостей банківської установи, 
його репутацію та прибутковість.

Удосконалення депозитної діяльності банків-
ських установ відіграє важливу роль як у систе-
мі загального банківського менеджменту для бан-
ку, так і в контексті інвестиційного ресурсу для 
економічного розвитку держави вцілому, про що 
свідчить постійна увага до вивчення цього питан-
ня з боку дослідників – науковців та практиків. 
Зокрема, проблему насичення банківської систе-
ми грошовими ресурсами вивчали у своїх пра-
цях такі вчені, як М. Алексеєнко [7], М. Волошин 
[12], О. Дзюблюк [21], А. Кириченко [8], О. Крав-
ченко [15], О. Лаврушин [9], А. М. Мороз [9], 
М. Савлук [9] та інші. Однак якість і асортимент 
депозитних послуг потрібно вдосконалювати від-
повідно до появи нових методів та технологій, що 
значно спрощують та скорочують процес обслу-
говування клієнтів, а широкий спектр депозит-
них продуктів дає можливість вибору саме тих 
позицій, котрі максимально задовольняють по-
треби та бажання вкладників. Отже, для ефек-
тивного провадження банками депозитної діяль-
ності, важливим є вивчення нових перспективних 
методик удосконалення процесу залучення ними 
ресурсів, пропозиція відповідного ряду депозит-
них продуктів, котрі б задовольняли існуючий та 
майбутній попит клієнта.

Постановка завдання. Метою здійснюваного 
дослідження є аналіз найновіших сучасних мето-
дів покращення депозитної політики банківських 
установ та, як наслідок, збільшення кількості за-
лучених банками ресурсів шляхом модернізації 
депозитного процесу і розширення асортименту 
депозитних продуктів та пропозиції щодо їх засто-
сування українськими банками в сучасних умовах 
розвитку ринку та економічної ситуації вцілому.

Виклад основного матеріалу. Розвиток еконо-
міки будь-якої країни залежить від рівня роз-
витку кредитування. Адже підприємствам важко 
функціонувати і розвиватися тільки за рахунок 
власного капіталу. Україна не є виключенням. 
Сьогодні в українських реаліях саме банківські 
установи є єдиними посередниками, які мають 
можливості здійснити необхідну мобілізацію ре-
сурсів задля здійснення кредитування економіки. 
В Україні активні операції банків здійснюються 
здебільшого саме за рахунок депозитів

Розвиток ринкових відносин в Україні неми-
нуче призвів до появи такого явища, як конку-
ренція, яка виступає визначальною компонентою 
механізму саморегулювання ринкової економіки і, 
водночас, конкретною формою її функціонуван-
ня. Наявність великої кількості банків в Украї-
ні є підгрунтям для здійснення певного аналізу 
клієнтом чи потенційним клієнтом того чи іншого 
банку в процесі прийняття рішення про довіру 
своїх коштів банківській установі, тому показник 
конкурентоспроможності банківської установи є 
одним із визначальних факторів, що впливає на 
корпоративний імідж та репутацію банку, а отже, 
і на перспективу розширення клієнтської бази та 
підвищення прибутковості. Наявність ресурсного 
потенціалу є важливою передумовою ефективно-
го функціонування не тільки окремої банківської 
установи, а й економіки країни в цілому, тому 
ефективна політика здійснення банками депозит-
них операцій є важливим завданням загальної 
системи стратегічного банківського управління, а 
механізм залучення ресурсів потребує особливої 
уваги в умовах конкурентної боротьби між банка-
ми за клієнтів та їх вклади. [16, с. 265].

Сьогодні здійснення ефективної банківської 
діяльності характеризується високим ступенем 
залежності успіху банку від наявності надійної 
репутації, відгуків про високу якість обслугову-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ158

1 (08), січень 2016

вання клієнтів щодо надання усіх видів послуг 
банком. Зокрема, стосовно депозитної політики, 
для забезпечення збереження і розширення чис-
ла клієнтів банк повинен постійно вдосконалювати 
асортимент депозитних продуктів та послуг, мо-
дернізуючи його у відповідності із новими техно-
логіями та методами роботи. Успіх банку сьогодні 
у значній мірі залежить від наявності високороз-
виненого комплексу банківського маркетингу, що 
здійснює аналітичну роботу і дозволяє швидко 
реагувати на зміни в мікро- та макросередовищі. 
Аналіз клієнтури банку, конкурентного середови-
ща, відбір цільових ринків, розробка комунікацій-
ної стратегії постійно і динамічно впливають на 
різні аспекти взаємовідносин банків з клієнтами, 
забезпечують розробку відповідних депозитних 
програм і продуктів, котрі б задовольнили існу-
ючий попит різних категорій вкладників, а також 
дозволили бути на крок попереду майбутнього 
зростаючого попиту, використовуючи досвід роз-
винутих країн та сучасні технології.

Важливим аспектом удосконалення депо-
зитної діяльності можна вважати розширення 
спектра банківських послуг, які б надавалися в 
комплексі із підвищенням якості депозитного об-
слуговування [16, с. 266]. Це означає, що окрім 
традиційного розрахунково-касового обслугову-
вання, банки надаватимуть своїм клієнтам ряд 
додаткових послуг, зокрема: ведення пенсійних 
рахунків, бухгалтерський облік операцій, нара-
хування та сплата податків, оплата комунальних 
послуг, розрахунки заробітної плати та інші. За-
стосування комплексного обслуговування широ-
ко застосовується у банківській практиці роз-
винутих зарубіжних країн, і ефективність його 
доведена. Тому імплементація позитивного зару-
біжного досвіду вітчизняними банками є доціль-
ною і актуальною в контексті розвитку системи 
електронних платежів та зростання попиту на 
додаткові банківські послуги. Метод комплексно-
го обслуговування значною мірою сприяє залу-
ченню додаткових коштів на різні види рахунків, 
а також вигідно відрізняє прогресивні банки-лі-
дери від своїх конкурентів, котрі пропонують 
традиційний набір банківських послуг [16, с. 266].

Для банку найбільш привабливими є строкові 
депозити, що є найбільш стабільною частиною 
залучених ресурсів, вони дозволяють здійсню-
вати кредитування на більш тривалі строки і 
відповідно під більш високий процент. Рекомен-
дований їх рівень у ресурсній базі – не менше 
50% [14, с. 15].

Ефективним методом додаткового залучення 
банками коштів на депозити може стати засто-
сування комплексного обслуговування клієнту-
ри. Крім традиційного кредитно-розрахункового 
та касового обслуговування, банки надаватимуть 
своїм клієнтам низку додаткових послуг. По-
стійне розширення діапазону послуг, зниження 
їх вартості, покращення якості кредитно-розра-
хункового та касового обслуговування, надання 
різноманітних консультацій сприятимуть збіль-
шенню обсягів кредитних ресурсів банку, забез-
печуючи йому належний рівень прибутковості 
при здійсненні активних операцій [13, с. 44].

У першу чергу варто зосередити свою ува-
гу на продуктовому ряді. Так як більша частина 

клієнтів банків є фізичними особами, то оптимі-
зація товарної політики має враховувати саме 
їхні інтереси. Банки мають створити широкий 
асортимент високоякісних послуг. Це вимагає від 
банків модернізації форм депозитних рахунків, 
упровадження нової техніки і технологій веден-
ня банківських операцій із застосуванням різних 
платіжних засобів. Таким чином, банківські уста-
нови змогли б задовольнити потреби клієнтів у 
повному обсязі. Перспективним напрямом удо-
сконалення депозитних операцій є розширення 
депозитних рахунків клієнтів з різноманітним 
режимом функціонування. Це дасть додаткові 
можливість клієнтам банків щодо ви користання 
своїх коштів при одночасному отриманні прийня-
того рівня доходів. З метою мобілізації додатко-
вих коштів населення банкам необхідно запро-
вадити такі нові форми депозитів: now-рахунки, 
supernow-рахунки, рахунки «зв'язаних коштів», 
структуровані рахунки. 

Важливим для залучення нових клієнтів є й 
використання новітніх каналів збуту продукції. 
На сьогодні банкам доцільно активно впроваджу-
вати Інтернет і мобільний банкінг, автоматизо-
вані відділення, «розумні» термінали, адже за 
кордоном інтернет-банкінг досяг такого високого 
рівня, що навіть кредитну карту можна замови-
ти в «один клік» та отримати її поштою, – пише 
«Простобанк Консалтинг» [18].

На Україні до популярних послуг, що про-
понують банки через інтернет можна віднести: 
оплата рахунків, онлайн-депозит, подача заявки 
на кредит, погашення кредиту, контроль рахун-
ків, відкриття віртуальних карт та рахунків, по-
купка та продаж безготівкового золота, валютна 
конвертація, перекази на будь-які рахунки та 
карти України та світу, відправлення та отри-
мання термінових переказів по всьому світу, 
оплата комунальних послуг та створення шабло-
нів для таких оплат в майбутньому, поповнення 
мобільного телефону, оплата послуг зв'язку, по-
купка автобусних, залізнодорожних та авіаквит-
ків через інтернет і навіть замовлення таксі. 

Ще чотири роки тому в те, що онлайн депо-
зити стануть масовим явищем, ніхто не вірив, 
а сьогодні це одна з найдоступніших та якісно 
реалізованих функцій Так, наприклад, за дани-
ми компанії «Простобанк Консалтинг» станом на 
11.12.2015 14 банків із 20 найбільших (за кількіс-
тю активів) мають у своїй лінійці послуг онлайн-
депозити. При цьому відкрити такий вклад мож-
на без відвідування відділень 13 з них. Також 
в усіх 14 банках можна вільно поповнювати та 
знімати кошти з таких онлайн депозитних ра-
хунків, якщо, звичайно, це передбачено умовами 
договору (таблиця 1.1) [18]. 

Отже, враховуючи вагоме значення залуче-
них коштів у системі ресурсного забезпечення 
банківських установ в сучасних умовах зроста-
ючої конкуренції, важливим аспектом депозит-
ної діяльності банків є розширення асортименту 
депозитних продуктів та удосконалення якості 
депозитних послуг. Зокрема, мова йде про за-
провадження депозитних рахунків із змішаним 
режимом функціонування, застосування сучас-
них технологій та досягнень, котрі значно спро-
щують процес здійснення депозитних операцій 
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та скорочують витрати банку, використання різ-
номанітних інструментів комунікаційної політи-
ки з метою активнішого просування депозитних 
продуктів на ринку та залучення ширшого кола 
клієнтів. Дані методи допоможуть банку заво-
ювати позитивну репутацію серед клієнтів та 
конкурентів, а також «іти в ногу з часом», тоб-
то застосовувати новітні методи та підходи щодо 
залучення депозитів, що забезпечить формуван-
ня необхідного обсягу депозитів для подальшого 
їх розміщення та отримання прибутку.

Таблиця 1.1
Умови онлайн-депозитів за даними дослідження 

компанії «Простобанк Консалтинг»
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ПриватБанк Так Ні
Credit Agricole Так Так
Хрещатик Так Ні
ФідоБанк Так Ні
Кредобанк Так Ні
Банк Кредит Дніпро Так Ні
Platinum Bank Так Ні
Промінвестбанк Так Ні
Дочірній банк Сбербанку Росії Так Ні
UniCredit Bank Так Ні
Альфа-Банк Так Ні
Банк VTB (Украина) Так Ні
УкрСибБанк Так Ні
ПУМБ Так Ні

Висновки. Процес поглиблення нестабільнос-
ті світового та національного фінансового ринку 
ускладнив систему формування ресурсної бази 
банків. Після падіння її кількісних параметрів у 
2008 р., у наступні роки загальна ресурсна база 
банків України мала зростаючу тенденцію як у 
частині власних, так і у частині залучених ресур-
сів. Така ситуація спостерігалася аж до 2014 року, 
що пов'язано з нестабільною полічною та еконо-
мічною ситуацією, що виникла в країні в цей пе-
ріод. Для покращення ситуації в банківській сфері 

та відновлення довіри населення до неї, необхідно 
вжити термінових заходів як банками так і дер-
жавою. Найбільш важливим у системі оптиміза-
ції ресурсної бази вітчизняних банків є: встанов-
лення оптимального співвідношення між темпами 
зростання ВВП та темпами зростання найбільш 
важливих напрямів роботи банків, зокрема, тем-
пів зростання їх активів; оптимізація цінових па-
раметрів у залученні та розміщенні банківських 
ресурсів; створення умов щодо залучення дов-
гострокових ресурсів; забезпечення ефективного 
механізму рефінансування банків з боку НБУ, 
використання механізму диференціації окремих 
нормативів регулювання діяльності банків у тій 
частині, яка стосується умов організації кредитно-
го процесу; створення спеціалізованого банку роз-
витку, головним завданням повинна стати реалі-
зація довгострокового кредитування пріоритетних 
галузей економіки тощо. Необхідно зазначити, що 
одним з пріорітетних напрямків збільшення ре-
сурсної бази банків є розробка та впровадження 
нових видів депозитних рахунків та поліпшення 
рівня обслуговування клієнтів.

Для якісного управління депозитними ресур-
сами банкам необхідно вирішити такого роду за-
вдання: визначити найбільш вигідних клієнтів, 
тобто тих, які забезпечують вищий рівень стабіль-
ності депозитної бази та більшу суму залишку на 
своїх рахунках; визначити кількість клієнтів, які 
необхідні для залучення заданого обсягу депозит-
ної бази; проводити роботу щодо залучення най-
більш вигідних потенційних клієнтів, при цьому, 
утримуючи старих клієнтів; проводити гнучку ці-
нову політику в розрізі окремих клієнтів.

Інноваційна діяльність, що здійснюється на 
основі прогресивних науково-технічних досяг-
нень є головним інструментом подолання кризо-
вих явищ, стабілізації і зростання економіки та 
підвищення конкурентоспроможності. Ефективне 
формування та управління депозитних опера-
цій створює умови для оптимального ресурсного 
регулювання в комерційному банку. Гарантією 
успішного управління депозитними операціями 
є взаємовигідні відносини між банком і клієнтом. 
Щоб збільшити депозитні залучення, банк пови-
нен ретельно і постійно вивчати інтереси і запити 
вкладників. Інноваційна діяльність банків об'єднує 
науку, техніку, економіку, підприємництво, освіту 
та управління, що дозволяє реалізувати іннова-
ційні підходи у своїй депозитній політиці.
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ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті досліджено стан сучасного розвитку екологічного страхування в Україні. Виявлено проблеми в екологічній 
політиці нашої держави. Розглянуто досвід розвинених країн світу в сфері екологічного страхування. Запропоновано 
шляхи вдосконалення системи екологічного страхування в Україні.
Ключові слова: навколишнє природне середовище, екологічне страхування, екологічні ризики, страхові компанії, 
екологічна політика.

