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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ВИКОРИСТАННЯ  
БАНКАМИ УКРАЇНИ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (ДЕРИВАТИВІВ) 

У даній статті розглянуто проблеми чинного законодавства щодо використання похідних фінансових інструментів на 
фінансових ринках. Визначено нормативно-правову базу використання ПФІ банками України. На основі світового досвіду 
запропоновано створення відповідних законодавчих актів, які б сприяли розвитку вітчизняного ринку деривативів. 
Ключові слова: похідні фінансові інструменти; ринок деривативів; біржові деривативи; товарний біржовий ринок; 
інструменти хеджування; ринки товарних, валютних деривативів, деривативів на цінні папери.

Постановка проблеми. В Україні акту-
альною на сьогодні проблемою, яка потребує 
обов’язкового вирішення, можна вважати від-
сутність спеціального закону, який повинен за-
безпечити визначення та регулювання відносин, 
пов’язаних зі створенням, використанням похід-
них фінансових інструментів (деривативів). Це 
являється вагомою перешкодою для розвитку 
всіх напрямів ринку деривативів у нашій країні.

Тому наразі виникає гостра необхідність у 
розробленні та прийнятті певного законодавства, 
яке наддасть можливість суб’єктам, учасникам 
даного ринку, у тому числі і банкам, установ-
лювати зв’язки один із одним задля досягнення 
певних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
числа відомих зарубіжних вчених, які займалися 
проблемами становлення та розвитку ринку де-
ривативів можна віднести Дж. Кейнса [1], Р. Кол-
ба [2], Р. Мертона, Дж. Халла [3], Дж. Хікса, 
В. Шарпа тощо. В Україні ринок ПФІ почав до-
сліджуватися зовсім недавно. Вагомий внесок у 
вивчення даного питання зробили такі вітчизняні 
науковці як: О.М. Сохацька [4], Л.О. Примостка 
[5], В.Б. Гордон, А.П. Ковальов.

Виклад основного матеріалу. Розвиток рин-
ку похідних фінансових інструментів (дерива-
тивів) має велике значення не лише для зрос-
тання фондового та банківського ринків, але й 
для економіки в цілому. На сьогодні існує велика 
необхідність врегулювання поняття і класифіка-
ції похідних фінансових інструментів, основних 
правил їх випуску та обігу, а також принципів 
взаємовідносин учасників ринку деривативів. 

Фахівці відзначають, що для ринку, який ма-
лорозвинений у нашій країні, створено занад-
то велику кількість документів, які, на жаль, 
є неповноцінними, неузгодженими між собою, 
містять суттєві помилки та суперечать як один 
одному, так і нормам загальноприйнятої між-
народної практики визначення самої природи 
деривативів, їх трактування, меж регулювання, 
фінансового та податкового обліку. Такі недоліки 
призводять до неможливості використання дери-
вативів за їх безпосереднім призначенням. Зага-
лом, це негативно впливає на інтеграцію країни 

у світовий економічний простір та процес залу-
чення іноземного капіталу на національний фі-
нансовий ринок. Саме тому врегулювання обігу 
похідних фінансових інструментів на законодав-
чому рівні є актуальною і очікуваною подією для 
нашої країни.

В Україні використання деривативів банками 
поки що істотно обмежено. Безумовно, ці фінан-
сові інструменти не є новими у вітчизняній прак-
тиці і обертаються на фондовому ринку, але в 
незначних обсягах і лише за окремими видами 
базового активу. Однією із причин цього є недо-
сконалість вітчизняного законодавства. Ухвален-
ня закону про деривативи дозволить фізичним 
особам заробляти на спекуляціях, а банкам – хе-
джувати валютні ризики.

Розглянемо нормативно-правову базу Украї-
ни, яка пов’язана з регулюванням діяльності на 
ринку деривативів. До цього переліку можна від-
нести: Цивільний кодекс України, Закони Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про вимоги до 
стандартизованої (типової) форми деривативів», 
Положення про порядок реєстрації змін до пра-
вил фондової біржі щодо запровадження в обіг 
на фондовій біржі деривативів, Рішення Націо-
нальної комісії по цінним паперам та фондовому 
ринку № 572 «Про затвердження Порядку реє-
страції випуску опціонних сертифікатів та про-
спекту їх емісії» та інші законодавчі акти [6].

Вищевказані нормативні акти об’єднує те, що 
вони охоплюють діяльність лише біржових дери-
вативів. Наслідком цього є відсутність узагаль-
неного розуміння про поняття «дериватив». Ви-
рішенням даної проблеми може стати прийняття 
відповідного закону, який повинен регулювати 
використання саме позабіржових деривативів у 
нашій країні, так як вони займають вагоме міс-
це в світовій торгівлі. Ще однією проблемою, яка 
потребує негайного вирішення, є невизначеність 
певних термінів біржового ринку в законодавстві.

Проаналізуємо дане питання на прикладі ін-
ших країн. До основних законодавчих актів, що 
регулюють ринок ПФІ в США, відносяться: За-
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кон Сарбейнса – Окслі (2003 р.), Закон «Про вдо-
сконалення національного ринку цінних паперів» 
(1996 р.), Закон Грема-Ліча-Блайлі (2000 р.), За-
кон «Про ф’ючерсну торгівлю» (1976, 1982, 1986, 
1989, 1991 pp.). Знаменитий закон Додда – Фран-
ка, який називають також «реформою Уолл-
Стрітта», прийнятий у 2010 р. Він містить15 роз-
ділів, викладених на 849 сторінках. Основна мета 
розроблення даної реформи – забезпечити ста-
більність фінансового ринку США. Згідно цим за-
коном, це можливо лише при забезпеченні біль-
шої прозорості дій учасників фінансового ринку 
та їх відповідальності.

Дослідження законодавчої бази ЄС, а саме 
Директив, показує, що вони мають лише загаль-
ний характер і визначають алгоритм узгодження 
національних законодавств із питань фінансових 
ринків і, у тому числі, ринків ПФІ. До переліку 
вищезгаданих Директив відносяться: 

1. Директива Ради ЄС «Про координацію за-
конів і інших нормативних актів, які регулюють 
утворення колективного інвестування в цінні папе-
ри, що перебувають в обігу» від 20 грудня 1985 р.;

2. Директива Ради ЄС «Про ринки фінансових 
інструментів» від 21 квітня 2004 р.; 

3. Директива Ради ЄC «Про публікацію про-
спекту при розміщенні цінних паперів серед пу-
блічних інвесторів або при допуску цінних папе-
рів до торгів» від 4 листопада 2003 року;

4. 1 січня 2013 р. у силу вступили «Директиви 
Європарламенту та Ради Європи про позабіржо-
ву торгівлю деривативами, центрального контр-
агента і реєстрі угод», які були розроблені краї-
нами ЄС у середині 2010 р. 

Щодо інших розвинених країн ЄС, у Велико-
британії діє закон «Про фінансові послуги і рин-
ки» прийнятий у 2000 р., у Німеччині – Торго-
вельний Кодекс, закони «Про біржі та біржові 
угоди», прийнятий у новій редакції 1989 р. та 
«Про німецькі фонди нерухомості» (2007 р.).

Визначимо нормативне забезпечення діяль-
ності вітчизняних банків на ринку деривативів. 
Відповідно до Закону України «Про банки та бан-
ківську діяльність», «банк – це юридична особа, 
що здійснює діяльність із надання банківських 
послуг на основі виданої ліцензії Національно-
го банку України» [6]. Банки, як і інші юридичні 
особи прагнуть до отримання прибутку в резуль-
таті виконання своїх функцій. Задля досягнення 
даної цілі, вони запроваджують нові товари та 
послуги. Це допомагає їм здобути значні конку-
рентні переваги та закріпитися на фінансовому 
ринку. Здійснення операцій із деривативами від-
носиться до наведених вище нових послуг. 

Відобразимо перелік та основні характеристи-
ки законодавчих актів, видані Національним бан-
ком України, які пов’язані з діяльністю банків на 
ринку деривативів (табл. 1). 

Нагадаємо, Постанова «Про затвердження 
Правил здійснення депозитних операцій для 
банківських депозитів і Правил випуску та обі-
гу валютних деривативів» від 07.07.1997 № 216 
втратила чинність від 04.10.2013 р. Дана Постано-
ва визначала правила випуску та обігу валютних 
деривативів.

30 травня 2011 року Верховною Радою Укра-
їни був зареєстрований законопроект № 8576 
«Про похідні (деривативи)». У ньому зазначали-
ся поняття і класифікація деривативів; вимоги до 
випуску, обігу ПФІ, до організаторів торгівлі та 
торговців похідними фінансовими інструментами 
і клірингових установ, що здійснюють клірингову 
діяльність щодо строкових контрактів, а також 
принципи їх державного регулювання і контролю. 
Основною метою розроблення даного законопро-
екту стало створення в Україні сучасного ринку 
похідних фінансових інструментів. Але майже 
через рік, 24 квітня 2012 року, була прийнята 
Постанова Верховної Ради України № 4668-VI 
«Про відкликання проекту Закону України про 

Таблиця 1
Постанови Правління НБУ, які регулюють використання  
похідних фінансових інструментів банками України [7] 

№ 
п/п Назва Постанови Рік 

прийняття Номер Основна характеристика

1.
Методичні рекомендацій щодо орга-
нізації та функціонування систем ри-
зик-менеджменту в банках України 

02.08.2004 № 361 Визначає інструменти хеджування та ви-
моги до менеджменту валютного ризику

2. Положення про порядок та умови 
торгівлі іноземною валютою 10.08.2005 № 281

Встановлює умови (у тому числі й деякі 
обмеження) щодо використання валютних 
деривативів

3.
Інструкція з бухгалтерського обліку 
операцій з похідними фінансовими 
інструментами в банках України 

31.08.2007 № 309

Встановлює методологічні засади відобра-
ження в бухгалтерському обліку інформа-
ції про операції з похідними фінансовими 
інструментами в банках України

4.

Порядок реєстрації уповноважени-
ми банками в Національному банку 
України правил проведення арбі-
тражних операцій на умовах маржи-
нальної торгівлі 

05.11.2012 № 461

Визначає перелік документів для реє-
страції правил проведення арбітражних 
операцій на умовах маржинальної торгів-
лі, строк розгляду та порядок реєстрації 
поданих документів

5.
Положення про порядок погодження 
Національним банком України типо-
вих (зразкових) форм деривативів 

04.12.2014 № 793
Визначає правила та умови погодження 
НБУ типових (зразкових) форм деривати-
вів фондових бірж

6.