Постановка проблеми. Потреба розроблення 
та запровадження системи екологічного страху-
вання є об'єктивною закономірністю суспільно-
економічного розвитку України. Доведено, що на 
сучасному етапі свого розвитку людство спро-
можне зруйнувати середовище свого існування 
або зробити його непридатним для проживання. 
Тому нині потрібна побудова чіткої системи за-
хисту від екологічної небезпеки загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пев-
них проблем формування та розвитку інституту 
екологічного страхування торкалися у своїх пра-
цях такі загальновідомі вчені, як В. Базилевич, 
Н. Машина, В. Семенов, В. Шевчук, Ю. Шемшу-
ченко та ін. 

Окремим питанням екологічного страхування 
увага приділяється і у періодиці (Л. Грановська, 
І. Дубовіч, Х. Василишин та ін.). Проте законо-
давство у сфері природокористування і охорони 
навколишнього природнього середовища потре-
бує поглиблених розробок для посилення право-
вої відповідальності за порушення екологічного 
законодавства.

Постановка завдання. Проаналізувати зару-
біжний досвід екологічного страхування та мож-
ливість його застосування для вдосконалення 
чинної системи управління природоохоронною 
діяльністю в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукової літератури дає підстави ствер-
джувати, що страхування на сьогодні є самостій-
ною економічною категорією, що має властиві 
специфічні функції і завдання. Поширеними під-
ходами щодо трактування цього терміну є ро-
зуміння його як: системи економічних відносин; 
сукупності особливих замкнутих відносин; сукуп-
ності фінансово-економічних відносин [2, с. 110].

Відповідно до Закону України «Про страху-
вання», його розглядають як вид цивільно-пра-
вових відносин щодо захисту майнових інтересів 
фізичних та юридичних осіб у разі настання пев-
них подій (страхових випадків), визначених дого-
вором страхування або чинним законодавством, 
за рахунок грошових фондів, які формуються 

шляхом сплати фізичними та юридичними осо-
бами страхових платежів та доходів від розмі-
щення коштів цих фондів. 

Враховуючи напружену екологічну ситуацію, 
яка склалася в господарському комплексі країни 
останнім часом та необхідність мінімізації наяв-
них ризиків, пов'язаних з цими процесами, осо-
бливого теоретико-методологічного значення на-
буває трактування сутності поняття «екологічне 
страхування». 

Достатньо ґрунтовним, на нашу думку, є розу-
міння екологічного страхування як страхування 
відповідальності підприємств – джерел підвище-
ної екологічної небезпеки за аварійне (раптове, 
ненавмисне) забруднення навколишнього при-
родного середовища, що забезпечує можливість 
компенсації частини збитків, заподіяних реципі-
єнтам забрудненням навколишнього середови-
ща, утворюючи додаткові джерела фінансування 
природоохоронних заходів.

Екологічне страхування є одним із основних 
способів реалізації зазначеного права. Його тре-
ба розглядати в сукупності з іншими елементами 
економічного механізму забезпечення охорони 
довкілля, закріпленого у Законі України «Про 
охорону навколишнього середовища», яким ви-
значені правові, економічні та соціальні основи 
захисту природного середовища [3]. 

Відповідно до цього Закону, екологічне стра-
хування – це одне з джерел фінансування захо-
дів, спрямованих на охорону довкілля. Водночас 
таке страхування виконує не тільки природоохо-
ронну, а й превентивну та інвестиційну роль і є 
важливим елементом економічного стимулюван-
ня природоохоронної діяльності та раціонального 
природокористування.

В Україні відсутність або порушення нормати-
вів, що обмежують викиди забруднювальних речо-
вин, екстенсивне природокористування негативно 
відбилися на екології. Відсталість та зношеність 
технічної бази багатьох виробництв призводять 
до частих аварій і порушень екологічних норм 
експлуатації. Частина збитків відшкодовувалася 
державою за рахунок централізованих резервів. 
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З переходом до ринкової економіки цю функцію 
повинні виконувати самі підприємства та місцеві 
органи влади, що не мають достатніх коштів [3].

Об'єктом екологічного страхування є будь-
який екологічний ризик забруднення навколиш-
нього середовища та потенційного економічного 
збитку, спричиненого забрудненням виробничи-
ми, побутовими та іншими відходами, транспорт-
ними засобами, а також забрудненням при:

– розміщенні, проектуванні, будівництві, ре-
конструкції, введенні в дію та експлуатації під-
приємств, споруд та інших об'єктів;

– використанні засобів захисту рослин, міне-
ральних добрив, токсичних хімічних речовин тощо;

– використанні та створенні нових біологічно 
активних речовин та засобів біотехнології;

– дії акустичних, електромагнітних, іонізую-
чих та інших шкідливих фізичних факторів;

– викидах радіоактивних речовин;
– транзитному транспортуванні та розміщен-

ні на території України екологічно небезпечних 
матеріалів як вітчизняного, так й іноземного ви-
робництва, проведенні фундаментальних та при-
кладних наукових розробок, упровадженні об-
ладнання з підвищеною екологічною небезпекою.

Підприємства, які є джерелами підвищеної 
небезпеки, звільняють від відшкодування шкоди, 
заподіяної навколишньому природному серед-
овищу, тільки коли доведуть, що шкода виникла 
внаслідок стихійних природних явищ чи навмис-
них дій потерпілих. 

Якщо підприємство не належить до власни-
ків джерел підвищеної економічної небезпеки, то 
вони звільняються від покриття шкоди за умо-
ви доведення, що шкоду заподіяно не з їхньої 
вини. Особи, яким завдані збитки, мають право 
на відшкодування неодержаних прибутків за 
час, необхідний для відновлення здоров'я, якості 
навколишнього природного середовища, відтво-
рення природних ресурсів до стану, придатного 
для використання за цільовим призначенням [5].

Найголовніше, що треба зробити зараз – це 
запровадити принцип безумовної відповідаль-
ності за шкоду довкіллю, заподіяну будь-якими 
суб'єктами підприємницької діяльності. Безумов-
на відповідальність змушує підприємства гаран-
тувати наявність додаткових коштів по компенса-
ції витрат, в тому числі, і у вигляді страхування.

Останнім часом Україна почала приділяти 
більше уваги проблемам фінансового забезпе-
чення екологічної політики. Відповідальність за 
забруднення довкілля встановлена багатьма чин-
ними законодавчими актами, якими закладено 
основи обов'язкового страхування.

Комплексний розвиток екологічного страху-
вання в Україні дасть змогу [4, с. 100]:

– скоротити бюджетні витрати на ліквідацію 
аварійних та надзвичайних ситуацій;

– забезпечити цільове використання коштів, 
які спрямовуються на ліквідацію та попереджен-
ня екологічного забруднення;

– посилити контроль за потенційно небезпеч-
ними видами діяльності та підняти вимоги еко-
безпеки.

Для об'єктивної оцінки ринку екологічного 
страхування в Україні було проведено соціо-
логічне опитування. Саме тому проведено соці-

ально-економічне дослідження серед населення 
України, яке проживає на території всіх регіо-
нів – Західного, Південного, Північного, Східного 
та Центрального. До Західного регіону України 
віднесено такі області: Львівську, Івано-Фран-
ківську, Тернопільську, Волинську, Рівненську, 
Хмельницьку, Чернівецьку та Закарпатську; до 
Північного – Житомирську, Київську, Чернігів-
ську та Сумську області. До південного – За-
порізьку, Херсонську, Одеську, Миколаївську 
області та АР Крим; до Східного – Харківську, 
Донецьку та Луганську області; до Центрально-
го – Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоград-
ську, Полтавську та Черкаську області [6, с. 197].

Із проведеного соціально-економічного дослі-
дження випливає, що більша частина опитаних 
громадян України (опитано 215 респондентів, ві-
ком від 18 до 70 років, зокрема 65% жінок та 
35% чоловіків) готові страхувати життя, здоров'я 
і майно від екологічних ризиків. 

У різних регіонах опитано різну кількість рес-
пондентів, зокрема: у Західному регіоні опитано 
80 респондентів (37%), у Північному – 35 (16%), 
у Південному – 50 (23%), у Східному – 25 (12%), 
у Центральному – 25 (12%). В опитуванні взя-
ли участь респонденти у віці: 18-25 років – 36%;  
26-35 років – 29%; 36-45 років – 15%; 46-59 ро-
ків – 15%; 60-70 років – 5%.

Серед опитаних громадян найбільшу частку 
(47%) за рівнем доходів становили респонденти, 
в яких середньомісячний сімейний дохід на одну 
людину становив (станом на червень 2014 р.) від 
1000 до 2000 грн (102 респонденти).

У 12% опитаних – дохід до 1000 грн. Дохід 
23% опитаних становить від 2000 до 3000 грн, а 
решта – 18% – мають середньомісячний дохід 
більше 3000 грн на одну людину. За місцем про-
живання найбільше респондентів – це міське на-
селення – 172 респонденти (80%), 33 респонден-
ти (15%) проживають у селах і 10 респондентів 
(5%) – у селищах міського типу.

Найбільшу частку (51%) опитаних станов-
лять респонденти (109 осіб) із вищою освітою, 
21% (46 респондентів) – із незакінченою вищою 
освітою, 20% (42 респонденти) – із середньою-
спеціальною освітою і 8% (18 респондентів) – зі 
середньою освітою. Серед опитаних найбільша 
частка респондентів, готових страхувати життя, 
здоров'я та майно – це громадяни з незакінченою 
вищою і середньою освітою, а найменша – із ви-
щою освітою.

Отже, чим вищий рівень освіти населення, 
тим менша готовність громадян страхувати жит-
тя, здоров'я та майно від екологічних ризиків.

Більшість респондентів (41, тобто 19%) готові 
страхувати життя і здоров'я від екологічних ри-
зиків у межах 1% від страхової суми. З опитаних 
13% респондентів готові платити 0,5% від стра-
хової суми; 9% респондентів – 1,5%; 7% респон-
дентів – 2%; 18% респондентів – 2,5%. Не готові 
страхувати життя і здоров'я від екологічних ри-
зиків – 34% респондентів [6, с. 198].

Стосовно страхування життя і здоров'я грома-
дян на випадок настання аварійного забруднення 
довкілля або стихійного лиха, то 135 респондентів 
(63%) надають перевагу добровільному страху-
ванню життя і здоров'я від екологічних ризиків.
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З дослідження випливає, що 65% опитаних 
готові страхувати своє майно від ризиків стихій-
них явищ, а 35% – не готові. Найменша частка 
громадян, які готові страхувати майно – у Схід-
ному регіоні України, а найбільша – на заході 
та півдні. Причиною більшої частки громадян, 
які готові страхувати майно у Західних і Пів-
денних регіонах держави, є ризики стихійних 
лих. У центрі та на півночі частки респондентів, 
які готові страхувати життя, здоров'я та майно, 
практично рівні.

На думку респондентів (105, тобто 49%), опти-
мальний розмір страхового тарифу для підпри-
ємств, які своєю діяльністю можуть завдати 
шкоду довкіллю та населенню, має бути 2,5% від 
страхової суми. Більшість респондентів (126, тоб-
то 59%) вважають, що страхування відповідаль-
ності на випадок аварійного забруднення довкіл-
ля має бути обов'язковим.

З визначення довіри респондентів до форми 
власності страхової компанії випливає, що 73% 
респондентів довіряють державній страховій ком-
панії, 27% – приватній. При цьому у всіх регіонах 
України респонденти надали перевагу державній 
страховій компанії. Спостерігається зростання до-
віри до державної страхової компанії на заході, 
сході та центрі країни. Ці результати свідчать 
про необхідність створення державної екологічної 
страхової компанії в Україні [6, с. 198].

Даний вид страхування є недосить розвиту 
ним, оскільки питома вага деяких видів екологіч-
ного страхування дорівнює нулю,, а навіть якщо 
по іншим видам питома вага не дорівнює нулю, 
то вона наближається до нього. Тобто, можна 
сказати, що частка страхового ринку в розрізі 
страхування екологічних ризиків є нерозвине-
ною (табл. 1). 

Таким чином, за умов сучасної фінансово-еко-
номічної ситуації в країні розвиток страхування 
відповідальності за шкоду довкіллю може стати 
реальним механізмом забезпечення екологічної 
безпеки.

На сьогодні у світовій практиці переважають 
екологічне страхування відповідальності та еко-
логічне майнове страхування. 

Норма страхування діяльності певних типів 
установок, що створюють загрозу для довкілля, 
з метою гарантування фінансового забезпечення 
можливої відповідальності за шкоду, заподіяну за-
брудненням довкілля, міститься і в Законі Німеч-
чини про матеріальну відповідальність за шкоду, 
заподіяну екологічними правопорушеннями [8].

Страхування потенційної відповідальності за 
шкоду як наслідок екологічних правопорушень 

здійснюється також у Бельгії, Великобританії, 
Нідерландах, Італії, США, Швейцарії, Японії та 
в інших країнах світу.

Так, одна з перших норм про екологічну від-
повідальність містилася у Законі Німеччини 
«Про захист водних ресурсів», що набув чинності 
1 березня 1960 р. У ньому зазначено, що винний 
у скиданні у водне середовище будь-яких речо-
вин або у впливі на воду таким чином, що змі-
нюються її фізичні, хімічні або біологічні влас-
тивості, зобов'язаний відшкодувати обумовлений 
цим збиток.

Окрім цього, власник джерела, із якого шкід-
ливі речовини потрапляють у водне середовище, 
спричиняючи при цьому збитки третім особам, 
зобов'язаний відшкодувати їх цим особам. 

У той же час зобов'язання відшкодування 
збитку не виникає, якщо збиток зумовлений об-
ставинами непереборної сили. З 1 січня 1991 р. у 
Німеччині набрав чинності Закон про екологічну 
відповідальність, який встановив єдину систему 
екологічної відповідальності та страхування цієї 
відповідальності для значного кола потенційно 
небезпечних об'єктів [7].

У Бельгії в 1974 р. був прийнятий закон, що 
передбачає створення фонду для фінансування 
робіт із видалення радіоактивних відходів та де-
зактивації територій. Використання коштів фон-
ду передбачено в тих випадках, коли виробник 
радіоактивних відходів не в змозі самостійно 
профінансувати зазначені роботи (фінансова не-
спроможність або банкрутство). 

Внески до зазначеного фонду повинні від-
раховувати всі підприємства, установи й орга-
нізації, унаслідок діяльності яких виникають 
радіоактивні відходи. Така модель екологічного 
страхування (на випадок фінансової неспромож-
ності виробника небезпечних відходів) викорис-
товується і в інших країнах.

Наприклад, в Італії умовою видачі ліцензії на 
збереження небезпечних речовин є наявність у 
компанії фінансової гарантії. Вимоги з надання 
фінансових гарантій (у формі страхування, бан-
ківських гарантій, поруки) для підприємств, які 
працюють із небезпечними відходами, передба-
чаються також законодавчими актами Австрії, 
Бельгії, Швеції [8].

Іншим прикладом досвіду страхування відпо-
відальності за забруднення навколишнього се-
редовища є Швеція. Цей вид страхування було 
запроваджено у Швеції внаслідок ряду позо-
вів про відшкодування збитків, пред'явлених у 
1969 р. Чинне законодавство Швеції зобов'язує 
будь-яку компанію, яка теоретично може ви-

Таблиця 1
Динаміка розвитку екологічного страхування в Україні

Роки 

Види страхування відповідальності 
Суб'єктів господарювання за шкоду, 

яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки

За утилізацію небезпечних 
відходів

Суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів

Страхові 
премії

Питома 
вага Страхові виплати Страхові 

премії
Питома 

вага
Страхові 
виплати 

Страхові 
премії

Питома 
вага

Страхові 
виплати 

2011 49031,9 0,38 72,9 160,8 0,001 0,0 40336,1 0,31 180,5
2012 59114,2 0,43 19,9 123,7 0,001 0,0 37627 0,27 35,8
2013 38726,7 0,20 32,7 117,1 0,001 0,0 39459,5 0,20 14,0
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кликати забруднення землі, придбати спеціальне 
страхове покриття.

У Франції державне регулювання екологічних 
відносин здійснюється владою на різних рівнях 
та в різних напрямках із кінця 1970-х років. До 
вказаного часу гарантії збитків, спричинених за-
брудненням навколишнього середовища, прак-
тично ніколи не включалися до договорів страху-
вання. Важливою подією в розвитку екологічного 
страхування Франції стало прийняття 14 квітня 
2001 року Кодексу навколишнього середовища. 
Цей документ є комплексом законодавчих актів, 
спрямованих на запобігання екологічним ризи-
кам та захист від результатів їх проявів; одним 
із способів такого захисту є екологічне страху-
вання [7].

За кордоном, наприклад у США, страхуван-
ня одна із засад, що націлена на підвищення 
безпеки для пересічного мешканця. Прикладом 
може служити Федеральний закон про всебіч-
ну відповідальність за відновлення і збережен-
ня оточуючого середовища, відомий під назвою 
«Суперфонд».

Завдяки цьому закону у США була реалізо-
вана повномасштабна робота по перезахоронен-
ню токсичних відходів з місць їх тимчасового 
зберігання і приведення до встановлених норм 
безпеки значна частина звалищ відходів.

Поряд з цим, в США існує ряд форм держав-
ної підтримки екологічного страхування. Допомо-
га страховикам здійснюється в тих галузях, де 
приватні фірми не можуть надати в повній мірі 
необхідного страхового покриття збитків. Такою 
сферою страхування, наприклад, підтримуються 
ризики постраждати від повеней. 

Тут Федеральний уряд виступає перестрахо-
виком приватних страхових компаній, котрі за-
ключають страхові договори, збирають внески та 
забезпечують виплати клієнтам. При цьому при-
ватні компанії можуть використовувати лише 
32% внесків, інші надходять державі. Якщо сума 
страхових виплат дорівнює чи перевищує вста-
новлений ліміт, кошти, що недостають, надає 
держава [8]. 

Такий механізм може бути використаний і в 
Україні. Наприклад, в Закарпатті при страху-
ванні від повеней і зсуву грунту. Або при реа-
лізації такої великої по масштабам програми, як 
створення в Україні замкненого ядерного циклу.

Крім того, за допомогою екологічного страху-
вання можливо включити таку дуже дійову форму 
відповідальності за негативні екологічні дії якою є 
економічна форма. Це дозволить впливати на ре-
гулювання стану довкілля і забезпечити суттєве 
«пом'якшення» суспільного соціального клімату.

У Японії страхування здійснюється приват-
ними страховими компаніями, державними орга-
нізаціями й кооперативами. При цьому приватні 
компанії й державні організації зайняті пошуком 
найбільш прибуткових сфер для вкладання ко-
штів, які накопичені від страхових внесків. Вони 
діють на національному й міжнародному рівнях, і 
їхньою метою є зрос тання власних доходів.

Страхування в цих країнах є могутнім фінан-
совим механізмом, що регулює цілу низку про-
блем, які стосуються безпечної роботи підпри-
ємства та його відповідальності перед третьою 

стороною, а також питань охорони навколишньо-
го середовища [6, с. 198]. 

Звертатись до страхування відповідальності 
потенційних порушників змушує, насамперед, 
жорсткість судових рішень у випадку порушен-
ня природоохоронного законодавства. При цьому 
досить поширене добровільне страхування від-
повідальності за відшкодування збитків від ава-
рійного забруднення навколишнього середовища 
в межах загального страхування цивільної відпо-
відальності підприємств.

Таким чином, екологічне страхування в Укра-
їні ще не настільки розвинене, як у європейських 
країнах. 

Однак, крім суто декларативних заходів, як от 
прийняття закону з метою запровадження систе-
ми екологічного страхування, необхідно здійсни-
ти ряд заходів, зокрема: 
•	налагодити	ефективну	систему	державного	

моніторингу довкілля; 
•	запровадити	практику	суцільного	екологіч-

ного аудиту підприємств, установ та організацій; 
•	впровадити	науково	обґрунтовані	заходи	з	

регулювання та планування забезпечення ендо-
генно-природної безпеки; 
•	створити	автоматизовані	системи	оцінюван-

ня ризику надзвичайних ситуацій та прогнозу-
вання їх можливих наслідків;
•	розробити	 нормативно-методичне	 забезпе-

чення системи запобігання аваріям та подолання 
їх наслідків; 
•	визначити	наукову,	організаційну	й	еконо-

мічну основи аналізу й управління екологічним 
ризиком, що передбачає розробку концепції еко-
логічного ризику, класифікацію його різновидів, 
визначення та закріплення соціально прийнятих 
критеріїв екологічної безпеки країни та терито-
рій, розробку методологічного апарату аналізу 
ризику, реалізацію науково-технічних та інвес-
тиційних проектів, спрямованих на пом'якшення 
наслідків екологічних ризиків тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, аналіз зарубіжного досвіду показує, що 
екологічне страхування – особливий, найбільш 
складний вид страхування, що має свою специ-
фіку (взаємозв'язок із правовим механізмом, за-
лучення експертів-екологів для здійснення еко-
логічного аудиту страхувальників).

Екологічне страхування повинне передбача-
ти, крім іншого, компенсацію шкоди за збитки 
завдані екосистемам довкілля в обсягах, що за-
безпечуватимуть їх відновлення до інтактного 
стану, що повинно знайти відображення в за-
конодавстві України. Через, як правило, великі 
обсяги збитків, що задаються внаслідок еколо-
гічних інцидентів доцільним є створення пулів з 
екологічного страхування, та участь держави, як 
страховика останньої інстанції, у компенсації за-
вданих екологічними катастрофами збитків. 

Запровадження екологічного страхування 
дозволить забезпечити реальну компенсацію 
застрахованих екологічних збитків, зменшить 
навантаження на державний та місцевий бю-
джети, надасть можливість залучити ресурси 
страхових компаній для інвестування економі-
ки та компенсації збитків, нанесених внаслідок 
екологічних інцидентів.
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КАТЕГОРІЯ «ВТРАТИ РОБОЧОЇ СИЛИ»: АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

В статті визначено сутність та зміст втрат робочої сили як економічної категорії. Здійснено класифікацію втрат 
робочої сили та визначено основні детермінуючі їх складові. Обґрунтовано необхідність в економічному аналізі втрат 
робочої сили, розмежування понять «втрати» та «збитки».
Ключові слова: робоча сила, економічні втрати, втрати робочої сили, абсолютні втрати, процесні втрати, класифікація 
втрат робочої сили, збитки.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що 
в останні роки все виразніше окреслилася тенден-
ція до оперування такими категоріями як «тру-
довий потенціал» та «людський капітал», які є 
відображенням об'єктивного процесу підвищення 
ролі людини в економічній діяльності під впли-
вом змін у самій економіці. Проте, саме категорія 
«робоча сила» стоїть першою у логічному лан-
цюгу термінології: «робоча сила – трудові ресур-
си – трудовий потенціал – людський капітал», що 
характеризують процес еволюції економічної та 
управлінської думки про людину та її ролі в сис-
темі економічних відносин. Економічний розвиток 
цивілізованої держави неможливий, саме, без до-
статньої кількості робочої сили, яка є об'єктивною 
основою існування економічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні, методичні та прикладні аспекти про-
блем розвитку людських ресурсів та робочої 
сили досліджувались і продовжують досліджу-
ватись у працях багатьох вітчизняних учених, 
зокрема: М.В. Птухи, С. Пирожкова, А. Марчен-
ко, В. Стешенка, Д. Богині, О. Грішнової, Е. Лі-
банової, Л. Шаульської, Л. Шевчук, Л. Гальків, 
Н.О. Рингач, В. Близнюк, Ю. Феленчак та ін. 

Враховуючи проблеми демографічної та еко-
номічної ситуації в Україні та трудоресурсного 
потенціалу, важливого значення набуває сьогод-
ні всебічна оцінка втрат робочої сили, вихідним 
яких є – розуміння економічного змісту поняття 
«втрати робочої сили», визначення якого ми не 
знайшли у жодній науковій літературі чи слов-
нику, незважаючи на те, що у публікаціях, коли 
йдеться про негативні явища, які відбиваються 
на робочій силі говорять про її втрати.

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в розкритті, на основі наявних підходів 
до подання інформації про втрати, економічного 
змісту категорії «втрати робочої сили» та роз-
робки підходів до їх класифікації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «робоча сила» виник в XIX ст. у зв'язку 
з необхідністю позначення та обліку особистісно-
го фактору виробництва. Поняття «робоча сила» 
в економіці застосовується в якості як найбільш 
важлива характеристика людини в процесі сус-
пільної трудової діяльності.

За часів соціалістичного способу виробництва 
поняття робочої сили використовувалося для ха-
рактеристики забезпечення підприємств кадра-
ми та ефективності їх використання. В нас час у 

наукових дослідженнях термін «робоча сила», як 
відмічає А.І. Рофе [1, с. 98-106], використовується 
в основному в двох аспектах, з одного боку, як 
здатність людини до праці, тобто сукупність її 
фізичних і духовних сил, що застосовуються нею 
в процесі виробництва. При цьому таке тлума-
чення детально розкрито ще К. Марксом. З цього 
визначення слідує, по-перше, що робоча сила пе-
редбачає наявність працездатності (тобто воло-
діння фізичними та духовними здібностями, без 
яких неможлива участь в трудовому процесі). 
По-друге, визначений конкретний носій робочої 
сили – індивідуум. Це означає, що робоча сила 
не існує поза самою людиною, якісно визначеною 
особистістю. По-третє, людині необхідно набути 
певну суму знань в процесі освіти та виховання 
[2, с. 36]. З іншого боку, основуючись на визна-
ченнях, прийнятих на міжнародних конференці-
ях з статистики праці та на рекомендаціях МОП, 
під «робочою силою» розуміється економічно ак-
тивна частина населення, що забезпечує пропо-
зицію робочої сили для виробництва товарів на 
послуг. Тобто «робоча сила» тотожна статистич-
ному поняттю – «економічно активне населення».

Дослідження будь-яких видів втрат почина-
ється з визначення сутності та змісту самого по-
няття втрати. Необхідність визначення цього про-
диктована насамперед тим, що незважаючи на те, 
що поняття втрати міцно увійшло в наукову тер-
мінологію, визначення це має серйозні відмінності.

Поняття втрати за своєю сутністю і змістом 
неоднорідне, в залежності від його трактуван-
ня можна по різному підійти до оцінки втрат і 
методологію їх вимірювання. Неоднозначність 
трактування поняття втрати обумовлені різни-
ми підходами дослідників до вивчення проблеми 
втрат – прямих, непрямих, соціальних, економіч-
них, екологічних. Для кожного із зазначених під-
ходів характерні свої специфічні риси, на основі 
яких будуються визначення поняття втрати.

Сутність втрат робочої сили можна розгляда-
ти як процес, так і економічну категорію. Під-
ходячи до характеристики дефініції «втрати ро-
бочої сили» як економічної категорії, акцентуємо 
увагу на тому, що вихідними є розуміння термі-
нів «втрати» та «економічні втрати».

Тлумачний словник української мови пояснює 
зміст слова «втрата» як: 1) дія «внаслідок якої 
хтось залишається без кого-, чого-небудь, втра-
чає когось, щось (чия-небудь смерть, загибель, 
яка є відчутною, болючою для когось); 2) той (те), 
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хто (що) втрачений (втрачене); що-небудь за-
гублене, вкрадене, розбите і т. ін.; 3) зменшення 
кількості чого-небудь; 4) кількість чого-небудь, 
не використаного за призначенням, марно витра-
ченого, незбереженого і т. ін.; 5) збитки [3].

Українська радянська енциклопедія втрати у 
виробництві трактує як «нераціональне викорис-
тання виробничих ресурсів (робочого часу, засо-
бів виробництва), що знижує результати госпо-
дарської діяльності підприємств і завдає шкоди 
народному господарству» [4, с. 459].

Перший більш докладний аналіз питань втрат 
в економічному плані з'явився на початку 20-го 
століття. Американський економіст Стюарт Чейз 
(1926) був першим, хто помітив, що економічний 
прибуток компанії не відповідає очікуванням і 
прогнозам, іншими словами комерційні втрати 
вважалися як синонім неефективності. Для того, 
щоб оцінити економічні втрати в грошовій формі, 
Чейз запропонував оцінити витрати на нееконо-
мічі процеси (у втрачених робочих годинах, втрат 
матеріалу і т.д.), і оцінити яким буде кінцевий 
фінансовий результат у випадку втрати, профі-
лактики та вдосконалення виробничих техноло-
гічних процесів. У книзі «The Tragedy of Waste» 
(Трагедія марнотратства) Чейзом було викорис-
тано поняття «економічні втрати» вперше. На 
підставі підходу Чейза: «Втрати – це будь-які 
перешкоди до максимального використання вар-
тості при максимальних витратах» [5, с. 13].