Положення про проведення Націо-
нальним банком України операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти на 
умовах «своп»«

31.03.2016 № 222

Встановлює особливості застосування 
інструменту регулювання ліквідності на 
засадах купівлі-продажу іноземної валю-
ти на умовах «своп»
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похідні (деривативи)» [6], згідно з якою зазначе-
ний законопроект був знятий із розгляду. 

Зазначимо, що в Україні вже триває робота з 
реформування законодавства у сфері обігу похід-
них фінансових інструментів, яка спрямована на 
створення функціонального ринку деривативів. 
20 листопада 2015 року до розгляду подано про-
ект Закону України № 3498 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо регульо-
ваних ринків та деривативів)». Мета розроблення 
даного законопроекту полягає у покращенні функ-
ціонування ринків похідних цінних паперів та де-
ривативів, а також вдосконаленні інфраструктури 
ринків капіталу та інших регульованих ринків, 
стимулюванні економічного розвитку.

31 березня 2016 року проект Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо регульованих ринків та де-
ривативів)» був прийнятий Верховною Радою 
України у першому читанні [6]. Цей законопро-
ект справедливо розглядається як одна зі скла-
дових пакету проектів, терміново необхідних для 
реформування та розвитку фінансового сектору. 

Вищенаведений проект хоча і можна вважати 
спробою подолати існуючі прогалини законодав-
ства в сфері обігу деривативів, однак, він не повною 
мірою відображає актуальні проблеми та містить в 
собі достатньо недоліків. Наприклад, порядок на-
буття його чинності, адже він не містить жодного 
перехідного положення. Тобто, планується ввести 
зміни відносно регулювання деривативів за один 
раз, хоча вони є досить складними фінансовими ін-
струментами як для держави, так і для учасників 
ринку. Також неврегульованими залишаються пи-
тання здійснення клірингу за строковими угодами. 
А це, у свою чергу, несе в собі певні загрози для 
економічної безпеки України. Тому, вважаємо за 
доцільне подальше вивчення зарубіжного досвіду і 
праць вчених із зазначених питань.

Висновки та пропозиції. Отже, говорячи про 
законодавство, яке регулює використання дери-
вативів, можна зробити висновок, що на даний 
час в Україні необхідно розробити та прийняти 
за допомогою вітчизняних та закордонних спеці-
алістів відповідний закон, який би забезпечував 
усі напрями діяльності, пов’язаної із похідними 
фінансовими інструментами (деривативами), із 
урахуванням світової практики. 

Тому виникає необхідність у прийнятті зако-
нів, які мають регулювати використання дери-
вативів в Україні. Закон про товарний біржовий 
ринок має покращити правову сторону діяльнос-
ті на ринку деривативів. Це необхідно для роз-
витку товарних ринків у нашій країні шляхом 
реалізації існуючого потенціалу. 

Для того, щоб Україна отримала можливість 
ефективно здійснювати операції із деривативами 
та мала надійні ринки товарних, валютних дери-
вативів та деривативів на цінні папери необхідно 
розробити спеціальний закон про деривативи. 

Наведені закони мають розроблятися саме па-
ралельно один від одного для узгодження пра-
вових питань ринку товарних деривативів. Але, 
спочатку має бути прийнятий закон про товар-
ний біржовий ринок, тому що розвиток ринків 
товарних активів є одним із чинників, який спри-
яє зростанню ринкової ліквідності на похідні фі-
нансові інструменти.

Загалом, у результаті прийняття закону, який 
регулюватиме використання похідних фінан-
сових інструментів у нашій країні, українське 
суспільство отримає законодавчу основу для 
розвиненого фінансового ринку, а імплементація 
директив ЄС дозволить виконати зобов’язання 
України згідно з Угодою про Асоціацію і в пер-
спективі забезпечити членство в ЄС. Україна 
стане на рівень регулювання фінансових ринків, 
на якому знаходяться розвинені країни.
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ІНВЕСТИЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Різномаїття терміну «інвестиції» значною мірою пояснюється широтою сутнісних рис цієї складної економічної 
категорії. У статті виділені характеристики основних умовних центрів інвестиційної теорії, які закладають визна-
чення цього терміну. Розглянуто основні положення нормативно-правової бази, теоретичні здобутки закордонних і 
вітчизняних науковців, досвід практиків щодо визначення економічної категорії «інвестиції».
Ключові слова: економічна категорія, інвестиції, капітал, нормативно-правова база, наукова література, корпоративні 
інвестиційні центри.

Постановка проблеми. Ефективне реформу-
вання економіки будь-якої країни, її структур-
на модернізація з якісним оновленням вироб-
ництва, ринкової та соціальної інфраструктури 
неможливі без відповідних матеріальних вкла-
день, тобто без належного інвестування. Це 
фундамент для забезпечення конкурентоспро-
можності національного товаровиробника, без 
чого неможлива і успішна інтеграція нашої кра-
їни в Європейське співтовариство. Дослідження 
проблеми інвестиції і процесу інвестування за-
вжди являлось дискусійним моментом та у цен-
трі уваги економічної думки. У сучасних умовах 
вони виступають насамперед дієвим засобом 
забезпечення умов виходу з економічної кри-
зи, модернізації народного господарства, впро-
вадження та зростання винаходів пов’язаних 
з технічним прогресом, підвищення якісних та 
кількісних показників господарської діяльності 
на загальнодержавному та регіональному рів-
нях, рівнях окремих суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
мічаючи різноманіття трактування інвестицій, 
запроваджені світовою і вітчизняною економіч-
ною наукою, у сучасній практиці не припиня-
ються дискусії щодо конкретизації визначення 
даної категорії. Цими питаннями займалися і 
продовжують досліджувати інвестиції такі на-
уковці: І.Т. Балабанов, В.В. Бочаров, І.А. Бланк, 
Л. Гитман, М. Джонк, А.І. Даниленко, Н.В. Іго-
шин, Дж. Кейнс, М.І. Кісіль, О.В. Мертенс, 
А.А. Пересада, П. Самуэльсон, В.Г. Федоренко, 
У. Шарп, О.М. Шевчук та ін. Більшість вважа-
ють, що визначення сутності категорії «інвести-
ції» пов’язане, в перше чергу, з вкладенням ка-
піталу в різні галузі і сфери економіки з метою 
отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту. Водночас слід зазначити, що у певних 
розділах економічної науки та на практиці його 
визначення має свої особливості.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є характеристика основних центрів ін-
вестиційної теорії, які дають визначення категорії 
«інвестиції», вивчення основних положень норма-
тивно-правової бази, підходів різних закордонних 
і вітчизняних науковців, так і практиків до ви-
значення інвестицій в різних розділах економічної 
науки та галузях практичної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення і функціонування ринкових відно-

син в Україні зумовило появу нових форм за-
безпечення потреб суб’єктів господарювання 
необхідними для їх розвитку коштами. Це, в 
свою чергу, призвело до появи нових ринкових 
інститутів, одним з яких є інститут інвестицій-
ного забезпечення. Терміни «інвестиції», «інвес-
тування», «інвестиційний процес», «інвестиційна 
діяльність», «інвестиційна політика» стали по-
всякденними в нашій країні порівняно нещодав-
но. Тому поняття та сутність цих термінів в на-
шій економіці трактується по-різному.

Термін «інвестиції» походить від латинського 
слова «invest», що означає вкладення коштів. По-
няття інвестицій є надзвичайно широким і його 
зміст має свої особливості в різних розділах еко-
номічної науки та галузях практичної діяльності.

Різноманіття терміну «інвестиції» значною мі-
рою пояснюється значним спектром сутнісних рис 
цієї складної економічної категорії. Основними 
елементами, які визначають природу цього термі-
ну являються законодавча база, наукові інститути 
та корпоративні інвестиційні центри (рис. 1).

Інвестиційне законодавство – це сукупність 
нормативно-правових актів, що регулюють від-
носини, які виникають і функціонують при здій-
сненні інвестиційної діяльності [19, с. 421].

В Господарському кодексі України від 16 січ-
ня 2003 року, в статті 326 визначено, що «ін-
вестиціями у сфері господарювання визнають-
ся довгострокові вкладення різних видів майна, 
інтелектуальних цінностей та майнових прав в 
об'єкти господарської діяльності з метою одер-
жання доходу (прибутку) або досягнення іншого 
соціального ефекту» [6].

В Податковому кодексі від 2 грудня 2010 року, 
в статті 14 зазначено, що «інвестиції – це гос-
подарські операції, які передбачають придбання 
основних засобів, нематеріальних активів, корпо-
ративних прав та/або цінних паперів в обмін на 
кошти або майно [13].

Схоже визначення містить Закон Украї-
ни «Про інвестиційну діяльність» від 18 верес-
ня 1991 року, в якому, в статті 1 зазначено,що 
«інвестиціями є всі види майнових та інтелек-
туальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в ре-
зультаті якої створюється прибуток (доход) або 
досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути: кошти, ці-
льові банківські вклади, паї, акції та інші цінні 

© Безп’ята І.В., 2016
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папери (крім векселів); рухоме та нерухоме май-
но (будинки, споруди, устаткування та інші мате-
ріальні цінності); майнові права інтелектуальної 
власності; сукупність технічних, технологічних, 
комерційних та інших знань, оформлених у ви-
гляді технічної документації, навиків та виробни-
чого досвіду, необхідних для організації того чи 
іншого виду виробництва, але не запатентованих 
(«ноу-хау»); права користування землею, водою, 
ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, 
а також інші майнові права; інші цінності. Інвес-
тиції у відтворення основних фондів і на приріст 
матеріально-виробничих запасів здійснюються у 
формі капітальних вкладень» [7].