Пізніше, в 1930-1970, в процесі оцінки втрат 
були введені технологічні та економічні аспекти і 
сфера застосування концепції втрати була збіль-
шена з корпоративного рівня на національний. 
Так комісія Гувера, яка вивчала втрати в про-
мисловості США, використовувала специфічний 
метод аналізу втрат. До втрат відносять не тіль-
ки ті матеріальні цінності, які непродуктивно, без 
користі споживаються у виробництві, а й все те, 
що могло бути вироблено, але не вироблено із 
зазначених причин. Такий підхід розширив по-
няття втрат, включивши в них і нереалізовані 
можливості [6, с. 9].

У 60-80-х роках Соболь В.А. характеризував 
економічні втрати наступним чином: «До втрат 
у власному розумінні слова відносяться тільки 
втрати через вироблений суспільний продукт і 
національний доход. У всіх інших випадках мова 
йде не про втрати через вироблену продукцію, а 
про втрати, що випливають із-за недовикорис-
таних можливостей, що знаходить своє відобра-
ження в рівні продуктивності праці» [7, с. 21].

Паата Леіашвілі дав економічним втратам на-
ступне визначення: «це безрезультатні еконо-
мічні витрати. Якщо, в результаті використання, 
економічні корисності не перетворилися на ви-
трати, значить вони перетворилися на втрати. 
Втрати, так само як і витрати, є знищені корис-
ності. Однак, витратам відповідають задоволені 
потреби, а втратам – незадоволені» [8, с. 37].

Також, в економіці, категорія «втрати» за-
стосовується в умовах дефіциту ресурсів і озна-
чає їх неекономне, неефективне використання з 
порушенням принципу ощадливості. Так Рубан 
В.А. під втратами економічних ресурсів розуміє 
неефективну їх витрату в процесі створення, 
перетворення і споживання, як в поточний мо-

мент, так і в перспективі [9, с. 194]. Головін С.Д. і 
Карєв А.Г. в найзагальніших рисах вважали, що 
втрати можна визначити як нераціонально вико-
ристану частину наявних ресурсів у вигляді без-
оплатного і безповоротного вилучення їх з госпо-
дарського обороту (понад суспільно-необхідних 
витрат ресурсів на виробництво продукції), про-
стоїв виробничих ресурсів [10, с. 20]. 

Особливої уваги заслуговує визначення еко-
номічних втрат, дане К.Б. Лейкін: «втрати в ши-
рокому сенсі слова (соціально-економічні) – це 
різниця між об'єктивно можливим (виходячи з 
технічного рівня наявних ресурсів виробництва) і 
сформованим рівнем задоволення матеріальних і 
культурних потреб трудящих. Втрати у вузькому 
сенсі слова (економічні) являють собою різницю 
між обсягом продукції, яка могла бути створена і 
реалізована споживачам при раціональному ви-
користанні живої праці та даного рівня розвитку 
техніки і технології виробництва, і обсягом про-
дукції, фактично створеної і реалізованої спожи-
вачам» [11, с. 36]. Це визначення втрат з позиції 
процесу розширеного відтворення.

А.В. Вайсброд до втрат відносив не викорис-
тання або недостатнє використання можливостей 
для збільшення загальної маси продукції, ско-
рочення витрат обігу, найбільш повного заван-
таження і прискорення будівництва і загальної 
реконструкції господарської бази. Під ними він 
розумів також розтрати та неекономно витра-
чання матеріальних цінностей [12]. Тобто, еконо-
мічні втрати – це співвідношення між об'єктивно 
можливим і фактично отриманим економічним 
результатом в процесі функціонування соціаль-
но-економічної системи. Вони вказують на збиток 
від безгосподарності, нереалізовані можливості 
виробництва, нераціональність використання на-
явних ресурсів, і як наслідок безрезультатність 
економічних витрат.

В теорії ризиків трудові втрати представ-
ляють втрати робочого часу, викликані випад-
ковими, непередбаченими обставинами та ви-
мірюються в людино-годинах, людино-днях або 
просто годинах робочого часу. Переклад трудо-
вих втрат у вартісне, грошове вираження здій-
снюється шляхом множення трудогодин на ціну 
однієї години [13, с. 96].

У демографії втрати населення зазвичай роз-
глядаються як наслідок військових дій, голодо-
морів, масових міграцій, екологічних катастроф 
та ін. За Ю.Б. Феленчак демографічні втрати 
трактуються як кількість осіб, на яку зменшу-
ється чисельність населення регіону протягом 
визначеного проміжку часу (місяць, рік тощо), 
що спричинені впливом багатьох факторів й при-
зводить до структурних трансформацій демосо-
ціальної сфери у його межах [14, c. 8]. 

В.В. Мортіков до форм втрат у соціально-тру-
довій сфері відносить: безробіття, втрату робочих 
місць, вимушену неповну зайнятість, втрату час-
тини людського капіталу, погіршення якості ро-
бочих місць, падіння реальних доходів [15, с. 159].

Говорячи про втрати людського капіталу 
Л.І. Гальків [16, с. 184] зазначає, що втрати люд-
ського капіталу можуть виявлятися у скорочен-
ні обсягу цього капіталу, у зниженні його якості, 
погіршені структури, зношенні тощо. 
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З огляду на все вище сказане, на основі аналі-
зу різних тлумачень поняття категорії «втрати», 
на нашу думку, можна визначити два підходи 
до економічного змісту терміну «втрати робочої 
сили»: 1) ресурсний, що характеризує наявність 
робочої сили; 2) процесний, що характеризує ре-
зультати використання робочої сили. З огляду на 
це, втрати робочої сили можна поділити на:

1) абсолютні втрати, обумовлені природньо-
міграційним рухом населення;

2) процесні втрати, пов'язані з недовикорис-
танням наявної робочої сили за різними причи-
нами: безробіття, неповна зайнятість, тимчасова 
непрацездатність, трудова міграція.

Відштовхуючись від визначення трудового 
потенціалу, під яким М. Чайка [17, с. 188] розуміє 
«сукупність кількісних (чисельність працездат-
них контингентів і їх статево-вікової структури 
в поєднанні з середньою тривалістю майбут-
нього життя в робочому періоді, тобто фондами 
часу життєдіяльності працездатного населення) 
і якісних (зайнятість населення, рівень освіти і 
кваліфікації працівника, пов'язані з його участю 
у трудовій діяльності) характеристик здібностей 
і можливостей трудоактивного населення, які ре-
алізуються через існуючу систему відносин щодо 
участі в суспільно корисній праці», на нашу дум-
ку, абсолютні втрати робочої сили можна назва-
ти кількісними, а процесні – якісними втратами.

Розглядаючи дані підходи в синтезі ми може-
мо назвати такі детермінуючі складові втрат ро-
бочої сили рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Основні складові втрат робочої сили

За часом прояву виділимо такі типи втрат: 
1) реальні (фактичні) – втрати робочої сили, що 
використовувалася для виробництва товарів і по-
слуг у даний проміжок часу, що розглядається; 
2) потенційні втрати – можливі втрати робочої 
сили, яка могла би використовуватися для вироб-
ництва товарів і послуг у майбутньому (наприклад 
кількісне зменшення частини населення яка пови-
нна б увійти в категорію економічно-активного на-
селення); 3) попереджені втрати являють собою 
різницю між потенційними та фактичними втра-
тами, що визначаються на окремий період часу.

За переважаючою причиною виникнення у 
тріаді «праця-відпочинок-побут» такі втрати 
можна поділити на такі, що: 1) обумовлені пове-
дінкою людей і стосунками між ними (через ри-
зикові та девіантні прояви життєдіяльності, не-

здоровий спосіб життя, воєнні конфлікти тощо); 
2) обумовлені середовищем життєдіяльності 
людей (рівнем соціально-економічного розвитку, 
станом охорони здоров'я в країні, умовами життя 
і праці тощо); 3) обумовлені природніми факто-
рами (стихійні лиха тощо).

За терміном дії втрати робочої сили можна по-
ділити на поворотні (тимчасові) та безповоротні.

В якості класифікаційної ознаки втрат робочої 
сили обрано ієрархію функціонування економіки, 
за якою виділено чотири типи, пов'язані між со-
бою синергетичним ефектом – втрати на особис-
тісному рівні (втрата працездатності або неефек-
тивне використання знань та навичок окремих 
індивідів, і внаслідок цього зниження їх власних 
можливостей та можливостей свого домогоспо-
дарства) акумулюються у збільшення мікро-, ме-
зорівня, а ті, в свою чергу, – до макрорівня.

За можливістю передбачити – прогнозовані 
(які очікуються або можуть настати у майбут-
ньому та які можна передбачити за наявного 
рівня умов та ризиків, що склалися на даний мо-
мент часу) та непрогнозовані (виникають раптово 
внаслідок відносно нечастих подій стихійних лих, 
катастроф, терактів, війн тощо).

Робоча сила, не тільки виробник суспільних 
благ вона є основною частиною споживачів в 
економіці. Адже, зростання споживання підви-
щує попит і веде до зростання обсягу ВВП. При 
цьому витрати збільшують обсяг виробництва на 
величину більшу, ніж обсяг видатків. Спрацьовує 
мультиплікаційний ефект – здатність витрат ви-
кликати приріст доходів більший, ніж викликали 
цей приріст витрати. І з огляду на ці дві сторони 
робочої сили, як суб'єкта економічної діяльнос-
ті, – виробничої та споживчої, розрізняємо від-
повідні її види втрат: продуктивні та споживчі.

Крім того, за наслідками втрат робочої сили, 
можна виділити ще два типи: економічні (змен-
шення ВВП); позаекономічні або соціально-демо-
графічні (наприклад, зміна вікової структури на-
селення, його старіння та ін.).

Розроблена класифікація втрат робочої сили 
зображена на рис. 1.2.

Втрату робочої сили, як і будь який економіч-
ний процес, що відбувається в національній еконо-
міці, необхідно навчитися вимірювати. Величезна 
роль у цьому відводиться системі показників. Крім 
того, необхідно добитися того, щоб той чи інший 
показник об'єктивно відображав існуючі втрати. 
Велику роль у вимірі даних втрат особливо відігра-
ють натуральні та трудові показники. Зіставлен-
ня цих показників по регіонам представляє собою 
серйозний аналітичний матеріал для прийняття 
управлінських рішень щодо їх скорочення.

Так само, на нашу думку показники втрат ро-
бочої сили повинні володіти кількісною визначе-
ністю, яку можна буде розподілити за трьома рів-
нями: 1) допустимі втрати, що обумовлюються 
об'єктивними умовами життєдіяльності людини 
в економічному процесі (неминучість смертності, 
природний рівень безробіття, трудової міграції 
тощо), при цьому суспільство не організовує за-
ходи, спрямовані на їх мінімізацію); 2) мінімізо-
вані – величина втрат робочої сили за умов роз-
робки і впровадження спеціально організованих 
суспільством заходів, спрямованих на поперед-
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ження та їх мінімізацію; 3) надмірні втрати, за 
яких швидкість приросту втрат робочої сили пе-
ревищує її приріст.

• процесні (якісні)абсолютні (кількісні)

• передчасна смертність
• інвалідність

• еміграція (постійна, трудова)
• безробіття

• тимчасова непрацездатність
• неповна зайнятість

За структурними 
елементами

• безповоротні 
• поворотні (тимчасові)За терміном дії

• продуктивні
• споживчі

За роллю робочої сили 
в економічній 

діяльності
• фактичні
• потенційні
• попереджені 

За часом прояву

• прогнозовані
• непрогнозовані

• пе

за можливістю 
передбачення

• обумовлені поведінкою людей
• обумовлені середовищем 

життидіяльності
• обумовлені природніми факторами

за джерелами 
(причиною) 
виникнення

• економічні
• соціально-демографічніЗа наслідками

• допустимі
• мінімізовані
• надмірні

За рівнем наслідків

• індивідуальні
• локальні

• регіональні
• загальнодержавні

За рівнем охоплення

• натуральні 
• трудові

за показниками 
вимірювання 

Рис. 1.2. Класифікація втрат робочої сили

Існує також об'єктивна необхідність здійсню-
вати економічну оцінку втрат робочої сили. Еко-
номічна оцінка втрат дуже важлива, тому що це 
дозволяє знайти найбільш чутливі і вразливі міс-
ця економічної системи, оцінити понесені втрати, 
і можливо втрачений дохід та підвищити еконо-
мічну ефективність всієї соціально-економічної 
системи. У науковій літературі підкреслено, що 
економічна оцінка є складним процесом, особливо 
на національному рівні, тому що це важливо, для 
порівняння фактичних результатів з потенційни-
ми, або досягнення бажаних результатів. Велике 
значення для економічної оцінки втрат, для будь-
яких категорій населення має чітке уявлення про 
ефекти від «присутності» людини в економіці, від-
повідно, визначивши їх, можна буде зробити ви-
сновки про те, які будуть наслідки, якщо людина 
вибуває з економіки як суб'єкт відносин, тимчасо-
во або у зв'язку зі смертю, міграцією.

Вартісний вираз наслідків даних втрат для 
національного господарства, на нашу думку, вар-
то розуміти «економічний збиток». Незважаючи 
на те, що за змістом «збитки» та «втрати» часто 

взаємозамінні і використовуються як синоніми, 
проте, в нашому розумінні втрати робочої сили – 
частина наслідків дії факторів, які пов'язані з 
негативними змінами в основних сферах жит-
тєдіяльності. А поняття збитку – є економічна 
кількісна величина, яка повинна представлятися 
у вартісному вираженні. Іншими словами, зби-
ток – це оцінені наслідки втрат. 

Як економічна категорія збитки від втрат ро-
бочої сили – це різниця між сукупним суспіль-
ним продуктом, який міг би бути одержаний в 
результаті раціонального використання робочої 
сили і сукупним суспільним продуктом одер-
жаним при нераціональному її використанні. 
В умовах нераціонального їх використання від-
буваються негативні зміни, які можна поділити 
на дві основні групи: перша – відбувається недо-
вироблення продукції (через передчасну смерт-
ність, зниження продуктивності працюючих че-
рез захворюваність, відтік робочої сили закордон 
та ін) – непрямі збитки; друга – держава зму-
шена здійснювати додаткові витрати на утри-
мання інвалідів, безробітних, оплату лікарняних 
листів та ін., замість того щоб інвестувати в роз-
виток економіки – прямі збитки.

Отже, підсумовуючи, ми можемо дати таке ви-
значення категорії «втрати робочої сили» – сума 
природного та міграційного скорочення економічно 
активного населення та кількості осіб, які отрима-
ли інвалідність, а також нераціональність його ви-
користання (через безробіття, неповну зайнятість, 
трудову міграцію та тимчасову непрацездатність) 
протягом визначеного проміжку часу, що спричи-
нена впливом багатьох факторів й призводить до 
певних соціально-економічних збитків.

Основними ознаками категорії «втрати робо-
чої сили», на нашу думку є: 

1) категорія підлягає вимірюванню за певний 
проміжок часу (місяць, рік, тощо); 2) передбачає 
вплив на неї об'єктивних, суб'єктивних та при-
родніх чинників;

3) передбачає виникнення соціально-еконо-
мічних наслідків (збитків, недоотримання вигід, 
трансформації суспільства); 

4) передбачає можливість зменшення таких 
втрат.

Висновки з проведеного дослідження. Під 
втратою робочої сили розуміються несприятливі 
для суспільства та економіки зміни. Йдеться про 
фактичне або потенційне зменшення, вилучення, 
працездатних людей із національного виробни-
цтва та споживання, а також їх недовикористан-
ня, втрати вигод від їх використання. 

На основі розробленої типологізації втрат 
робочої сили стає можливим ґрунтовний аналіз 
специфіки їх формування та обґрунтування тео-
ретико-методологічних підходів до аналізу чин-
ників втрат робочої сили. 

Подальший розвиток цього напрямку до-
сліджень пов'язаний із розробкою показників 
вимірювання соціально-економічних наслідків 
(збитків) від втрат робочої сили, спрямованих на 
розв'язання конкретних прикладних проблем, а 
також із обґрунтуванням механізмів запобігання 
та мінімізації даного виду втрат.
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КАТЕГОРИЯ «ПОТЕРИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ»: АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Аннотация
В статье определена сущность и содержание потерь рабочей силы как экономической категории. Осуществлена клас-
сификация потерь рабочей силы и определены основные детерминирующие их составляющие. Обоснована необходи-
мость в экономическом анализе потерь рабочей силы, разграничение понятий «потери» и «ущерб».
Ключевые слова: рабочая сила, экономические потери, потери рабочей силы, абсолютные потери, процессные потери, 
классификация потерь рабочей силы, убытки.
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THE CATEGORY «LOSS OF LABOR FORCE»: АNALYSIS AND CLASSIFICATION

Summary
In the article the essence and maintenance of economic category «loss of labor force». Classification of the loss of labor 
force and determining the main components is offered. The article justifies the need of a strict separation of the «loss» and 
«damages», in the economic analysis of the loss of labor force.
Keywords: labor force, economic loss, loss of labor force, absolute loss, process loss, classification of the loss of labor 
force, damages.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

В качестве обязательного условия устойчивого экономического развития рассматривается качество социального капи-
тала. Для его обеспечения выявляются закономерности, связанные с моральностью и социальной ответственностью по-
ведения, базирующихся на ценностно-смысловых комплексах, традициях и нравственных правилах. Рассматриваются 
постсовременные трансформации общественных (в частности, социально-экономических) процессов. Изучаются особен-
ности изменений, связанных с повышением в глобальном масштабе значения общества знаний и ориентированной на 
него экономики. Делаются выводы о тенденциях адекватных изменений в организационно-управленческих отношениях. 
Исходя из этих позиций, формируются рекомендации по дальнейшему совершенствованию региональной политики.
Ключевые слова: региональная политика, социальная ответственность, экономика знаний, организационные и управ-
ленческие отношения.

Постановка проблемы. Повышение уров-
ня глобальной конкуренции, усиление давления 
со стороны растущих рынков и развивающихся 
стран требует заново находить основания стра-
тегических преимуществ для старых промыш-
ленных регионов. Соответственно обостряются 
концептуальные вопросы развития региональной 
социально-экономической политики [1-5]. Преж-
ние рецепты активизации не всегда помогают: се-
годня – иное время, другие условия. В частности 
нового прочтения требует проблема: «А не явля-
ется ли принятие на себя социальной ответствен-
ности сознательным ухудшением своих позиций в 
конкурентной борьбе? А должен ли хозяйствую-
щий субъект участвовать в общественной жизни 
региона, кроме уплаты налогов, создания рабочих 
мест и т.п., оптимально ли это?» [6-8].

С нашей точки зрения, важная часть ответа на 
этот вопрос связана с анализом роли социально-
го капитала в эффективной реализации созида-
тельного потенциала общества [9-16]. При этом, с 
одной стороны, активное участие в интеграцион-
ных процессах и повышение степени открытости 
экономики внешним воздействиям ставит перед 
необходимостью резкого подъёма до уровня сред-
неевропейского уровня минимальных и средних 
социальных стандартов для обеспечения благопри-
ятной динамики одарённых, образованных и актив-
ных кадров. С другой стороны, для безразличных к 
судьбам конкретного культурно-цивилизационного 
мира возрастает искус решения собственных про-
блем за счёт их переливания в формирующиеся 
хозяйственные резервации устаревших техноло-
гий и экономических культур. Одна из ярких осо-
бенностей постсовременности – активное участие 
разнорегиональных уровней и их акторов в раз-
мывании государственной субъектности. При этом 
многие из процессов, происходящих на различных 
ярусах экономики, являются тесно связанными 
друг с другом, а глобальный их характер позволя-
ет присваивать в привилегированных анклавах су-
щественную часть преимуществ эпохи, тогда как 
на долю других часто достаются негативные по-
следствия и риски трансформаций. Соответствен-
но, чем дальше уходят в своём развитии лидеры, 
тем в большей мере они заинтересованы в фикса-
ции и регионов промышленного настоящего, и ру-
диментов аграрного прошлого, а то и резерваций 
специфических укладов.

Анализ публикаций. Методологическими и те-
оретическими основами материала являются ис-
следования по состоянию и особенностям значе-
ния социальной ответственности для устойчивого 
общественного развития; места социального ка-
питала для налаживания жизнедеятельности; по 
анализу роли традиций в обществе; по изучению 
природы ценностей и особенностей развития ци-
вилизаций; по постиндустриальному обществу и 
постмодерной культуре; по роли диффузии инду-
стриальных отношений; по трансформациям воз-
можностей и ограничений в осуществлении соци-
ального управления экономическими процессами.

Формулировка исследовательской задачи. 
Статья содержит итог формирования авторской 
позиции по уточнению путей оптимизации об-
щественного развития в контексте пересечения 
тенденций постмодернизации экономической 
культуры и усиления в глобальном масштабе 
структурирующего значения экономики знаний.

Изложение основного материала. Производи-
тельность (производительная сила) применения 
той или иной ресурсной базы может, как известно, 
рассматриваться с позиций существования чело-
вечества и с точки зрения господствующей в дан-
ный исторический промежуток времени в ойкуме-
не общественной формы, т.е. в контексте наличной 
фазы общества, а также отдельного культурно-
цивилизационного мира (макрорегиона). Так, на-
пример, может существенно отличаться характе-
ристика деятельности в аспекте процесса труда и 
его общественно-экономической формы. При этом 
дополнение изучения подходом, связанным с ду-
ховной деятельностью, позволяет к натурально-
вещному и социально-материальному добавить 
идеально-социальные пласты бытия, кардинально 
увеличивающие своё значение в последнее время. 
Производительное состояние социальности (соци-
ального поля, социальной ткани и проч., в зрелом 
товарно-рыночном обществе принимающих вид 
социального капитала) – это обязательное усло-
вие устойчивого развития экономики. Внутренняя 
структура его обеспечивается уровнем морально-
сти, создаваемой на каркасе из ценностно-смыс-
ловых комплексов. Органичное развитие общества 
связано с доминированием в его социальном капи-
тале черт интеграции, а не разобщённости; вме-
сте с тем на основании именно согласования, а не 
подчинения конкретных интересов общественных 
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групп. Социальный капитал характеризует каче-
ство не отдельных людей, а общества как целого; 
его навыки в решении проблем. Способ реализации 
общественности формирует региональные тради-
ции – основу общественно значимых социально-
экономических инноваций.

Для аккумулирования и подъема социально-
го капитала задача общества состоит в выращи-
вании структур, форм, которые обеспечивают 
прогрессивные изменения вокруг нравственно-
го камертона из базовых ценностно-смысловых 
комплексов общества, его традиций и обычаев 
[17-20]. Восприятие морального в социально-
экономическом измерении жизнедеятельности 
каждого из культурно-цивилизационных миров 
(макрорегионов) зиждется на формируемых осо-
бенностями жизнедеятельности и ментальности 
традициях и укладах общественного бытия. Мен-
тальность, как синкретичная форма восприятия, 
отражает в ценностном восприятии главные по-
токи как коллективного бессознательного, так и 
общественного сознания. 

При этом общественно значимые результаты 
осуществления аксиологического и праксеологи-
ческого освоения окружающей действительности 
фиксируются в исторических характеристиках 
ценностей и стоимостей. Практически активное 
отношение человека к миру осуществляется по-
средством общественно исторических форм ма-
териального и духовного производства. Ценности 
же по своей природе как раз и являются лич-
ностным срезом общественного сознания, рас-
крываясь через познание идеального, духовного, 
общекультурного (в частности, научно-интеллек-
туальной и художественно-образной культуры). 
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.

Соответственно, развитие основанных на 
определённых архетипах конкретных ценност-
но-смысловых комплексов приводит к формиро-
ванию 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 осуществля-
ется при помощи механизма разнообразных ир-
рационально-превращённых форм.

Общество нельзя заставить кардинально из-
мениться. Такие попытки ведут к повышению 
непроизводительных расходов ресурсов (вклю-
чая человеческий ресурс). Результаты таких по-
пыток оказываются неэффективными и часто 
отменяются в ходе дальнейших общественных 

трансформаций. Напротив, органичное социально-
экономическое развитие базируется на выращи-
вании инновационных форм для накапливаемых 
традиций и реализации этого единства в череде 
Сверхпроектов культурно-цивилизационных ми-
ров (макрорегионов). Действие в соответствии с 
вектором реализации существующего Сверхпро-
екта связывает регион воедино и обеспечивает его 
динамику. Приведение своих частных интересов 
в адекватность общим, отзывчивость на решение 
более широких общественных задач, нежели ло-
кализованные в удовлетворении собственных по-
требностей (корыстных, получения удовольствий 
и проч.) раскрывается как социальная ответствен-
ность. С одной стороны, при этом повышение ёмко-
сти внутреннего рынка, подъём экономики спроса, 
связанный с ними рост благосостояния населения 
и улучшение демографической ситуации – необхо-
димость устойчивых жизнедеятельности и разви-
тия культурно-цивилизационного мира. С другой 
стороны, укрепление социокультурного основания 
экономического прогресса, базирующееся на осо-
бенностях коллективного бессознательного и во-
площённое в базовых ценностно-смысловых ком-
плексах, социальном наследии, народном опыте, 
обеспечивает долговременные позитивные тренды 
в хозяйствовании. Так, при постмодерне происхо-
дит трансформация развития социального капита-
ла. Переход к логикам и моделям постмодерного 
развития, к логике свободы есть, одновременно, от-
казом от единства любого базиса развития [21-27]. 
Радикальный характер и размах сдвигов наглядны. 
В наличии сложное движение, которое одновре-
менно совмещает в себе разные модели, сценарии 
и процессы. Речь идет уже не только о политиче-
ских условиях реализации свободы, но и о значи-
тельно более глобальных ее перспективах, связан-
ных с доминантой терпимости и многоукладности. 
Все активнее заявляет о себе процесс изменений, 
которые предусматривают сосуществование, пере-
крещивание и сорезонирование разнообразных 
тенденций развития, среди которых (в отличие от 
модерна) ни одна не может претендовать на ис-
ключительное значение, что позволяет без вреда 
для результата абстрагироваться от других. Когда 
же нет стабильной внешней опоры в виде общей 
идеологии, единой культуры, общепризнанной на-
уки, тогда каждому следует быть терпимым ко 
всему, признавать право на существование непо-
хожего и неприемлемого – и готовиться к самым 
невероятным социальным контактам. Здесь есть 
место для культурно-цивилизационных миров 
на основе любых производительных ценностно-
смысловых основ; бывшие лидеры модерна не бо-
лее успешны в условиях логики постмодерна, не-
жели прочие. Напротив, работающие с логиками 
постмодерна исследователи, анализируя свободу 
в оциокультурной сфере, считают западное ин-
дустриальное общество в высшей степени несво-
бодным, подчиняющим все возможные тенденции 
развёртывания социокультурного капитала ути-
литарно-потребительским задачам. Более тесно 
связанные контактами группы ориентированы не 
столько на привычные при доминировании Тради-
ции или Модерна предпочтения, сколько на гораз-
до значительнее изменчивые и гибкие коммуни-
кации, формирование которых отражает переход 
от структурирования по закономерностям обще-
ственно-экономических систем к особенностям 
несистемных социокультурных целостностей, где 
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для многих на передний план выходят игровые, об-
разовательные и т.д. формы ценностей. Эти осно-
вания приводят к фиксации заведомо более моза-
ичных, гибридных, конгломератных общественных 
коммуникаций, которые несут акцентирование 
индивидуально-психологическим (а не социально-
экономическим) началом, потому вместо привыч-
ных в прошлом иерархий усиливаются равнознач-
ность разного, поли системность, невозможность 
заблаговременного установления жёсткого едино-
образия социокультурных масштабов и канонов. 
Общественные же связи обретают всё более веро-
ятностный, стохастический характер.

К XXI веку длительная эпоха приорите-
та гонки за уровнем удовлетворения растущих 
материальных потребностей на базе преимуще-
ственного расходования простого труда зримо 
выявила свои пределы, связанные с неравно-
мерностью концентрации возможностей, атоми-
зацией общества и угрозами всей планетарной 
экосистеме. Причём достигнутый уровень потре-
бления и отходов, характерный для привилеги-
рованных регионов, даже близко не может быть 
распространен на всех из-за уровня давления 
на среду обитания. Вместе с тем, подневольный 
труд малоэффективен и проигрывает самодея-
тельному творчеству. На первый план выходит 
духовно-информационная мотивация жизни. На-
растает значение морально-нравственных ори-
ентиров и научно-интеллектуальной активности 
в осуществлении деятельности. 

Направления подобных изменений характери-
зуются как проникновение в общественные отно-
шения культуры постмодерна со свойственными 
для неё отличиями, формирующими собственные 
преимущества, опасности и ограничения, в част-
ности – в организационно-управленческих отно-
шениях. При том из каждого вида модели (тра-
диционной, модерной, постмодерной) развития 
конкретный культурно-цивилизационный мир 
может получить свою конкретику соответственно 
как глубинным пластам своих ценностно-смысло-
вых комплексов, так и динамике трансформации. 
Именно нравственные стержни через традиции, 
устои, обычаи создают и оберегают общество и 
его экономику. Соответственно, их регулятивное 
значение кардинально возрастает в условиях ин-
ституциональной неопределённости. Таким об-
разом, осуществление продуктивной настройки 
всего «большого общества» предполагает повы-
шения внимания к сформированным социокуль-
турным традициям, развитию вокруг них и на 
их основе культурно-цивилизационных миров. 
Соответственно, необходимо переходить от при-
вычки к навязыванию глобальных стандартов 
крайне разнородным культурно-ценностным ми-
рам к ориентации на культивирование собствен-
ных общесоциальных условий продуктивности и 
стабильности жизнедеятельности, становлению 
своего социального капитала, социально ответ-
ственного поведения. В свою очередь обеспече-
ние соответствия качества управления уровню 
управляемой реальности требует и эффективного 
воздействия на контуры самоуправления и коор-
динации, и учёта своеобразия объектов, управля-
емых, самоуправляемых и неуправляемых в до-
стижении в обществе состояния соборности.