Центри інвестиційної теорії

наукові інститути

нормативно-правова база

сучасна наука

вітчизняні науковці

класична теорія

закордонні науковці

Правовий кодекс від 2 грудня 2010 року

Господарський кодекс від 16 січня 2003 року

Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» від 16 квітня 1991 року

Закон України «Про інвестиційну діяльність»
від 18 вересня 1991 року

Закон України «Про режим іноземного 
інвестування» від 19 березня 1996 року

корпоративні інвестиційні центри

центри, які знаходяться в структурі 
великих підприємств, розробляють 
стратегії їх розвитку і мають своє 
визначення терміну «інвестиції»,
враховуючи галузеві особливості

Рис. 1. Основні центри інвестиційної теорії  
в економіці та практичній діяльності

Розробка автора

В Законах України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» від 16 квітня 1991 року та «Про 
режим іноземного інвестування» від 16 березня 
1996 року, в першій статті деталізовано біль-
ше, що ж розуміється саме під іноземними ін-
вестиціями. Так, в Законі України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» іноземні інвестиції 
охарактеризовані як всі види майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вкладаються іно-
земними суб'єктами господарської діяльності в 
Україні, в результаті чого утворюється прибу-

ток (доход) або досягається соціальний ефект [8]. 
В Законі України «Про режим іноземного інвес-
тування» іноземні інвестиції визначені як цін-
ності, що вкладаються іноземними інвесторами 
в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до 
законодавства України з метою отримання при-
бутку або досягнення соціального ефекту [9].

Ці визначення, у цілому, відповідають міжна-
родному підходу до інвестиційної діяльності як 
процесу вкладення ресурсів (благ, майнових та 
інтелектуальних цінностей) з метою отримання 
прибутку, доходу, дивідендів (соціального ефек-
ту) у майбутньому. Тобто інвестор відмовляється 
від задоволення своїх поточних потреб із розра-
хунку на очікуване задоволення їх у майбутньо-
му, але вже в більшому розмірі.

В науковій літературі робляться спроби дати 
чітке визначення поняттю «інвестиції». В першу 
чергу, проблема визначення змісту інвестицій, 
зумовлена їх складністю і наявністю багатьох 
форм та видів інвестування.

Так, у Великому економічному словнику ін-
вестиції являють собою «сукупність витрат, які 
реалізуються у формі довгострокового вкладення 
капіталу у промисловість, сільське господарство, 
транспорт та інші галузі народного господар-
ства» [3, с. 232].

Класичним визначенням категорії «інвестиції» 
можна вважати позицію Дж. Кейнса, що визна-
чав інвестиції як «поточний приріст цінності ка-
пітального майна в результаті виробничої діяль-
ності даного періоду» або як «ту частину доходу 
за попередній період, яка не була використана 
для споживання» [11, с. 64]. Це визначення від-
значається досить чітким виділенням двох сто-
рін інвестицій: ресурсів (акумульованих з метою 
накопичення доходу) та вкладень (використання 
ресурсів), що забезпечують приріст капітального 
майна [14].

Л. Гитман та М. Джонк, визначають інвестиції, 
як «будь-який інструмент, в який можна вкласти 
гроші, розраховуючи зберегти або примножити 
їх вартість, забезпечив позитивну величину до-
ходу» [5, с. 10]. Вкладення не обов’язково здій-
снюються саме грошима, тому трактовка ін-
вестицій за М.В. Ігошиним, як «затрат засобів, 
направлених на відновлення капіталу, його під-
тримку та розширення» більш повна [10, с. 81].

П. Самуельсон зазначає, що багато людей 
говорять про інвестиції, коли купують ділянку 
землі, цінні папери або інші атрибути приватної 
власності [15]. Але в економіці це лише фінан-
сові операції або зміни в портфелях власників, 
бо коли одна особа купує, то якась інша продає. 
Інвестиції мають місце лише тоді, коли створю-
ється реальний капітал.

Уїльям Ф. Шарп в навчальному посібнику «Ін-
вестиції» дає таке визначення інвестицій, як про-
цесу «розлучення з грошами сьогодні, щоб отри-
мати більшу їх суму у майбутньому» [17, с. 3], тим 
самим підкреслив два фактори, тісно пов’язані з 
поняттям: протяжність у часі (а саме, дія з від-
кладеним результатом чи процес) та ризик.

Багато авторів, серед яких І.Т. Балабанов, ін-
терпретують інвестиції як різні види майнових 
та інтелектуальних цінностей, які вкладаються 
інвестором в об'єкти підприємницької діяльності 
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з метою отримання прибутку, що відповідає між-
народному підходу до цієї категорії [1, с. 89].

В.В. Бочаров дає загальне визначення інвес-
тицій. У широкому розумінні, інвестиції – за 
визначенням вченого – відображають вкладен-
ня капіталу з метою його подальшого зростан-
ня. При цьому нарощення капіталу повинно 
бути достатнім для того, щоб компенсувати 
інвестору відмову від використання власних 
коштів на власні потреби у поточному періоді, 
забезпечити винагороду за ризик та повернути 
втрати від інфляції у майбутньому невизначе-
ному періоді [4, с. 3].

Всебічним й ілюстративним уявляється сучас-
не визначення економічної сутності інвестицій, 
запропоноване І.А. Бланком: «інвестиції являють 
собою вкладення капіталу в усіх його формах у 
різноманітні об’єкти (інструменти) господарської 
діяльності з метою отримання прибутку, а також 
досягнення іншого економічного чи позаекономіч-
ного ефекту, здійснення якого базується на рин-
кових принципах і пов’язане з факторами часу, 
ризику та ліквідності» [2, с. 17-18].

В.Г. Федоренко пропонує таке визначення 
сутності поняття: «Інвестиції – витрати на будів-
ництво нових заводів, на обладнання з тривалим 
терміном використання. Їм притаманні два голо-
вні фактори: норма чистого прибутку, яку під-
приємці розраховують отримати від витрат на 
інвестиції, і ставка проценту» [16, с. 210].

О.М. Шевчук вивчає інвестиції з фінансової 
сторони, за якою інвестиції – це активи, кошти, 
що вкладають в господарську діяльність з метою 
отримання доходу, та економічної, де інвестиції 
визначає як видатки на створення, розширення, 
реконструкцію та технічне переозброєння осно-
вного та оборотного капіталу [18, с. 6].

Численні визначення поняття «інвестиції» 
часто носять загальний характер, не виявляючи 
сутності інвестицій у всьому їх різноманітті.

Що стосується корпоративних інвестиційних 
центрів – це центри, які знаходяться в структурі 
великих підприємств (корпорацій), розробляють 
стратегії їх розвитку і мають своє визначення 
терміну «інвестиції», враховуючи галузеві осо-

бливості, особливо це стосується сільськогоспо-
дарського виробництва.

Інвестиції в аграрній сфері – це фінансові та 
матеріальні вкладення, які спрямовуються на: від-
творення основних фондів, приріст матеріально-
виробничих запасів, у розвиток сільськогосподар-
ського виробництва, забезпечення енергетичними 
ресурсами, засобами захисту рослин і тварин, на 
підвищення родючості ґрунтів, меліорацію, збері-
гання готової сільськогосподарської продукції та 
її реалізації на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках з метою отримання прибутку [12].

За напрямами використання інвестиції вкла-
даються в сільське господарство в цілому, яке 
є основною галуззю агропромислового виробни-
цтва, або в його окремі структури: у виробни-
цтво рослинницької і тваринницької продукції, її 
первинної переробки, підвищення її якості: тран-
спортування, зберігання і реалізацію; забезпе-
чення виробництва новими технологіями, селек-
ційними досягненнями, сільськогосподарською 
технікою, пально-мастильними, енергетичними, 
матеріально-технічними і трудовими ресурсами; 
в організацію виробництва і надання маркетин-
гових (управлінських та інформаційних) послуг 
та інше.

Отже, аналіз наведених вище визначень ін-
вестицій дозволяє виокремити певні особливості 
даної економічної категорії:
•	по-перше,	інвестиції	характеризуються	на-

явністю «капіталу», необхідного для «вкладен-
ня»;
•	по-друге,	послідовністю	практичних	дій	по	

вкладенню капіталу, яка отримала назву «інвес-
тиційного процесу»;
•	по-третє,	як	всяке	економічне	явище	в	жит-

ті суспільства, цей процес має потребу у право-
вій регламентації.

Висновки. Проведене дослідження дозволило 
науково обґрунтувати визначення економічної 
категорії «інвестиції» – це вкладення фінансо-
вих, матеріальних та інтелектуальних ресурсів в 
необоротні активи та приріст оборотних активів 
з метою одержання доходів (прибутку) або до-
сягнення іншого соціального ефекту.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
кожна сфера бізнесу щодня зіштовхується із 
можливістю виникнення збитків різної природи. 
Формування інфраструктури фондового ринку, 
розвиток технологій, розширення галузей – всі 
ці фактори, безсумнівно, позитивно впливають 
на розвиток ринку цінних паперів, але, крім но-
вих переваг, вони неминуче породжують і нові 
проблеми. Перед учасниками фондового ринку, 
великими емітентами та рядовими інвесторами 
виникають нові небезпеки, захиститися від яких 
можливо лише застосовуючи всі наявні на даний 
момент кошти. Особливе місце у системі ризик-
менеджменту учасників фондового ринку займає 
страхування власних ризиків, що і обумовлює 
актуальність дослідження механізму даного виду 
страхування та його перспектив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Страхування ризиків учасників фондового рин-
ку відноситься до специфічного виду страху-
вання, саме тому більшість досліджень у даній 
сфері зроблені науковцями-практиками: Каж-
бєровою В, Бабуровим Д., Гришаєвою С., Жил-
кіною М., Кондрашихіним А., Свінуховим К., 
Домбровським А. та іншими. Сутність фінансо-
вих ризиків фондового ринку та особливості їх 
страхування вивчають Карякін М., Чугунов Д. 
та Свінухов К. Можливості страхування ризиків 
ринку цінних паперів та його механізм вивчає 
Тараканов С. та Корнєєв М.

Постановка завдання. Відзначаючи вагомість 
результатів досліджень зазначених авторів, по-
дальшого вивчення потребують питання визна-
чення переліку ризиків, що несуть учасники 
фондового ринку та можливостей їх страхуван-
ня. Метою статті є дослідження сутності страху-
вання ризиків учасників фондового ринку, мож-
ливостей та специфіки їх страхування в Україні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) 
являє собою такий розділ фінансового ринку, 
на якому за незначний час створюються необ-
хідні умови та відбуваються швидка мобіліза-
ція, ефективний перерозподіл і раціональне 
розміщення фінансових ресурсів у сoціальнo-
екoнoмічнoму просторі держави з урахуванням 
інтересів та потреб суспільства шляхом здій-
снення емісій цінних паперів різними емітен-
тами [1]. Фондовий ринок України відноситься 
до категорії ринків, що розвиваються, для яких 

характерною є висока дохідність та більш ви-
сокий ступінь ризику у порівнянні з країна-
ми з більш розвиненою економікою. Зростаюча 
кількість фінансових інструментів, що пропо-
нуються на фондовому ринку, значна кількість 
факторів, що впливають на їх вартість, при-
зводять до того, що індивідуальний інвестор у 
більшості випадків не має можливості оцінити 
всю сукупність ризиків, що пов’язані з інвесту-
ванням в конкретні фінансові інструменти.