Таким образом, следствием целого ряда факто-
ров становится усиление предпосылок состояния 
общества, которое может послужить основани-

ем, с одной стороны, повышения уровня свободы 
выбора, с другой же, – ценностного и социаль-
ного хаоса. Итоговый вектор движения во многом 
определяется как общими кросс-культурными 
условиями, так и конкретной социокультурной 
спецификой, умением использования их при 
осуществлении гибкого управления. Повышение 
как интенсивности международных коммуника-
ций, так и степени взаимозависимости в пост-
глобальном мире происходит при переплетении 
тенденций к социализации и индивидуализации 
воспроизводственных процессов. В свою очередь 
эффективное социетальное управление предпо-
лагает наличие знания об использовании как со-
циокультурных закономерностей, так и особенно-
стей не только всеобщих, но и специфических, во 
многом сформированных в осевое время, сконцен-
трированных в священнокнижии, отражённых в 
осях ценностно-смысловых комплексов. При этом 
если страны, находящиеся в ядре своего культур-
но-цивилизационного мира, выявили достаточ-
но полно направления и диапазон своих поисков 
(включительно организационного), определились 
с предпочтениями и ограничениями, то возмож-
ность значимых для всего человечества находок 
возрастает на грани контактов, в зоне столкнове-
ний культурно-цивилизационных миров.

Обеспечение реализованности и самостоятель-
ности каждого из культурно-цивилизационных 
миров (макрорегионов) сегодня непосредственно 
зависит не только от умения распорядиться имею-
щимся потенциал, но и, прежде всего, его научно-
интеллектуальной составляющей [32-36]. Разуме-
ется, само содержание её отнюдь не равнозначно 
информированности или даже знанию. Собствен-
но, ещё Гераклит констатировал: «Многознание 
уму не научает». Избыток же появивщейся после 
«информационного взрыва» информации, приво-
дящий в общем случае к её инфляции, обостряет 
проблему отбора и интерпретации. При этом ком-
муникации используются в пропаганде не для соз-
дания смыслов и распространения информации, а 
для микширования, сокрытия, искажения и мифо-
логизации. Подвёрстывание рациональных аргу-
ментов лишь упрощает легитимацию уже приня-
тых решений. Если интенсивность характеризует 
достижение результата преимущественно за счёт 
усиления использования личного, субъективного 
фактора производства (что может характеризо-
ваться как повышение степени эксплуатации), то 
эффективность тесно связана с техновооружён-
ностью (техническим и органическим строением), 
предполагающей дополнительные инвестиции и 
широкое внедрение технико-технологических и 
организационно-управленческих инноваций.

Таким образом, умение сохранить, развить и 
привести в активное состояние (превратить в на-
учно-интеллектуальный капитал), использовав его 
для решения практических задач, стоящих акту-
ально или потенциально перед культурно-циви-
лизационным миром (макрорегионом) – ведущая 
задача нынешнего этапа общественной стратегии. 
Public Relations (PR, связи с общественностью), а 
также Government Relations (GR, связи с органами 
государственной власти и их представителями) – 
становятся важным, а иногда – определяющим 
фактором, как реализации, так и трансформации 
социального капитала. Так, PR и является, с од-
ной стороны, совокупностью социальных техноло-
гий, употребляемых в процессе целенаправленной 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ174

1 (08), січень 2016

деятельности, направленной на создание и под-
держание доброжелательных отношений между 
организацией или публичной персоной и обще-
ственностью, а, с другой, – наукой об управлении 
общественным мнением с помощью комплекса ком-
муникативных процессов. Информационная сфера 
кардинально увеличивает возможности влияния 
на общественные процессы, в частности – на со-
стояние и динамику социального капитала. Соци-
альная ответственность при этом позволяет напра-
вить прирост научно-интеллектуального капитала 
к общему благу, оптимизируя как его применение, 
так и создание. Культура постмодерна, присущая 
постиндустриальному обществу, принципиально 
инновационна, открыта, деидеологизированна, не-
насильственна, базируется на развитии преиму-
ществ, а вовсе не на ликвидации черт своеобразия. 
В этом – её основное отличие от характерных для 
предыдущих эпох, потому этот признак объеди-
няет всю успешную систему управления и стиму-
лирования, особенно – относительно имманентно-
го обществу и экономике знаний сложного труда. 
Эклектичность же и избирательность как неотъ-
емлемые характеристики постмодерной культуры 
мультиплицируют возможности новые СМИ сете-
вого общества набирают новые черты сравнитель-
но с массовыми – что меняет акценты в обеспече-
нии их эффективного применения.

Духовное производство при этом требует 
адекватных организационно-управленческих 
форм, соответствующих логике общественных 
процессов и мировоззрению. Соответственно, 
умение оперирования государственной собствен-
ностью в целях устойчивого развития и становит-
ся одной из важнейших характеристик качества 
управления, а обеспечение самостоятельности в 
принятии решений для отстаивания коренных 
вопросов жизнедеятельности своего культурно-
цивилизационного мира (макрорегиона) – непре-
менным условием его сохранения в постглобаль-
ной ойкумене. Организационно-управленческие 
отношения культурно-цивилизационного мира 
(макрорегиона) включают процессы управляе-
мые, самоуправляемые и неуправляемые и дей-
ствуют как для оптимизации внутри комплекса 
(социально-экономической системы, со временем 
приобретающей черты бессистемной социально-
экономической целостности), так и для внешних 
взаимодействий (большая или меньшая откры-
тость/закрытость, соотношения фритредерства 
и протекционизма и т.д.). Это, в свою очередь, 
предполагает опору на прогрессивные сдвиги в 
экономике и технологиях (прежде всего, в струк-
туре инвестиций и занятости, качестве миграци-
онных, демографических и др. изменений чело-
веческого фактора) [37-39].

Ныне создание организационно-управлен-
ческих предпосылок успешного проведения 
трансформаций усложняется, прежде всего, пе-
реходным характером многих социально-эконо-
мических явлений, кардинальностью происходя-
щих перемен, движением от социальной системы 
к бессистемной целостности. В частности, это при-
водит к повышению гибкости в организационно-
управленческих отношениях и переносу акцен-
тов на механизмы стимулирования желательных 
трансформаций (от индивидуального поведения 
до общественных процессов). Причём в момент 
сдвигов парадигмального уровня c приближени-
ем к состоянию институциональной неопределён-

ности, приходится не столько руководствоваться 
привычными регуляторными правилами, сколько 
ориентироваться, с одной стороны, на ценностно-
смысловые комплексы своего культурно-цивили-
зационного мира (которые, реализуясь в формах 
традиций, обычаев, укладов и обеспечивают вос-
производство и развитие экономики и общества в 
целом), с другой же, – на общую логику истори-
ческого процесса и конкретные особенности: свои, 
своего положения и своих целей. В частности, на-
стройка хозяйственного механизма в подобной си-
туации предполагает акцентирование социокуль-
турных традиций, развитию вокруг них и на их 
основе культурно-цивилизационных миров.

Резкое повышение структурирующего мировую 
экономику и нормирующего значения анклавов 
общества знаний меняет многие организационные 
приоритеты. Соответственно, общественная неэф-
фективность принудительной духовной деятельно-
сти требует переноса акцентов на стимулирование 
желательного индивидуального поведения и со-
циально-экономических изменений. Одновременно 
становление отечественных научно-образователь-
но-производственных кластеров проявляет своё 
качество ключевого организационного звена в обе-
спечении подъёма конкурентоспособности регио-
нальной системы хозяйствования и благосостояния 
населения в условиях усиления роли экономики 
знаний, а их поддержка – важнейшее направле-
ние социально-экономического и политического не 
только государственного, но и регионального кур-
са. В управленческой подсистеме социально-эко-
номических отношений приоритетным становит-
ся значение отношений, связанных с комплексом 
постмодерной реализации принципов социального 
партнёрства и производственной демократии. Осо-
бое внимание общества под воздействием проис-
ходящих изменений при этом сосредотачивается 
на личностях учёных и научных коллективах про-
рывного уровня, с деятельностью которых связы-
ваются возможности запуска «цепных реакций» 
для целого ряда направлений. Соответственно осу-
ществляемым в этой связи решениям, усилива-
ющим позиции того или иного выбора, не только 
содержание каждого из их элементов научно-об-
разовательно-производственных кластеров, но и 
качество их взаимосвязи, обеспечение систем-
ности взаимодействия и кооперации испытывает 
трансформации исторического уровня. Главным 
фактором успеха при реализации технологий про-
рывного уровня становятся гибкость, мобильность, 
восприимчивость, умение быстро адаптироваться 
к изменениям хозяйственной конъюнктуры. Таким 
образом, залогом успеха в использовании откры-
вающихся новыми парадигмальными трансфор-
мациями перспектив становятся управленческие 
композиции, представляющие собой комплексные 
инновационные решения по освоению эффектив-
ных организационно-управленческих моделей в 
данных конкретных условиях.

В этом контенксте и социальный менеджмент – 
путь саморегулирования, самозащиты и самораз-
вития общества, состоящий по-преимуществу в 
отношении к совокупному социальному капиталу 
соответствующего культурно-цивилизационно-
го мира на основе базовых ценностно-смысловых 
комплексов, что получает воплощение в поду-
ровнях внутреннего унормирования и внешнего 
взаимодействия. В этом процессе практическая 
истинность ценностно-смысловых комплексов 
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подтверждается эффективностью их воздействия 
на индивидуальном и социальном уровнях.

Постмодернистские подходы к социальному 
управлению вообще не перечеркивают, а актуа-
лизируют потенциал модерн. Но, вместе с этим, 
они открывают и новые возможности, связанные 
с более активным использованием традиций и 
обычаев, коллективных отношений и взаимодей-
ствий, неформальных коммуникаций и социаль-
ных сетей, с синтезом элементов управляемо-
сти, самоуправляемости и неуправляемости. При 
этом правовое регулирование общественной жиз-
ни нарастает на регулировании, закрепленном в 
традициях. Культурно-цивилизационные миры 
за счет гибкости, подвижности своих поверх-
ностных, актуальных слоев сберегают фундамен-
тальные, абсолютные ценности. Общественные 
отношения и контакты, хоть и трансформиру-
ются исторически, но в границах, определяемых 
задачами сохранения и развития общественной 
структуры. Исторический опыт, социальное на-
следие, особенности культуры подталкивают 
народ к конкретному представлению о норма-
тивном/ненормативном и желательном/нежела-
тельном поведении. При развитии региональной 
политики приходится иметь в виду, что общество, 
соответственно, сегодня реструктурируется, ско-
рее вокруг интересов, смыслов и ценностей, на 
основании которых новые объединения возника-
ют из тенденций творческой самодеятельности, 
а не прежних идеологических, профессиональ-
ных, классовых групп, – что радикально транс-
формирует пределы, возможности, ресурсные 
базы и методологии эффективного социального 
управления. Социальный характер интерпрета-
ций концентрируется при взаимодействии людей 
и создает основания для отбора эффективных в 
данной культурно-цивилизационной среде соци-
альных технологий воздействия. Одновременно 
следует совершенствовать не только материаль-
ные условия жизнедеятельности, техническое 
оборудование производства, но и социальный ка-
питал, культуру и этику труда, его стандарты, 
стимулируя социально ответственное поведение. 

Таким образом, с одной стороны, руководи-
тель не навязывает беспрекословно свою волю, 
не принуждает, а ликвидирует преграды на пути 
развёртывания объективных закономерностей и 
субъективных возможностей. То есть механиз-
мы не господства – подчинения, а компромисса 
и консенсуса реализуются. С другой стороны, в 
этой ситуации особенно полезными могут быть:

– общая трансформация общественной среды 
в желательном направлении,

– выделение ключевых точечных узлов из-
менений.

С этой точки зрения, в постсовременной об-
щественной среде важными для целостной ре-
гиональной политики направлениями развития 
социального капитала в производственной сфе-
ре являются формы и механизмы реализации 
производственной демократии, социального пар-
тнерства, социально ответственного поведения 
человека, бизнеса и государства.

Выводы из проведенного исследования. Ре-
ализация продуктивной кооперации созидатель-
ного потенциала общества осуществляется при 
помощи социального капитала. Организационно-
управленческое обеспечение развития ценност-
но-смысловых комплексов – условие сохранения 

и наращивания социального капитала. Вместе с 
тем, под влиянием многоаспектных тенденций 
постмодернизации, бессмысленным является по-
корное следование при этом какому-либо внеш-
нему канону, необходим комплекс решений, по-
зволяющих объединить логики посткризисные и 
развития применительно к конкретным услови-
ям. Заведомая ресурсно-методологическая плю-
ральность постсовременности (от постмодерной 
культуры до постиндустриальных отношений, 
включая духовное производство) предполагает 
преодоление обязательности канонов и штам-
пов, появление и реализацию подлинной свобо-
ды выбора для каждого. Нужно осовременива-
ние, модернизация, – но она отнюдь не обречена 
следовать модели вестернизации, тем более – в 
«догоняющих» вариациях. При том из каждо-
го класса моделей (традиционных, модерных, 
постмодерных) жизнеустройства и развития 
конкретный культурно-цивилизационный мир 
может получить свою конкретику соответствен-
но как своим ценностно-смысловых комплек-
сам, так и динамике трансформации. Усиление 
тенденций постмодерна для моделей жизнеде-
ятельности и развития означает, в частности, 
ориентацию ресурсных баз и методологий орга-
низационно-управленческих направлений обе-
спечения соборности и достижения обществен-
ной эффективности в социально-экономической 
среде не системы, а целостности – с комплексом 
присущих ей особенных характеристик. 

Основания для общественного согласия укрепля-
ются продуктивными возможностями налаживания 
общегражданского диалога и государственно-част-
ного партнёрства. Социальный менеджмент – путь 
саморегулирования, самозащиты и саморазвития 
общества, состоящий по-преимуществу в отноше-
нии к совокупному социальному капиталу соответ-
ствующего культурно-цивилизационного мира на 
основе базовых ценностно-смысловых комплексов, 
что получает воплощение в подуровнях внутрен-
него унормирования и внешнего взаимодействия. 
В этом процессе практическая истинность ценност-
но-смысловых комплексов подтверждается эффек-
тивностью их воздействия на индивидуальном и со-
циальном уровнях.

Для активизации ценностно-смысловых ком-
плексов требуется культивирование социальных 
и культурных форм, помогающих прогрессивным 
трансформациям и развитию общественных норм, 
традиций, устоев. При этом наиболее органичной 
становится стратегия стимулирования желатель-
ных трансформаций, а не директивного принуж-
дения к ним. В частности, результаты исследова-
ния могут служить теоретической и методической 
базой для совершенствования механизма управ-
ления в направлениях, которые способствуют 
использованию постмодернистских тенденций 
в развитии социального капитала как факто-
ра консолидации производительных сил. Public 
Relations (PR, связи с общественностью), а также 
Government Relations (GR, связи с органами госу-
дарственной власти) – становятся важным, а ино-
гда – определяющим фактором как реализации, 
так и трансформации социального капитала.

Направления дальнейших исследований. 
С нашей точки зрения, для развития региональ-
ной политики эффективным может быть приме-
нение передовых практик производственной де-
мократии и социального партнёрства.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ176

1 (08), січень 2016

Литература:
1. Шедько Ю. Н. Регион как большая социально-экономическая система / Ю. Н. Шедько // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. – 2010. – № 6. – С. 32–37. 
2. Чухно А. Нова економічна політика / А. Чухно // Економіка України. – 2005. – № 6. – С. 4–10.
3. Шедяков В. Е. Активизация региональной политики как условие повышения конкурентоспособности отечественной 

системы хозяйствования / В. Е. Шедяков // Регіональна економіка та управління. – 2015. – № 3 (6). – С. 172–176. 
4. Шедяков В. Е. Развитие регионалистики как предмета научных изысканий и учебной дисциплины – необходимость 

совершенствования управления общественными процессами / В. Е. Шедяков // ВУЗ. XXI век. – 2015. – № 1. – 
С. 202–218.

5. Шедяков В. Е. Стратегия сочетания общественных и частных интересов: региональный уровень / В. Е. Шедяков // 
Регіональна економіка та управління. – 2015. – № 2 (5). – С. 132–136.

6. 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.

7. Шедяков В. Е. Место социальной ответственности в обеспечении продуктивной основы реализации общественных 
интересов / В. Е. Шедяков // Соціальна відповідальність влади, бізнесу і громадян: у 2-х т. / заг. ред. Г. Г. Півняка; 
М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 1. – С. 282–290. 

8. Шедяков В. Є. Соціальна відповідальність бізнесу і сталий розвиток країни / В. Є. Шедяков // Соціальна 
психологія. – 2011. – № 3 (47). – С. 69–77.

9. Шедяков В. Є. Соціальна відповідальність бізнесу за розвиток соціального капіталу суспільства / В. Є. Шедяков // 
Вісник Одеського національного ун-ту. – 2011. – Т. 16. – Вип. 8. Соціологія і політичні науки. – C. 15–25.

10. Bourdieu P. The Forms of Capital / Pierre Bourdieu. In John Richardson, ed. Handbook of Theory and Research for 
the Sociology of Education. – NY: Greenwood Press. – 1986. – P. 241–258.

11. Portes A. Social capital: its origins and application in modern sociology / A. Portes // Annual review of sociology. – 
1998. – Vol. 24. – P. 1–24.

12. Siisiäinen M. Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam / M. Siisiдinen [web – resource]: https://www.istr.
org/resource/.../siisiainen.pdf

13. Tzanakis M. Social capital in Bourdieu's, Coleman's and Putnam's theory: empirical evidence and emergent 
measurement / Michael Tzanakis // Educate. – 2013. – Vol. 13. – № 2. – P. 2–23 [web – resource]: http://www.
educatejournal.org

14. Шедяков В. Е. Социальный капитал: нормотворческая и регулятивная функции / В. Е. Шедяков // ВУЗ. XXI век. – 
2013. – Ч. 1. – № 2 (42). – С. 72–87. –Ч. 2. – № 3 (43). – С. 91–99.

15. Шедяков В. Є. Соціальний капітал: можливості продуктивного задіяння в реалізації стратегії розвитку суспільства / 
В. Є. Шедяков // Сучасна українська політика. – 2012. – Вип. 26. – С. 17–28.

16. Шедяков В. Е. Развитие социальной экономики – условие устойчивого прогресса / В. Е. Шедяков // Вісник Одесь-
кого національного ун-ту. – 2015. – Т. 20. – Вип. 2/2. Економіка. – C. 15-20. 

17. Hayek F. A. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism / Friedrich A. Hayek. Edited by W. W. Bartley, III. 1988. – 194 p.
18. Шилов В. В. Повторится ли «Чикаго 30-х годов» в Верхнекамье Пермского края? / В. В. Шилов // Власть. – 2014. – 

№ 5. – С. 23–27.
19. Mitchell R. Managing by values: is Levi Strauss' approach visionary – or flaky? / R. Mitchell, M. O'Neal // Business 

Week. – 1994. – Aug., 1. – P. 46–52.
20. Kurth J. Toward the Postmodern World / J. Kurth // Dialogue. – 1993. – № 2. – P. 8–13.
21. Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики / Рафал Кравчик. – М.: Новости, 1991. – 237 с. 
22. Ханна Параг. Второй мир / П. Ханна; Центр исследований постиндустриального общества. – М.: Европа,  

2010. – 616 с. 
23. Кляйн Н. Доктрина шока: Становление капитализма катастроф / Наоми Кляйн. – М.: Добрая книга, 2009. – 656 с. 
24. Шедяков В. Е. Значение социального капитала для формирования экономики (пост)современного типа / В. Е. Ше-

дяков // Крымский экономический вестник. – 2015. – № 1 (14), март. – С. 114-121.
25. Drucker P. F. The new meaning of corporate social responsibility / P. F. Drucker // California Management Review. – 

2006. – December. – P. 78–92.
26. Dahrendorf R. Fragment eines neuen Liberalismus / R. Dahrendorf. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1987. – 271 s.
27. Шедяков В. Є. Стратегічна культура проведення трансформацій: можливості та загрози // Розвиток економіки 

України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів / ред. М. С. Пашкевич, 
Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 30–41. 

28. Lansbury R. D. Perspectives of Industrial Relations in the Twenty-First Century / R. D. Lansbury // The Perspectives 
of Industrial Relations in the 21st Century: IIRA 3rd Asian Regional Congress. – Vol. 4. – 1997. – P. 3–17.

29. Kochan T. A. Launching а Renaissance in International Industrial Relations Research / T. A. Kochan // Proceedings 
of the 10th World Congress of the IIRA. – Wash., 1995. – P. 1–13.

30. Rifkin J. The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era / J. Rifkin. – 
NY: A Jeremy P. Tarcher: Putnam Book published by Y. P. Putnam's Sons, 1993. – 350 p.

31. Шедяков В. Є. Удосконалення трудових відносин як основа стійкості та розвитку громадянського суспільства / 
В. Є. Шедяков, О. А. Блінов, П. Д. Морозов; заг. ред. П. Д. Морозова. – К.: Задруга, 2014. – 320 с. Рец.: Економіст. – 
2014. – № 4. – С. 62–63.

32. Nahapiet J. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage / J. Nahapiet, S. Ghoshal // Acad. of 
management rev. – 1998. – Vol. 25. – № 2. – Р. 242–266.

33. Шедяков В. Є. Можливості та вимоги наукового прориву: організаційний аспект / В. Є. Шедяков // Сучасна 
українська політика. – 2011. – Вип. 22. – С. 17–29.

34. Шедяков В. Е. Активизация научно-интеллектуального потенциала как ресурс стратегического управления / 
В. Е. Шедяков // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / заг. 
ред. К. С. Шапошникова та ін.: у 2 т. – Херсон: Гельветика, 2015. – Т. II. – C. 148–172.

35. Шедяков В. Є. Продуктивний потенціал застосування концепції інтелектуального капіталу: особливості, можливості 
та обмеження в українських умовах / В. Є. Шедяков // Наука та наукознавство. – 2012. – № 2. – С. 35–42.

36. Шедяков В. Є. Значення формування та активізації науково-інтелектуального капіталу суспільства в реалізації 
господарської стратегії, адекватної глобальним тенденціям розвитку економіки знання / В. Є. Шедяков // Форму-
вання ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 146–152.

37. Шедяков В. Є. Стимулювання в системі управління працею на тлі формування в глобальному масштабі економіки 
знань / В. Є. Шедяков // Економіка XXI cторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення / заг. ред. Г. О. Дорошенко, 
М. С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. ін-т фінансів; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 379–388. 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 177

1 (08), january 2016

38. Шедяков В. Є. «Людський капітал» і розвиток трудових відносин: взаємопереплетення внутрішніх і зовнішніх 
тенденцій / В. Є. Шедяков // Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України: людина, 
громада, держава. – Ч. 3.11. – К.: Корпорація, 2005. – C. 371–380.

39. Лич В. М. Місце людського капіталу у здійсненні стратегії ефективного розвитку та забезпеченні 
конкурентоспроможності національної економіки / В. М. Лич, В. Є. Шедяков // Людський капітал України: стан, 
проблеми, перспективи відтворення: у 2 ч. – К.: КНУБА, 2009. – Ч. II. – 236 с. 

Шедяков Володимир Євгенович
доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук,
незалежний дослідник (м. Київ)

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНІ

Анотація
В якості обов'язкової умови сталого економічного розвитку розглядається якість соціального капіталу. Для його забез-
печення виявляються закономірності, пов'язані з моральністю і соціальною відповідальністю поведінки, що базуються 
на ціннісно-смислових комплексах, традиціях і моральних правилах. Розглядаються постсучасними трансформації 
суспільних (зокрема, соціально-економічних) процесів. Вивчаються особливості змін, пов'язаних з підвищенням в гло-
бальному масштабі значення суспільства знань і орієнтованої на нього економіки. Робляться висновки про тенденції 
адекватних змін в організаційно-управлінських відносинах. Виходячи з цих позицій формуються рекомендації щодо 
подальшого вдосконалення регіональної політики.
Ключові слова: регіональна політика, соціальна відповідальність, економіка знань, організаційні та управлінські відносини.

Shedyakov Vladimir Evgenievich
Doctor of Sociological Sciences, Candidate of Economic Sciences,
Independent Researcher (Kyiv)

SOCIAL RESPONSIBILITY AND DEVELOPMENT  
OF ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL RELATIONS IN A REGION

Summary
The quality of social capital is considered as a prerequisite for sustainable economic development. To guarantee that 
regularities, connected with moral and social responsibility of behaviour, based on value-semantic complexes, traditions 
and moral rules, are revealed. Postmodern transformations of public (particularly, socio-economic) processes are considered. 
Special features of the changes, associated with an increase global significance of knowledge society and economy focused 
on it, are studied. The conclusions about the trends of adequate changes in the organizational and managerial relations are 
realized. From these positions recommendations for further perfecting of regional policy are generated.
Keywords: regional policy, social responsibility, knowledge economy, organizational and managerial relations.

УДК 336.225

Шеремета Віталій Петрович
аспірант кафедри бухгалтерського обліку

Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК IFRS ТА US GAAP

Статтю присвячено аналізу відмінностей відображення податку на прибуток в різних системах обліку (МСФЗ та 
Національній системи обліку в США). Проведено дослідження проблематики причин виникнення цих відмінностей 
та перспектив подальшого існування цих систем обліку і можливої їх інтеграції. Результатом дослідження стала 
рекомендація автора щодо необхідності інтеграції даних систем обліку в умовах глобалізації суспільства.
Ключові слова: податок на прибуток, фінансова звітність, МСФЗ, ГААП США відстрочений податок

© Шеремета В.П., 2016

Постановка проблеми. На даний час спостері-
гається постійне організаційне та методологічне 
протистояння двох глобальних систем бухгал-
терського обліку – IFRS та US GAAP, точиться 
дискусія з приводу розподілу їх методологічно-

го впливу та відповідальності за стан і розвиток 
бухгалтерського обліку у світовому масштабі.

Завдяки зусиллям Комітету (Ради) з міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (IASB) мож-
на відмітити реальні успіхи переваг норм МСФЗ 
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у світі. Ця Рада, як правонаступниця Комітету з 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(що працював протягом 30 років – до 2001 року), 
ставить за мету створення стандартів, які будуть 
застосовуватися компаніями в будь-якій країні 
світу. Організаційно виконанню цього завдання на 
національному рівні сприяє і розширення пред-
ставництва членів Міжнародної Федерації Бух-
галтерів (МФБ) та покладання на останніх певних 
«місіонерських» функцій у своїх країнах. Роль 
МФБ у цих процесах зростає, особливо із при-
йняттям нею 31 міжнародного стандарту фінансо-
вої звітності державного сектору (IPSAS).

Однак у цій справі є свої складності. Напри-
клад, США, декларуючи ще з 2002 року адап-
тацію US GAAP до МСФЗ, зараз ініціюють ре-
формування МСФЗ під норми US GAAP, власне 
нормативне та інституційне середовище. Пояс-
ненням цього з практичної точки зору є перегляд 
США бухгалтерської доктрини: від інструменту 
корпоративної безпеки до складової національної 
безпеки. Причиною американського домінування 
на думку Месона є: економічна значимість амери-
канських транснаціональних корпорацій (ТНК); 
високі технічні характеристики US GAAP; якість 
американських бухгалтерських публікацій; сила 
американського наукового та професійного бух-
галтерського співтовариства [1].

Однією із найсуттєвіших відмінностей в облі-
ку за вказаними вище системами є відображення 
податку на прибуток.

Проте, незважаючи на нагальність даної про-
блеми, науково-методологічних досліджень дано-
го питання було проведено не багато, що зали-
шає можливість для подальшого більш глибокого 
вивчення даного питання з наукової точки зору.

Аналіз останніх джерел та невирішені раніше 
частини загальної проблеми. Питанням щодо роз-
криття відмінностей різних систем обліку у світі 
присвячено праці багатьох вітчизняних учених, 
зокрема Жука В.М., Голова С.Ф., Малюги В.Н.

Однак стосовно саме відмінностей в обліку по-
датку на прибуток наукове дослідження робить-
ся вперше.

Мета статті. Дослідження проблематики на-
явності відмінностей відображення податку на 
прибуток в різних системах обліку (МСФЗ та 
Національній системи обліку в США) та вияв-
лення перспектив щодо подальшого зближення 
даних систем обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
GAAP – це система загальноприйнятих прин-
ципів бухгалтерського обліку – англ. General 
Accepted Accounting Principles, GAAP). Іно-
ді цю абревіатуру розшифровують як General 
Accepted Accounting Practices – загальноприй-
нята практика бухгалтерського обліку.