Вся діяльність на ринку цінних паперів 
пов’язана з тим чи іншим видом ризику. Будь-
які рішення, операції на даному ринку означа-
ють, що його учасник (інвестор, емітент, посеред-
ник та інші) приймає на себе ту чи іншу кількість 
ризиків. У зв’язку з цим актуалізується задача 
управління ризиками: визначити, здійснити 
оцінку та прогнозування величини конкретних 
ризиків з метою їх мінімізації. Одним із інстру-
ментів мінімізації ризику на фондовому ринку 
може бути його страхування. 

У випадку використання страхування ризи-
ків ринку цінних паперів страховій компанії від-
водиться роль управління ризиком не лише у 
вузькому значенні (страхування ризиків окремо-
го учасника фондового ринку), а й у широкому 
(не лише власне страхування, а й оцінка ризику). 
Вплив страхових компаній на фондовий ринок 
через оцінку ризику, полягає в тому, що відмова 
від страхування об’єктів із підвищеною ризико-
ваністю стимулює їх власників до усунення ри-
зику та проведення заходів щодо його зниження. 

Важливою умовою привабливості цінних па-
перів є наявність у їх емітента договору стра-
хування із надійним страховиком. Навіть тіль-
ки згадування про те, що ризик якого-небудь 
маловідомого емітента застрахований надійною 
страховою компанією дає гарантію того, що і ін-
вестиції є надійними (оскільки поважаючий себе 
страховик, перед тим як видати поліс, здійснить 
детальний аналіз проекту, що не може здійснити 
звичайний інвестор).

Використання страхування сприяє безкризо-
вому розвитку економіки, і, як наслідок, благо-
творно для ринку цінних паперів. Страхування 
як фінансовий механізм забезпечення безперерв-
ності, безперебійності та збалансованості ринко-
вої економіки сприяє оптимізації макроекономіч-
них пропорцій суспільного виробництва та має 
позитивні наслідки для фінансів країни взагалі.
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Страховий та фондовий ринки у сучасних 
умовах – дві тісно пов’язані між собою системи. 
Масштаби діяльності середнього західного стра-
ховика на ринку цінних паперів дуже часто спів-
ставні із обсягом його операцій з клієнтами по 
прямому страхуванню та перевищують розміри 
перестрахових операцій. 

Страховий і фондовий ринки – це безпосеред-
ні конкуренти за обмежені кошти інвесторів, в 
тому числі і за вільні кошти інституційних ін-
весторів. Але в той же час «конкуренти» не пе-
решкоджають розвитку один одного, а навпаки 
здійснюють на нього сприятливий вплив. Така 
спільність характерна для всіх фінансових рин-
ків як особливих механізмів вартісного розподі-
лу та перерозподілу грошових потоків. Ресурси, 
що акумулюються через страховий або будь-
який інший фінансовий ринок, у кінцевому під-
сумку рухається у одному напрямку, а саме у 
сферу матеріального виробництва, оскільки саме 
там виробляється сукупний суспільний продукт, 
створюється нова вартість, а всі фінансові ринки 
лише обслуговують її та перерозподіляють.

Розглянемо більш детально власне страхуван-
ня ризиків ринку цінних паперів. Страхування 
ризиків на фондовому ринку – це відносно но-
вий інструмент управління ризиками на ринку 
цінних паперів. Привабливість даного напрямку 
страхування є дуже перспективною, особливо у 
світлі розвитку ринку цінних паперів та збіль-
шення його інвестиційної привабливості. Але 
розвиток даного ринку в Україні відбувається із 
врахуванням специфіки роботи фондового рин-
ку в країні. Але, далеко не всі страхові компа-
нії готові страхувати фінансові ризики не лише 
на ринку цінних паперів, але й в інших галузях, 
оскільки таке страхування пов’язано із значним 
обсягом відповідальності та непередбачуваністю 
такого виду ризиків. 

Ризики притаманні фондовому ринку значно 
відрізняються від традиційних. В даному випад-
ку необхідно говорити про специфічний перелік 
ризиків, що притаманні даній сфері фінансових 
послуг [2]. До ризиків фондового ринку можна 
віднести наступні (табл. 1).

Так виглядає загальна класифікація ризи-
ків фондового ринку без врахування специфіки 

діяльності його учасників. Розглянемо понят-
тя «учасника ринку цінних паперів». Учасники 
ринку цінних паперів (суб’єкти ринку) – це фі-
зичні або юридичні особи, що здійснюють купів-
лю, продаж цінних паперів або обслуговування 
їх обігу та розрахунків за ними, вступаючи між 
собою у певні економічні відносини, пов’язані із 
обігом цінних паперів [3].

Всіх учасників ринку цінних паперів умов-
но поділяють на професійних та непрофесій-
них. Професійні учасники фондового ринку – це 
юридичні особи, що здійснюють наступні види 
діяльності: брокерську діяльність; дилерську ді-
яльність; діяльність з управління цінними па-
перами; розрахунково-клірингову діяльність; 
депозитарну діяльність; діяльність по веденню 
реєстру власників цінних паперів; діяльність 
з організації торгівлі цінними паперами. Не-
професійними учасниками фондового ринку є 
фізичні та юридичні особи, що здійснюють ку-
півлю-продаж цінних паперів на ринку та їх по-
хідних (звичайні інвестори). 

Практика показує, що до обставин, які нале-
жать до факторів ризику інвестора [4] на ринку 
цінних паперів України, відносять: 

– зміну вимог до обліку прав власності на цін-
ний папір;

– зміну вимог щодо обслуговування цінного 
паперу;

– втрату реєстру або інформації про інвесто-
ра як власника цінного паперу;

– штучні обмеження в користуванні правами 
щодо цінного паперу;

– збільшення вартості послуг професійних 
учасників ринку цінних паперів;

– несумлінність інших сторін угоди;
– визнання угоди про придбання інвестором 

цінного паперу сумлінною чи недійсною;
– банкрутство емітента;
– зміни вартості цінних паперів (у випадку 

страхування прибутку, що планується отримати).
Найбільш затребуваним страховим продуктом 

на фондовому ринку є страхування відповідаль-
ності. Даний вид страхування найбільш опти-
мальний як для мінімізації операційних ризиків, 
так і для подальшого розвитку системи гарантій 
виконання угод. Операційні ризики відносяться 

Таблиця 1
Ризики ринку цінних паперів

Вид ризику Значення
Систематичний (ринковий) Ризик зміни ціни цінного паперу при зміні поведінки ринку в цілому
Інфляційний Ризик знецінення доходів з точки зору реальної купівельної спроможності

Ризик законодавчих змін Ризик відмови уряду виконувати раніше прийняті на себе зобов’язання по ви-
значеним цінним паперам чи затримка у виконанні цих зобов’язань 

Процентний Ризик втрат, що виникають у зв’язку зі зміною відсоткових ставок на ринку 
цінних паперів

Ризик воєнних конфліктів Ризик порушення функціонування фондових ринків внаслідок початку воєнних 
дій

Несистематичний Ризик несприятливої зміни ціни цінного паперу при незмінній поведінці ринку
Кредитний Ймовірність повного чи часткового невиконання контрагентом своїх зобов’язань
Ризик країни Ризик вкладання в цінні папери країн, що мають нестійке фондове становище

Селективний Ризик неправильного вибору цінних паперів для інвестування в порівнянні з 
іншими видами цінних паперів при формуванні паперу

Операційний Ризик, пов'язаний із недоліками чи несправністю систем, а також неакуратністю 
працівників фінансових організацій у проведенні операцій
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до легко прогнозованих та нівелюються значно 
легше, ніж системні, ринкові, і особливо ризики 
країни, зменшити які може лише тривала робота 
по створенню більш стабільного іміджу України. 

Крім перерахованих ризиків, у певній мірі 
можливо управляти ризиками, що пов’язані із 
отриманням прибутку – ризики зміни вартос-
ті цінних паперів. Однак ризики такого роду є 
спекулятивними і в наш час страхуються дуже 
рідко. Справа в тому, що страхування – це ін-
струмент, що може здійснити вплив на прибуток. 
В даному випадку учасник ринку робить ставку 
не на спекулятивний прибуток, а на стабільність 
своїх ринкових позицій. У теоретичному варіанті 
програми страхування можуть включати в себе 
страховий захист не лише від падіння, але й від 
зростання цін на цінні папери. Сегмент ринку, де 
такий вид страхування був би затребуваним є 
терміновий ринок цінних паперів. 

Необхідно визначити, що входить до понят-
тя професійних ризиків фінансових інститутів 
(учасників фінансового ринку і ринку цінних па-
перів). Відповідно до світового досвіду це:

– можливі втрати і пошкодження майна ком-
панії, організації або банку, як нерухомого, так і 
при транспортуванні;

– ймовірні втрати від помилкових ненавмис-
них і протиправних дій співробітників (включаю-
чи шахрайство в електронних та інформаційних 
системах);

– втрати від протиправних дій третіх осіб 
(включаючи шахрайство в електронних та ін-
формаційних системах);

– збитки, пов'язані з проведенням операцій за 
підробленими документами і цінними паперами;

– ймовірна фінансова відповідальність перед 
третіми особами за шкоду, завдану професійною 
діяльністю фінансового інституту.

Велика частина перерахованих вище ризиків 
відноситься до поняття операційних ризиків. Од-
нак, на відміну від кредитних і ринкових ризиків, 
щодо яких, як правило, у професійних учасників 
є чітке уявлення і система ризик-менеджменту, 
ставлення до операційних ризиків неоднозначне. 

Розглянемо можливості та механізм стра-
хування ризиків саме професійних учасників, 
оскільки страхування їх ризиків складає абсо-
лютну більшість договорів страхування на фон-
довому ринку. 

Страхові продукти, що мають попит на фон-
довому ринку, умовно можна розділити на де-
кілька груп:

– обов’язкове страхування (наприклад, стра-
хування відповідальності спеціального депозита-
рію і компаній, що здійснюють управління пен-
сійними накопиченнями громадян у Російській 
Федерації (в Україні відсутнє);

– страхування як основа для допуску до ді-
яльності або як додаткова перевага під час ви-
значення рейтингу надійності;

– добровільне.
Нажаль, в нашій країні страхування ризиків 

не популярне, якщо воно не є обов’язковим або 
не пов’язано із визначенням рейтингу надійності. 
До основних причин нерозвиненості ринку стра-

хування фінансових ризиків на фондовому ринку 
України можна віднести:

– майже повна відсутність прикладів страхо-
вих випадків в країні;

– операції учасників ринку цінних паперів не 
завжди прозорі;

– відсутність бажання ринку розкривати ін-
формацію про себе та своїх клієнтів, що є необ-
хідною умовою страхування.

На сьогоднішній день, найбільш вдалим рі-
шенням щодо нівелювання операційних ризиків 
професійних учасників ринку цінних паперів є 
поліс комплексного страхування і його додаткові 
покриття. Такий поліс комплексного страхування 
гарантує адекватний захист від усіх перерахова-
них ризиків. 

Захист за комплексним договором забезпе-
чується поєднанням двох видів страхового по-
криття – комплексного страхування фінансового 
інституту (в міжнародній термінології – Bankers 
Blanket Bond, BBB) і страхування професійної 
відповідальності (Financial Institution Professional 
Indemnity, FIPI).

В даний час поліс ВВВ і, як доповнення до 
останнього, поліс FIPI ще не можна назвати ши-
роко поширеними в нашій країні. Але вони вже 
успішно використовуються найбільшими вітчиз-
няними банками і учасниками ринку цінних па-
перів (біржі, депозитарії, реєстратори, керуючі 
компанії). Крім того, дедалі очевидніше, що таке 
страхування не тільки надає повноцінний захист 
самим фінансистам, а й більшою мірою поклика-
не підвищити надійність фінансових інститутів в 
очах їхніх клієнтів [5].

Значний вплив на розвиток ринку страху-
вання фінансових ризиків на фондовому ринку 
має стан ринку перестрахування, оскільки тако-
го роду ризики мають велику фінансову ємність, 
тому потребують обов’язкового перестрахового 
захисту. Український страховий ринок не має 
змоги розміщення значних перестрахових ризи-
ків, тому значна їх частина лягає на західних 
перестраховиків, іноді із залученням сюрвейерів. 
Крім того, засновниками фінансових інститутів 
досить часто є західні інвестори, що більше дові-
ряють західним страховикам. 

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, перспективи розвитку страхуван-
ня на фондовому ринку очевидні. Тем не менш 
страхування на даному ринку в наш час не є 
затребуваним, причиною чого є відсутність 
серйозної мотивації та недостатній обсяг ринку 
цінних паперів.

Але поступово кількість запитів на страху-
вання зростає, зростають і страхові суми по вже 
укладеним договорам. Сектор страхових послуг 
на фондовому ринку повинен набрати деяку 
критичну масу, що із плином часу трансфор-
мується у страхові виплати. Буде напрацьована 
певна практика і необхідність такого страхуван-
ня стане очевидною. Стимулом до розвитку да-
ного виду страхування у світі є впровадження 
обов’язкового страхування або страхування, що 
обумовлено допуском до діяльності або зростан-
ням рейтингу надійності. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА

Аннотация
В статье проводится исследование рисков, присущих рынку ценных бумаг и особенно его профессиональным участни-
кам. Автором были определены сущность страхования рисков участников фондового рынка, их перечень. Также было 
определено, какие страховые продукты могут иметь спрос на рынке ценных бумаг. Кроме того, были проанализирова-
ны возможности страхования указанных рисков в Украине и его специфика.
Ключевые слова: риск, фондовый рынок, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страхования, стра-
ховой продукт.
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PECULIARITIES OF RISK INSURANCE OF SECURITIES MARKET PARTICIPANTS

Summary
The article is devoted to studying the possibility of insurance securities market risks and its specificity in Ukraine. The 
author defines the essence of insurance stock market risks and their list. The article analyzed insurance products that may 
be demand for the securities market. 
Keywords: risk, stock market, professional participants of the securities market, insurance, insurance product.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто необхідність управління економічним потенціалом промислового підприємства в умовах мінливого 
зовнішнього середовища. Формування механізму управління економічним потенціалом є однією з умов стабільного 
функціонування діяльності підприємства. Виокремлено основні сучасні підходи до управління економічним потенціалом 
підприємства. Визначено основні види та функції управління економічним потенціалом підприємства. А, також, роз-
глянуто основні етапи механізму управління економічним потенціалом підприємства. 
Ключові слова: економічний потенціал, механізм управління, промислове підприємство, управління економічним 
потенціалом підприємства, функції управління.

Постановка проблеми. Стабільне функціо-
нування діяльності промислового підприємства 
можливе лише за рахунок ефективного меха-
нізму управління його економічним потенціалом. 
В умовах нестабільності економічного серед-
овища України питання формування механізму 
управління набуває особливої актуальності. До 
того ж, в умовах мінливого зовнішнього серед-
овища традиційні методи управління економіч-
ним потенціалом підприємства не забезпечують 
приймати правильні та ефективні стратегічні 
рішення, тому виникає необхідність у застосу-
ванні нових інноваційних підходів до управлін-
ня потенціалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання дослідження управління економічним по-
тенціалом промислового підприємства та фор-
мування його механізму розглядається у працях 
вітчизняних вчених, таких як О.Ф. Балацький, 
Є.В. Лапін, Н.С. Краснокутська, О.С. Федонін, 
І.М. Рєпіна, О.І. Маслак, О.О. Безручко, І.П. Отен-
ко, К.С. Думанська, Г.Є. Ямненко та ін.

Метою статті є формування механізму управ-
ління економічним потенціалом промислового 
підприємства в умовах мінливого зовнішнього 
середовища, який би забезпечив оптимальний 
рівень використання наявних та потенційних ре-
сурсів та можливостей на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Перш за все, під 
управлінням слід розуміти процес цілеспрямова-
ного впливу на конкретну систему з метою забез-
печення її стабільного стану відповідно до цілей 
підприємства з урахуванням притаманних йому 
об’єктивних властивостей та закономірностей.

За умов формування якісних організаційно-
управлінських рішень підприємство є прибут-
ковим та здійснює ефективну господарську ді-
яльність, а також досягає високу конкурентну 
позицію на ринку. Це безпосередньо залежить 
від рівня економічного потенціалу підприємства. 
В свою чергу, рівень економічного потенціалу 
промислових підприємств України не забезпечує 
його адаптивність до змін зовнішнього та вну-
трішнього середовища. 

Управління економічним потенціалом про-
мислового підприємства передбачає плануван-
ня, розроблення та реалізацію організаційних 
рішень, спрямованих на забезпечення раціо-
нальності процесів формування, накопичення та 

використання ресурсів і можливостей суб’єкта 
господарювання [4, с. 202].

Також, під управлінням економічним потен-
ціалом розуміють процес прийняття і здійснення 
управлінських рішень, які націлені на раціональ-
не використання, оптимізацію та нарощування 
економічного потенціалу підприємства з метою 
досягнення вище поставлених цілей і забезпе-
чення стійкого функціонування і розвитку під-
приємства [2, с. 33].

Однією з основних умов управління еконо-
мічним потенціалом є необхідність ефективного 
функціонування підприємства. Ефективно пра-
цююче підприємство – це підприємство, що має 
економічний потенціал (стійкість до оновлення) в 
поточному періоді та спроможне отримувати не-
обхідний результат, що дозволяє його освоювати 
за певний термін закономірну кількість виробів, 
що будуть прийняті ринком та забезпечать ви-
живання та розвиток підприємства (здатність до 
оновлення) [6, с. 193].

Ефективне функціонування підприємства ба-
зується на системному підході, який передбачає 
формування механізму його стійкого розвитку. 
Механізм управління процесами розвитку під-
приємства завдяки комплексному управлінню 
всіма елементами його діяльності дозволить до-
сягти максимального рівня ефективності підпри-
ємства. Основними елементами якого є: принци-
пи, управлінські функції, методи, інструментарій, 
інформаційне забезпечення [7, с. 233].

Слід виокремити такі основні завдання управ-
ління економічним потенціалом промислового 
підприємства є:

– ціленаправленість – визначення необхідно-
го стану або поведінки системи;

– стабілізація – утримання системи в існуючому 
стані в умовах негативних зовнішніх флуктуацій;

– виконання програми розвитку – забезпечен-
ня переходу системи в необхідний стан в умовах, 
коли значення керованих величин змінюються за 
відомими детермінованими законами;

– оптимізація – утримання або переведення 
системи в стан з екстремальними значеннями 
характеристик при заданих умовах і обмежен-
нях [4, с. 202].

Управління потенціалом повинне охоплюва-
ти процеси його формування, використання і 
розвитку.
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Таблиця 1 
Основні сучасні підходи до управління економічним потенціалом підприємства 

Підхід Сутність

Системний Акцентує увагу на закономірностях розвитку та взаємозв’язках структурних елементів систе-
ми, що створюють можливість для їх більш ефективного використання

Функціо-
нальний

Зосереджений на вивченні та визначенні функцій, які потрібно реалізувати для забезпечення 
максимальної ефективності управління економічним потенціалом

Інтеграцій-
ний

Передбачає детальне дослідження взаємозв’язків та взаємодії окремих структурних елементів 
потенціалу підприємства

Ситуацій-
ний

Орієнтований на забезпечення максимальної гнучкості та адаптаційної спроможності потенціа-
лу до умов макросередовища

Структур-
ний

Базується на структуризації економічного потенціалу і визначенні пріоритетів розвитку серед 
його елементів, забезпеченні раціональності співвідношення і розподілу ресурсів між ними

Цільовий Базується на визначенні ефективності системи управління як здатності досягти визначених 
цілей за допомогою раціонального управління кожною складовою економічного потенціалу

Процесний Передбачає формування мережі взаємозв’язаних процесів управління, яка, у свою чергу, та-
кож є процесом

Фракталь-
ний

Дозволяє враховувати процеси самоорганізації і розвитку потенціалу підприємства, як еко-
номічної системи, при цьому фрактальність досліджується із двох взаємозв’язаних позицій: 
фрактальність процесів і фрактальність систем

Джерело: складено на основі [1]

Формування економічного потенціалу промис-
лового підприємства – це процес ідентифікації 
і створення можливостей, його структуризація і 
побудова визначених організаційних форм для 
стабільного розвитку й ефективного відтворення. 
На формування економічного потенціалу підпри-
ємства впливають такі фактори: сфера діяль-
ності підприємства, його розміри, номенклатура, 
особливості виготовленої продукції, регіо- і місце 
розташування підприємства,цілі і стратегія роз-
витку та ін. [2, с. 33].