Це поняття використовується у двох значен-
нях – широкому і вузькому. В широкому значен-
ні абревіатурою ГААП (із додаванням відповід-
ного позначення) називають ту чи іншу систему 
національної бухгалтерської стандартизації. На-
приклад, система бухгалтерських стандартів Ве-
ликої Британії може йменуватися UK GAAP, а 
система бухгалтерських стандартів Україна – 
UA GAAP.

Проте на практиці більше розповсюдження 
отримало вузьке значення ГААП: так позна-
чається система бухгалтерської стандартизації 
США – найбільша серед національних систем 

(тобто цю скорочену абревіатуру використову-
ють замість US GAAP) [44]

Окремі компанії в Україні, як правило ті, що 
входять в американські групи використовують 
цей метод обліку. Проте слід зазначити, що на 
відміну від МСФО, US GAAP не є дозволеним за-
конодавством України, як єдина система обліку.

Основним стандартом, що регулює нараху-
вання податку на прибуток у системі US GAAP 
є FAS 109 [2]

Відповідно до даного стандарту ціллю бухгал-
терського обліку з податку на прибуток є визна-
ння кількості податків, що підлягають сплаті або 
відшкодування на поточний рік, відстрочених по-
даткових зобов'язань та активів для майбутніх 
податкових наслідків або подій, які були визнані 
у фінансовій звітності підприємства або податко-
ві декларації.

У бухгалтерському обліку з податку на при-
буток на дату складання фінансової звітності за-
стосовуються наступні основні принципи:

– поточні податкові зобов'язання або актив 
визнаються у відношенні очікуваних майбутніх 
податкових ефектів щодо податку на прибуток, 
який підлягає сплаті або відшкодуванню у по-
датковій декларації на поточний рік;

– відкладене податкове зобов'язання чи актив 
визнається у відношенні очікуваних майбутніх 
податкових наслідків, що реалізуються у тимча-
сових різницях в майбутніх періодах;

– величина поточних і відстрочених подат-
кових зобов'язань і активів на основі положень 
прийнятого податкового законодавства, будь-які 
наслідки майбутніх змін у податковому законо-
давстві або зміни ставок не спливають на таке 
визнання, на відміну від МСФО;

– величина відкладених податкових активів 
зменшується, якщо це необхідно, на суму будь-
яких податкових пільг, які, на основі наявних до-
казів, не будуть реалізовані.

Також як і в МСФО, дані стандарти перед-
бачають наявність тимчасових різниць. Основний 
базис визнання різниці тимчасовою є ідентичним 
з МСФО. Відкладене податкове зобов'язання чи 
актив являє собою збільшення або зменшення 
податків, що підлягають сплаті або відшкодуван-
ню в майбутніх роках в результаті тимчасових 
різниць і перенесених з минулих періодів в кін-
ці поточного року. Аналіз підходів до визнання 
відстрочених податкових зобов'язань показав 
їх ідентичність з МСФО. Відкладене податкове 
зобов'язання визнається для тимчасових різниць, 
які приведуть до оподаткування сум в наступні 
роки. У той же час правила визнання відстроче-
ного податкового активу мають суттєву відмін-
ність, оскільки визнаються виходячи з певних 
облікових припущень. Так у США інтерпретація 
48 «Облік невизначеності у податках на прибу-
ток» (FIN 48) [3] вимагає від підприємства визна-
вати у звітності той результат, настання якого 
буде найймовірнішим. Тобто FIN 48 передбачає 
в деяких випадках створення оціночного резерву 
(valuation allowance) за статтями відстрочених 
податків. Вони визнаються, якщо відшкодуван-
ня відповідного активу більш імовірно, ніж не-
відшкодування (так звана умова «more likely 
than not»). Щоби реалізувати вигоду відстроче-
ного податкового активу підприємство має мати 
в майбутньому оподатковуваний прибуток, проти 
якого сума до віднімання (або NOL – Чистий опе-
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раційний збиток – Net Operating Loss) може бути 
списана, щоб знизити податок до сплати, або має 
бути передбачений інший спосіб отримати від-
шкодування податків сплачених в попередні пе-
ріоди. Якщо такої ймовірності немає, FAS 109 
вимагає знизити поточну вартість відстрочено-
го податкового активу. Якщо реалізація частини 
або всіх економічних вигід щодо відстроченого 
податкового активу не очікується, оціночний ре-
зерв (valuation allowance), як контррахунок до 
відстроченого податкового активу, створюється 
для суми, яка не очікується до відшкодування. 
Важливий аспект FAS 109 полягає в тому, що, 
на відміну від інших стандартів GAAP, він не 
вимагає переконливих доказів реалізації вигід. 
FAS 109 використовує фразу «швидше ймовірно, 
ніж ні» в контексті ступеня вагомості доказів, які 
вимагаються. Ця вимога полягає в тому, що фір-
ма повинна дійти висновку про існування ймо-
вірності, кращої за шанс 50/50, що вигода буде 
реалізованою, для того, щоб уникнути створення 
оціночного резерву [4].

Таким чином згідно US GAAP облік невизна-
ченої податкової позиції не потребує окремого 
управління, бо сума, яку підприємство декларує 
у своїй податковій звітності, визначається з ура-
хуванням усіх чинників:

– трактування тих чи інших положень подат-
кового законодавства;

– імовірність перевірок;
– імовірність нарахування додаткових подат-

кових зобов'язань.
Отже, задекларована сума є найточнішою 

оцінкою керівництвом підприємства зобов'язання 
з податку на прибуток, яка і повинна бути відо-
бражена у фінансовій звітності. 

Крім того існують і інші відмінності між 
МСФО та US GAAP. В таблиці 1 наведені основні 
різниці між вказаними вище стандартами.

Як видно з таблиці, відмінності у підхо-
дах до обліку податку на прибуток у МСФЗ та 
US GAAP доволі вагомі. Наявність таких різниць 
призводить до неможливості співставлення по-
казників фінансової звітності компаній Європи 
та США, що безперечно шкодить глобальним 
процесам у економіці.

Тому останніми роками намітилась тенденція 
до переходу компаній США на МСФЗ. Рівень ви-
користання та застосування МСФЗ на сьогодні 
перевищує всі найбільш оптимістичні очікування 
навіть десятирічної давнини. Більше 100 країн 
дозволяють або вимагають використання МСФЗ 
на сьогодні. Досягнення на сьогодні значні, але 
місія не буде виконана доти, доки не буде оста-
точно прийняте рішення США щодо переходу на 
МСФЗ. Тільки тоді можна буде досягнути зни-
ження витрат на капітал за рахунок ефектив-
ності фінансової звітності. Залежно від рішення 

Таблиця 1
Основні різниці між принципами відображення податку на прибуток у МСФО та US GAAP

№ Показник МСФО US GAAP

1.
Визнання відстрочено-
го податкового активу

Відразу визнається тільки в тій 
частині, яка буде реалізована

визнається за всіма різницями, після чого 
нараховується резерв на ту частину, яка 
швидше за все не буде реалізована

2.

Класифікація відстро-
ченого податкового 
активу (зобов'язання)

класифікується як довгострокове 
зобов'язання або довгостроковий 
актив

класифікуються як довгострокове і корот-
кострокове зобов'язання (актив) залежно 
від природи балансової статті, на якій ви-
никає тимчасова різниця
Якщо немає балансової статті (податкові 
збитки), то в залежності від очікуваного 
періоду реалізації

3.
Функціональна валю-
та відрізняється від 
локальної

ВПЗ / ВПА визнається на тимчасо-
ву різницю, що виникла у зв'язку зі 
зміною курсу

Заборона на визнання ВПЗ / ВПА на тим-
часову різницю, що виникла у зв'язку зі 
зміною курсу

4.

Податкова база або 
ставка залежать від 
методу використання

ВПЗ / ВПА розраховується, ви-
ходячи з податкової бази та ставки, 
застосовних до очікуваного методу 
використання активу (погашення 
зобов'язання)

Метод використання не береться до уваги 
при визначенні податкової бази

5.

Відображення від-
строченого податкового 
активу (зобов'язання) 
на статтях капіталу

Наступні зміни в сумі ВПА/ВПЗ, 
відображеного безпосередньо в 
статтях капіталу, також відобража-
ються через капітал

Подальші зміни в ВПЗ / ВПА, спочатку 
визнаного через статті капіталу, відобра-
жаються у складі витрат (доходів) періоду

6.

Умовні податкові 
зобов'язання

Прямо не врегульовані
На практиці застосовуються прин-
ципи МСБО 37 [5]
Резерв нараховується, якщо висока 
ймовірність відтоку активів Події 
після звітної дати враховуються, 
згідно МСБО 10 [6]
Класифікація штрафів та фінансо-
вих санкцій прямо не визначена

FIN 48 передбачає двоетапний аналіз
Тест на визнання податкової вигоди
Вимірювання суми податкової вигоди
Події після звітної дати не беруться до 
уваги
Компанія може відображати штрафи і 
фінансові санкції у складі процентних 
витрат або податкових витрат або в іншій 
статті

7.

Внутрішньо груповий 
прибуток

ВПА на внутрішньо груповий при-
буток у покупця

Передоплата з податку на прибуток в 
обліку продавця за податковою ставкою 
юрисдикції покупця.
Заборона на визнання тимчасової різни-
ці між податковою базою в юрисдикції 
покупця і поточною вартістю активу в 
консолідованій фінансовій звітності
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США можна спрогнозувати розвиток процесів в 
сфері глобального бухгалтерського обліку [7]. 

Після гучних скандалів, пов'язаних з фальси-
фікацією звітності, що призвели до краху відо-
мих компаній (Enron, WorldCom), в США в 2002 р. 
був прийнятий Закон Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-
Oxley Act, SOX), який серед іншого вимагав до-
корінного реформування системи стандартизації.

У грудні 2011 року SEC США оголосила, що 
питання дуже складне, тому над ним іще необ-
хідно добре поміркувати і попросила іще часу. 
На сьогодні остаточного рішення США щодо пе-
реходу немає.

Таблиця 2
Етапи виконання Закону Сарбейнса-Окслі 

Рік Подія

2002

Рада зі стандартів фінансового обліку 
(Financial Accounting Standards Board – 
FASB) підписує з лондонською Радою з між-
народних стандартів бухгалтерського обліку 
(IASB) Меморандум про взаємопорозуміння. 
Мета співпраці – конвергенція US-GAAP і 
системи міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ-IFRS)

2003

Комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(SEC) звітує перед Конгресом про напрямки 
реформ, і звертається до FASB з вимогою 
впровадження в систему стандартизації «об-
ліку, заснованого на принципах» (principle 
based approach). Формується наглядовий ор-
ган, контролюючий стандартизацію – PCAOB 
(Public Company Accounting Oversight Board).

2004 FASB звітує перед SEC про основні напрями 
реформи US-GAAP

2006
FASB і IASB визначено Дорожню карту кон-
вергенції стандартів, термін закінчення про-
цесу – 2013 рік

2007
Починаючи з цього року в США звіти, складені 
за МСФЗ, визнаються повністю. Такі звіти без-
перешкодно допускаються до подання в SEC

2008

SEC оприлюднила Детальний план впрова-
дження IFRS. Компанії США можуть готувати 
свої звіти за МСФЗ починаючи зі звіту за 
2009 рік

2011 SEC мала прийняти остаточне рішення про те, 
чи будуть США переходити на МСФЗ

Таблиця складена за [8]

Тому, можна спрогнозувати розвиток гло-
бального бухгалтерського експерименту за трьо-
ма сценаріями:

1. Позитивний: США схвалили рішення щодо 
переходу на МСФЗ способом кондорсмент. Від-
повідно, прикладу США наслідують Японія та 
інші країни, що не є вагомими в світовій еконо-
міці. Кількість країн, що дозволять використан-
ня МСФЗ збільшиться до 150 і навіть більше (за 
прогнозами Д. Твіді – екс-голови РМСБО).

2. Негативний: США відмовилась від перехо-
ду на МСФЗ. У такому випадку коаліція країн, 
які підтримують МСФЗ дає тріщину і починає 
дрібнитися. Світ матиме замість двох найбільш 
поширених систем обліку (МСФЗ і GAAP US) 
декілька регіональних систем.

3. Умовно-позитивний: США теж не перейшла 
на МСФЗ, проте за цим сценарієм ситуація буде 
гірше з точки зору США, але не світу, так як ко-
аліція в підтримку МСФЗ утримається разом і 
надалі підтримуватиме МСФЗ, а США опинять-
ся в ізоляції. Представництво США в усіх орга-
нах управління Фонду МСФЗ буде під загрозою 
(власне Фонду МСФЗ, РМСБО та Моніторинговій 
раді). На даний момент США представляють у 
цих органах відповідно 5, 4 та 1 особа. За прогно-
зами Г. Голдшміда (опікуна Фонду МСФЗ), «десь 
в 2020 чи 2030 рр. США змушені будуть прийняти 
МСФЗ, проте вони будуть слабшими за ті, що іс-
нують зараз. До того ж представництво США в 
органах Фонду МСФЗ буде дуже незначним» [7].

Отже виходячи з проведеного дослідження, 
автор вважає, що в умовах глобалізації нагаль-
ною стає проблема відсутності єдиної гармоні-
зованої систему бухгалтерського обліку у світі. 
В світлі цього інтеграція US GAAP в бік МСФЗ 
є найефективнішим і найреальнішим способом 
створення такої глобальної системи. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
дження, проведене в даній статті вказало на іс-
нування суттєвих відмінностей в бухгалтерському 
обліку між US GAAP та МСФЗ в частині обліку 
податку на прибуток. Зокрема, відмінності існують у 
визнанні та класифікації відстроченого податкового 
активу, визнання умовних податкових зобов'язань, 
використанні функціональної валюти звітності тощо.

Спрогнозовано необхідність та можливість 
подальшої інтеграції норм US GAAP в сторону 
зближення з МСФЗ. 

Прискорення гармонізаційних процесів по-
єднання принципів цих двох систем бухгалтер-
ського обліку дасть змогу уніфікувати підходи 
до фінансової звітності, що зробить таку звіт-
ність більш інформативною, корисною та зруч-
ною для користувачів.
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Аннотация
Статья посвящена анализу различий отражения налога на прибыль в различных системах учета (МСФО и Нацио-
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Summary
The article analyzes the differences reflect the income tax systems in different accounting (IFRS and National Accounting 
System in the US). The investigation of the causes of the problems and prospects of these differences continued existence 
of accounting systems and their possible integration. The research was the author's recommendation on the need for the 
integration of the accounting systems in a globalized society.
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