Використання економічного потенціалу під-
приємства – це процес реалізації реальних мож-
ливостей підприємства. Будь-яке працююче під-
приємство в тій чи іншій мірі використовує свій 
економічний потенціал. Однією з основних за-
вдань управління економічним потенціалом під-
приємства є підвищення рівня його використан-
ня до оптимального значення, яке визначається 
виходячи з обраних цілей і стратегій розвитку 
підприємства.

Розвиток потенціалу – це «нарощування» по-
тенціалу за рахунок резервів, покращання фі-
нансових та техніко-економічних показників 
[4, с. 202].

На даний час існує досить широкий спектр 
методів та інструментів управління економічним 
потенціалом підприємства. Усі вони можуть бути 
згруповані в декілька підходів: системний, функ-
ціональний, інтеграційний, ситуаційний, струк-
турний, цільовий, процесний, фрактальний (су-
часний, відносно новий підхід) (табл. 1) [1, с. 97].

На сьогоднішній день управління такою 
складною економічною системою, як економічний 
потенціал, повинне здійснюватися за допомогою 
нового сучасного методу управління – фракталь-
ного підходу, який здатний враховувати процеси 
самоорганізації та розвитку економічних систем 
як зі сторони економічних зв’язків так і їх інте-
грованості з зовнішнім середовищем.

Фрактальний підхід базується на самопо-
дібності досліджуваних систем і процесів. Тео-
ретико-методологічну основу цього тлумачення 
утворюють визначення системи як категорії, 
властивості та комплекс системних закономір-

ностей: емерджентність, цілісність, ієрархічність, 
закон необхідної різноманітності, циклічність 
розвитку, самоорганізація, потенційна ефектив-
ність [1, с. 98].

При цьому доцільно використовувати функці-
ональний підхід, що дозволить визначити сукуп-
ність основних функцій механізму управління еко-
номічним потенціалом промислового підприємства.

Головною ознакою для класифікації функцій 
управління є вид управлінської діяльності, що 
дає можливість відрізнити одну роботу від ін-
шої в процесі поділу управлінської праці; спря-
мованість видів діяльності на керований об’єкт 
або фактор зовнішнього середовища. Тому для 
формування ефективного механізму управління 
економічним потенціалом необхідним є виділення 
ключових функцій, відповідних видам управлін-
ня потенціалом.

Система управління економічним потенціа-
лом повинна відповідати основним принципам 
управління:

– інтенціональності функціонування – під-
приємству властива розвинена сфера цілей, на-
мірів і планів; 

– відтворювальної збалансованості – пого-
дженості процесів виробництва продукції, її реа-
лізації, відтворення ресурсів і умов діяльності; 

– внутрішній консолідації й координації – усі 
функціональні підрозділи підприємства повинні 
перебувати під єдиним управлінням і бути ско-
ординованими; 

– ринкової мотивації – підприємство повинно 
бути мотивованим до активної поведінки на рин-
ку, розширенню ринкової присутності й посилен-
ню своєї позиції; 

– соціальної відповідальності як основи систе-
ми мотивації й стимулювання персоналу підпри-
ємства, що дозволяє уникати прийняття рішень, 
які порушують права працівників, споживачів, 
акціонерів.

Ефективне функціонування підприємства 
можливе лише за узгодження всіх його найваж-
ливіших компонентів, що відповідають потенціа-
лу суб’єкта господарювання та його зовнішньо-
му середовищу. Для підтримання рівноважного 
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 Рис. 2. Функції управління економічним потенціалом підприємства
Джерело: складено на основі [1]

стану базових елементів організації та успішної 
розвитку підприємства необхідно впроваджувати 
та реалізувати адаптивні механізми управління, 
що передбачають реалізацію конкретного типу 
стратегічних змін, необхідних організації. 

Процес управління економічним потенціалом 
підприємства може носити як поточний, так і 
стратегічний характер (рис. 1).

 Управління 
потенціалом 
підприємства

Поточне Стратегічне

Мета – отримання 
короткострокового 

прибутку

Процеси використання 
потенціалу

Результати –
ефективне 

функціонування 
підприємства

Мета – створення 
потенціалу прибутку

Процеси формування 
й розвитку потенціалу

Результати –
інноваційний розвиток 

підприємства

Рис. 1. Види управління  
економічним потенціалом підприємства

Джерело: складено на основі [5]

Оцінка стратегічного та поточного потенціалу 
підприємства передбачає дослідження факторів 
розвитку, їх накопичення, здійснення діагности-
ки стану та використання потенційних можли-
востей підприємства як бази майбутніх резуль-
тативних змін [7, с. 236].

«Оцінювання потенціалу внутрішніх можли-
востей підприємства дозволить здійснити повний 
цикл оцінки потенціалу можливостей корпора-
тивної стратегії. Величина перспективного по-
тенціалу внутрішніх можливостей характеризує 
величину тих можливостей, які існують, але на 
даний час не використовуються з якихось при-
чин і якими компанія має можливість скориста-
тися в процесі розробки стратегії в разі необхід-
ності» [3, с. 107]. 

До функцій управління потенціалом поточно-
го рівня відносять: використання наявного потен-
ціал; аналіз і оцінка поточного потенціалу під-
приємства і його складових з метою контролю й 
регулювання процесів функціонування й розви-
тку підприємства: виявлення оцінювання й вико-
ристання факторів, що впливають на потенціал 
підприємства; створення умов для формування 
потенціалу розвитку [5, с. 243].

Функціями стратегічного управління еконо-
мічного потенціалу підприємства виступають: 
формування стратегічного потенціалу; пошук но-
вих можливостей і вибір з них найбільш перспек-
тивних; обґрунтування вибору й напрямку роз-
витку підприємства; оцінка ступеня достатності 
й надійності стратегічного потенціалу; розробка 
й реалізація стратегій розвитку підприємства.

Відповідно до Великого економічного словни-
ка, «функція управління – це процес управлін-
ня, що складається із чотирьох взаємозалежних 
функцій: планування, організації, мотивації й 
контролю», що відображено на рис. 2. 

Планування відіграє надзвичайно важливу 
роль, адже саме розроблення плану передбачає 
вибір найбільш оптимального напрямку розвитку 
підприємства, визначення складу й послідовності 
робіт, обґрунтування доцільності вкладення ко-
штів у формування потенціалу й реалізація шля-
хів його розвитку [5, с. 244].

Організація забезпечує ефективне функці-
онування підприємства, розробку й реалізацію 
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 Механізм управління економічним 
потенціалом підприємства

3. Розробка програм розвитку потенціалу 
відповідно до визначених цілей

1. Оцінка економічного потенціалу

2. Визначення цілей підприємства

4. Контроль за виконанням розроблених 
програм розвитку

Моніторинг зовнішнього середовища

Коригування управлінських дій

Довгостроковий 
розвиток

Отримання 
максимальних 

вигод

Помірного 
зростання

Оздоровлення

Санація

Поступового 
розвитку

Антикризова

Утримання 
позицій

Стрімкого 
росту

Максимізація 
доходів

Мінімізація 
витрат

Ліквідування

Скорочення 
діяльності

Активізація 
діяльності

Рис. 3. Механізм управління економічним потенціалом підприємства
Джерело: складено на основі [5]

стратегії розвитку, формування структури стра-
тегічного потенціалу й умов його реалізації.

Мотивація полягає у сприянні процесів само-
розвитку працівників підприємства й максималь-
ній віддачі творчого й інноваційного потенціалу 
персоналу, а також стимулювання працівників.

Контроль передбачає перевірку ефективнос-
ті реалізації цілей, достовірності отриманих ре-
зультатів [4, с. 203].

У механізмі управління економічним потен-
ціалом промислового підприємства особливу 
роль виконує моніторинг. Вся можлива інфор-
мація піддається ретельній комплексній оцінці 
на цінність, актуальність та доцільність. Саме, 
за допомогою засобів моніторингу можна ви-
значити, які зміни відбулися у потенціалі під-
приємства й зовнішньому середовищі, а також 
передбачити, які спостерігатимуться тенден-
ції змін у структурі економічного потенціалу 
підприємства. 

Система управління економічним потенціалом 
має задовольняти ряд вимог:

– забезпечувати ефективність використання 
застосованих ресурсів та відповідність керуючих 
імпульсів досягненню поставленої мети;

– визначати міру відхилення потенціалу роз-
витку даного підприємства від еталонного зна-
чення та комплекс заходів в розвитку існуючого 
потенціалу або набуття нового;

– регулювати внутрішні матеріальні, фінан-
сові та інформаційні потоки з метою досягнення 
необхідного рівня потенціалу [6, с. 193].

Управління економічним потенціалом про-
мислового підприємства здійснюється через 
управління його функціональними складовими. 
Механізм управління реалізується через вио-
кремлення основних складових економічного по-
тенціалу, їх комплексну оцінку і аналіз.

Управління економічним потенціалом підпри-
ємства виступає чинником раціонального спожи-
вання ресурсів та ефективного функціонування 
виробничої системи та володіє при цьому на-
ступними ознаками:

– наявність економічного потенціалу підпри-
ємства, причинний зв’язок між його складовими, 
наявність керуючої і керованої підсистем;

– динамічний характер економічного потенці-
алу підприємства;

– здатність системи економічного потенціалу 
промислового підприємства змінюватися від ма-
лих впливів;

– збереження, передача і перетворення ін-
формації;

– антиентропійність управління [1, с. 97].
Формування та реалізація ефективного меха-

нізму управління економічним потенціалом по-
требує, в першу чергу, детального вивчення та 
аналізу об’єкту управління: його внутрішньої 
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структури, зв’язків між складовими елементами 
та зовнішнім середовищем.

Під економічним потенціалом підприємства 
слід розуміти складну, поліструктурну, дина-
мічну систему взаємопов’язаних елементів, що 
використовуються для досягнення тактичних і 
стратегічних цілей розвитку підприємства. 

Важливим завданням вдосконалення механіз-
му управління потенціалом підприємства є вибір 
структури управління, яка б найкращим чином 
відповідала цілям та задачам підприємства, ви-
користовувала вплив зовнішніх та внутрішніх 
чинників з позитивним ефектом та максимізува-
ла синергетичний ефект взаємодії складових по-
тенціалу підприємства [1, с. 100].

Механізм управління економічним потенціа-
лом підприємства включає чотири основні етапи 
(рис. 3):

1. Оцінка – передбачає визначення рівня ви-
користання потенціалу підприємства, розміру 
нереалізованого потенціалу та стадії життєвого 
циклу господарюючого суб’єкта. Ці параметри 
дають змогу детального дослідження стану фір-
ми, ефективності використання її ресурсів та 
можливостей в умовах нелінійної динаміки рин-
кової кон’юнктури, виокремлення критичних мо-
ментів у розвитку підприємства;

2. Визначення цілей підприємства – форму-
вання системи стратегічних та тактичних цілей 
господарюючого суб’єкта з врахуванням фактич-
ного етапу розвитку, можливості та доцільності 
оперативної мобілізації нереалізованого потенці-
алу та потенціалу розвитку.

3. Розробка програм розвитку потенціалу – фор-
мування чітких та послідовних завдань щодо фор-
мування та використання потенціалу підприємства, 
направлених на досягнення визначених цілей.

4. Контроль за виконанням розроблених про-
грам розвитку – заключний етап управління 
економічним потенціалом підприємства, який пе-
редбачає постійне спостереження за виконанням 
обраної програми розвитку [1, с. 105].

На думку науковців, слід виділити ще одну 
функцію управління економічним потенціалом – 
моніторинг, який передбачає постійний контроль, 
відстеження діяльності об’єкта та збір інформа-
ції про його стан у певних умовах зовнішнього 
середовища, прогнозування на підставі отрима-
них даних динаміки і основних тенденцій (рис. 3).

В аспекті взаємодії потенціалу підприємства 
з потенціалом зовнішнього середовища функ-
ція системи управління являє собою комплек-
сне дослідження впливу факторів зовнішнього 
середовища на потенціал підприємства й від-
повідає маркетинговій функції підприємства. 
Реалізація даної функції припускає здатність 
системи управління сприйняти й проаналізу-
вати закономірності взаємодії між потенціа-
лом ринку (потреби ринку, споживчий попит, 
діяльність конкурентів і якість їхньої продук-
ції) і потенціалом підприємства. Це можливо на 
основі комплексного моделювання ситуації, що 
склалася на ринку, і її впливу на діяльність 
підприємства [5, с. 245].

Висновки. Отже, механізм управління еконо-
мічним потенціалом промислового підприємства 
призначений для діагностики стану наявних та 
потенційних можливостей підприємства, а також 
для комплексної оцінки потенційних можливос-
тей для реалізації програми розвитку. 

Застосування наведеного вище механізму 
управління економічним потенціалом на реально 
існуючому вітчизняному промисловому підпри-
ємстві дозволить оптимізувати структуру і склад 
економічного потенціалу. А також, ефективне 
управління економічним потенціалом промисло-
вого підприємства є однією з умов стабільного 
функціонування підприємства в ринкових умо-
вах господарювання. 

Запропонований механізм управління потен-
ціалом підприємства є обґрунтованим інструмен-
том визначення стратегії розвитку підприємства, 
який базується на оцінюванні наявності потенці-
алу підприємства поставленим цілям розвитку.
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Постановка проблеми. Процес просуван-
ня туристичних послуг до кінцевого споживача 
складний, часто не передбачає безпосереднього 
зв’язку між ними. У процесі просування турис-
тичні послуги комплектуються в туристичний 
продукт (через туроператора) і через систему 
дистриб’юції (через турагентства) доводяться до 
споживача (туриста). Ефективна взаємодія між 
трьома вищезазначеними суб’єктами туристич-
ного ринку неможлива без урегулювання ряду 
юридичних та економічних нюансів, що відбува-
ється на основі укладання ряду договорів. Саме 
тому актуальним є з’ясування суті договірних 
взаємовідносин, що виникають між учасниками 
туристичної діяльності. 

Незважаючи на те, що подальший розвиток 
туризму було згальмовано через кризу, робота 
туристичних підприємств, як основних суб’єктів 
ринку, в умовах кризи дала для працівників цієї 
сфери значний корисний досвід, висвітила пози-
тивні та негативні сторони їх діяльності й ви-
значила розуміння того, що туристична галузь 
цілком може претендувати на чільні позиції в 
економіці держави [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання взаємовідносин учасників туристичного 
ринку досліджувало багато вчених. Зокрема, Ко-
валь П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. роз-
глядали особливості різних видів угод, які мають 
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місце в туристичній діяльності, а у дослідженнях 
Сокол Т.Г. зосереджено увагу на законодавчих 
передумовах туристичної діяльності. Проте поза 
увагою вчених залишаються особливості дого-
вірних відносин, які виникають між ключовими 
учасниками туристичного ринку – туроперато-
ром, турагентом і туристом.

Постановка завдання. Мета статті полягає у ви-
значенні сутності взаємодії туроператора з тура-
гентом та проблем, що пов’язані з цією взаємодією.

Виклад основного матеріалу дослідження. Го-
ловними суб’єктами на туристичному ринку є ту-
ристичні підприємства: туроператор та турагент. 
Для того, щоб зрозуміти, у чому ж відмінність цих 
двох учасників, необхідно звернутися до ст. 5 За-
кону України «Про туризм». Законодавчим актом 
передбачено наступні визначення [1]:

Туристичні оператори (туроператори) – юри-
дичні особи, створені відповідно до законодав-
ства України, для яких виключною діяльністю є 
організація та забезпечення створення туристич-
ного продукту, реалізація та надання туристич-
них послуг, а також посередницька діяльність 
із надання характерних та супутніх послуг і які 
в установленому порядку отримали ліцензію на 
туроператорську діяльність [9];

Туристичні агенти (турагенти) – юридичні осо-
би, створені відповідно до законодавства України, 
а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, які здійснюють посередницьку діяль-
ність з реалізації туристичного продукту туро-
ператорів та туристичних послуг інших суб’єктів 
туристичної діяльності, а також посередницьку 
діяльність щодо реалізації характерних і супут-
ніх послуг, і одержали в установленому порядку 
ліцензію на туристичну діяльність.

Туроператор може виконувати дві функції – 
реалізовувати власний туристичний продукт і 
виступати посередником по відношенню до про-
дукту інших туроператорів. Таким чином, туро-
ператор – це юридична особа, яка самостійно ор-
ганізовує турпоїздки за межі території України 
для їх реалізації споживачам. В свою чергу, ту-
рагент здійснює лише посередницьку діяльність 
на підставі агентського договору, укладеного між 
компанією-турагентом та компанією-туропера-
тором, про реалізацію турів, наприклад, до ін-
ших держав для громадян України та осіб, які 
постійно проживають на її території. Турагенту 
не потрібно самостійно займатись організацією 
туру, йому лише необхідно знайти потенційно-
го туриста, який бажає придбати тур, виконати 
умови агентського договору з реалізації туру і 
після його оплати споживачем отримати агент-
ську винагороду, якщо інше не передбачено са-
мим договором, зокрема, щодо термінів виплати 
цієї винагороди. При цьому якість, що задоволь-
няє клієнта, є результатом його взаємодії з по-
стачальниками послуг [8].

Взаємодія учасників туристичного ринку 
формується виходячи з тих принципів, що осно-
вний туристичний продукт формується туропе-
ратором, який безпосередньо взаємодіє з поста-
чальниками та формує якість продукту на основі 
пропозицій різних учасників ринку. 

Туристичний оператор самостійно організовує 
тур, що включає наступні дії: укладення догово-

рів з іноземним партнером на предмет надання 
місць в готелях, забезпечення трансферу для пе-
ревезення туристів; укладання договорів з авіа-
компаніями на предмет надання місць у літаках 
за певним маршрутом; укладання договорів зі 
страховими компаніями; оформлення відносин з 
банками або іншими кредитними установами на 
предмет здійснення фінансового забезпечення 
цивільної відповідальності туроператора (гаран-
тія банку або іншої кредитної установи) перед 
туристами; оформлення відносин з консульськи-
ми установами [7].

Туристичне підприємство функціонує в 
складній системі і не може працювати окремо 
від інших суб’єктів ринку, які разом складають 
туристичну індустрію – сукупність різних ор-
ганізацій і підприємств, діяльність яких безпо-
середньо пов’язана зі створенням туристичної 
матеріально-технічної бази, організацією пере-
везень, відпочинку, задоволенням потреб подо-
рожуючих, підготовкою кадрів для цієї сфери – 
все це фактори зовнішнього мікросередовища, 
які діють на всіх стадіях туристичного продукту. 
Необхідно постійно приділяти увагу розширенню 
прямих господарських зв’язків між виробниками 
туристичного продукту.

Підвищення якості туристичного продукту, за 
рахунок співпраці всіх учасників даного ринку, 
є комплексною задачею, успіх якої визначається 
розвитком людського капіталу, економічних ін-
ститутів, реалізацією та посиленням вже існую-
чих конкурентних переваг, технологій та інших 
ресурсів [4].

Головним документом, на підставі якого бу-
дуються взаємини між турагентством і туро-
ператором, є агентський договір. Даний договір 
відноситься до групи торгово-посередницьких 
договорів, тобто договорів про надання послуг. 
Це зумовлено його консенсуальним характером, 
тобто договір вважається укладеним з момен-
ту досягнення сторонами згоди щодо істотних 
умов. Сторонами за договором є: туроператор 
(юридична особа, створена відповідно до за-
конодавства України, виключною діяльністю 
якої є організація та забезпечення створення 
туристичного продукту, реалізація та надання 
туристичних послуг, а також посередницька ді-
яльність із надання характерних та супутніх 
послуг і яка в установленому порядку отримала 
ліцензію на туроператорську діяльність), і ту-
рагент (юридична особа, створена відповідно до 
законодавства України, а також фізична осо-
ба – суб’єкт підприємницької діяльності, яка 
здійснює посередницьку діяльність з реалізації 
туристичного продукту туроператорів та ту-
ристичних послуг інших суб’єктів туристичної 
діяльності, а також посередницьку діяльність 
щодо реалізації характерних та супутніх по-
слуг, і яка в установленому порядку отримала 
ліцензію на турагентську діяльність).

Предметом агентського договору є надан-
ня послуг турагентом туроператору з моменту 
укладання договорів на туристичне обслугову-
вання від його імені та за його рахунок. Даний 
договір є двостороннім і оплатним [11].

Розмір винагороди має бути вказаний безпо-
середньо в договорі. Винагорода виплачується 
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турагенту за посередницькі послуги, здійснені 
ним в інтересах туроператора. Агентська винаго-
рода може обчислюватися як очікуваний прибу-
ток турагента в процентному відношенні до ціни 
туру, встановленої туроператором, або заклада-
ється туроператором в ціну туру як комісійна 
винагорода для посередника (найчастіше вико-
ристовується у світовій туристичній практиці).

Агентський договір між турагентом і туропера-
тором укладається в письмовій формі, підписуєть-
ся сторонами та скріплюється печатками. Також у 
договорі має бути визначено форму підтвердження 
повноважень турагента. У даному випадку сторони 
договору не обмежені законом у виборі форми під-
твердження повноважень турагента, однак у будь-
якому випадку форма підтвердження повноважень 
повинна бути визначена в договорі. На практиці в 
більшості випадків форму підтвердження повнова-
жень турагента вказують безпосередньо в договорі 
або видають довіренність [4].

Даний договір набирає чинності з моменту 
його підписання і діє до повного виконання сто-
ронами своїх зобов’язань.

Відповідно до частини 2 статті 180 Господар-
ського кодексу України договір вважається укла-
деним, якщо сторонами досягнуто згоди з усіх 
істотних умов у передбачених законом порядку 
та формі. Істотними є умови, визнані такими за-
коном або необхідні для договору даного виду. 
У будь-якому випадку сторони повинні погоди-
ти предмет, ціну й термін дії договору. У свою 
чергу, для агентського договору, відповідно до 
частини 2 статті 297 ГК, також необхідно визна-
чити характер і порядок виконання турагентом 
послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір 
винагороди, санкції у разі порушення сторонами 
умов договору [3].

Рекомендується вказати в договорі також по-
рядок вирішення суперечок і форс-мажорні об-
ставини. Слід уточнити в договорі, які саме обста-
вини визначаються сторонами як форс-мажорні, 
а також визначити дії сторін при настанні таких 
обставин.

Характерною особливістю взаємовідносин між 
учасниками туристичного ринку є те, що між 
ними складаються посередницькі відносини по 
типу договору комісії, а не представницькі від-
носини по типу договору доручення. На це вка-
зує аналіз правовідносин, що складаються між 
туроператором, турагентом і туристом, які вза-
ємодіють з приводу реалізації чи придбання ту-
ристичних продуктів. Зокрема, процес придбан-
ня туристом турпродукту, який здійснюється не 
через безпосередню взаємодію його з туропе-
ратором, а через юридичні та фактичні дії ту-
рагента, опосередковується трьома договорами: 
по-перше, договором туроператора з турагентом, 
по-друге, – турагента з туристом, по-третє, – 
туриста з туроператором. 

При цьому договір туроператора з тураген-
том (агентський) є за своєю юридичною приро-
дою договором комісії. Договір агента з туристом 
(договір про туристичне обслуговування), це, по 
суті, договір про надання інформаційно-консуль-
таційних послуг. 

А договір туроператора з туристом – це договір 
купівлі-продажу турпродукту (туристичного вау-

чера, путівки). Слід зазначити, що останній договір 
сторони укладають не шляхом складання та під-
писання з двох сторін угоди про купівлю-продаж, 
а шляхом обміну через посередника турагента до-
кументами, повідомленнями, в тому числі за до-
помогою електронних засобів зв’язку, що свідчать 
про його укладання. Оплата турпродукту туристом 
за цим договором також проводиться не безпосе-
редньо туроператору, а з використанням банків-
ського рахунку турагента або шляхом фактичних 
дій турагента із внесення на рахунок туроператора 
плати за турпродукт. Документи, необхідні турис-
ту для подорожі (авіаквиток, страховий поліс, ва-
учер на проживання в готелі, ваучер на трансфер, 
інше) передаються покупцеві, як правило, також 
через турагента – посередника.

Факт встановлення посередницьких, а не 
представницьких відносин між туроператором 
і турагентом підтверджується ще тим, що і піс-
ля сприяння турагента в укладанні угоди купів-
лі-продажу між оператором і туристом турагент 
залишається в самостійних правових стосунках 
з туристом, створюваних договором про турис-
тичне обслуговування [2]. Іншими словами, після 
надання посередницької послуги туроператору 
в рамках договору про реалізацію турпродукту 
і вчинення туроператором і туристом угоди ку-
півлі-продажу турпродукту, турагент не втрачає 
правових відносин з туристом. Він залишається 
зобов’язаним перед туристом за якість і повноту 
інформаційно-консультаційних послуг, наданих 
йому за договором на туристичне обслуговування.

Зокрема, турагент залишається зобов’язаним 
перед туристом: за надані інформаційні послуги 
у зв’язку з підбором туру; за адекватне відобра-
ження в заявці на придбання турпродукту по-
бажань туриста, що стосуються режиму харчу-
вання, видів розміщення в готелі; за консультації 
щодо оформлення документів, необхідних турис-
тові для поїздки; за перерахування грошей за 
придбаний туристом турпродукт тощо. Туропера-
тор відповідає за якість і обсяг турпродукту, про-
даного ним туристу через турагента за договором 
купівлі-продажу, але не за виконання турагентом 
зобов’язань, що виникли у нього по договору з ту-
ристом. Те, що турагент за договором з туропера-
тором бере на себе обов’язок здійснювати не тіль-
ки юридичні, а й фактичні дії, ще раз вказує на 
те, що він діє як посередник, а не як представник.

Тому з метою адекватного відображення в 
праві об’єктивно існуючих умов взаємодії ту-
рагента і туроператора, ці відносини повинні 
оформлятися конструкцією договору комісії, а не 
договору доручення.

У сучасних умовах ведення туристичного біз-
несу для реалізації туристичного продукту туро-
ператори використовують різні канали розподілу 
через контрагентську мережу, або за допомогою 
своїх структурних підрозділів, а саме: створен-
ня власних торгових точок або посередницької 
турагентської мережі; організація співпраці з 
туристичними організаціями та підприємцями, 
залученими до туристичної діяльністі; продаж 
через спеціалізовані туристичні магазини; елек-
тронна комерція [8].

Класична (пряма) турагентська мережа 
представлена такою схемою розподілу турпро-
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дукту, за якої продаж здійснюється за наяв-
ності лише одного рівня посередників – турис-
тичних агенцій [4].

Презентативна агентська мережа використо-
вується туроператором, який виходить на між-
народні туристичні ринки. Структурно схема 
залишається тією ж, однак додається ще один 
рівень збуту між туроператорами та турагент-
ствами у вигляді регіональних представників ту-
роператора, який виконує функції консолідатора, 
приймаючи та обробляючи замовлення (броню-
вання) від турагентств та інших учасників збуту. 
У презентативній агентській мережі передбача-
ється співпраця тур оператора з регіональними 
представниками ринків, на яких реалізується 
турпродукт. Основними причинами залучення 
регіональних представників є їх співпраця з ту-
ристичними агенціями, оперативне донесення 
інформації щодо функціонування місцевого ту-
ристичного ринку та гнучке реагування на змі-
ну попиту. Крім того, співпраця з регіональними 
представництвами – це дієвий спосіб знизити 
рівень витрат, оскільки немає необхідності про-
водити рекламні кампанії та промо-акції, брати 
участь у місцевих туристичних виставках. Усі 
презинтаційні функції виконує представник – 
регіональний консолідатор. Існує ще один вид 
агентської мережі, коли крім агента, є ще один 
рівень посередників, представлених субагентами.

На сучасному ринку туристичних послуг усе 
більшого розповсюдження набуває така форма 
взаємодії його учасників, як франчайзинг, який 
надає право продавати турпакети від імені ту-
роператора. Цю модель дистрибуції туристич-
них послуг використовують ті туроператори, 
які надають перевагу прямим каналам розподі-
лу турпродуктів, уникаючи участі посередників, 
за-проваджують єдині стандарти обслуговуван-
ня туристів. Для франчайзингових туристичних 
агенцій ця форма співпраці з туроператором має 
свої переваги, зокрема: використання відомо-
го бренда; відсутність необхідності у рекламних 
кампаніях; продаж турпакетів на умовах під-
вищеної комісії; корпоративне комунікаційне та 
програмне забезпечення; кураторство у процесі 
реалізації турпослуг; рекрутингове сприяння; 
юридичний і бухгалтерський супровід; отриман-
ня пакета POS матеріалів та ін. Перевага туро-
ператора-франчайзера полягає у створенні влас-
них незалежних регіональних представництв, які 
активують продажі та сприяють зміцненню його 
авторитету та популяризації бренда. Крім того, 

туроператор отримує паушальний внесок за ви-
користання його назви та щомісячні роялті [3].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
вівши аналіз правовідносин, що складають-
ся між туроператором, турагентом і туристом 
можна зробити висновок, що особливістю до-
говірних відносин між ключовими учасниками 
туристичного ринку є те, що між ними склада-
ються посередницькі відносини по типу дого-
вору комісії, а не представницькі відносини по 
типу договору доручення.

Діяльність туроператора полягає не лише у 
створенні якісного та конкурентоспроможного 
турпа-кета, але й у позиціонуванні його на ці-
льовому ринку та донесенні до кінцевого спожи-
вача – туриста.

Наявність у туроператора широкої та розга-
луженої турагентської мережі сприяє зниженню 
витрат на реалізацію турпакетів, збільшенню об-
сягів продажів та виходу на нові ринки. Оскільки 
туроператор при продажу турпродукту не зу-
стрічається з туристом, тому цього не має мож-
ливості: інформувати туриста про турпродукт, 
консультувати з приводу вчинення дій, необхід-
них туристові, щоб скористатися турпродуктом; 
контролювати здійснення оплати турпродукту, 
що може робити і робить тільки турагент, без-
посередньо контактуючи з туристом, то відповід-
но туроператор не повинен відповідати замість 
турагента або разом з ним, якщо виявиться, що 
останній з власної вини неналежним чином ви-
конував перераховані обов’язки. 

З тієї ж причини, а саме через неможливість 
для турагента своїми діями впливати на якість і 
обсяг послуг, що входять у турпродукт, що нада-
ється туристу туроператором, турагент жодним 
чином не може бути притягнений до майнової 
відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання обов’язків туроператором. Таким чи-
ном, сфери відповідальності туроператора і ту-
рагента не можуть бути змінені через названі 
об’єктивні причини.

Діяльність кожного туристичного підприєм-
ства пов’язана із укладанням великої кількості 
договорів з партнерами по бізнесу (туропера-
торами та турагентами), виробниками послуг, 
страховими компаніями, споживачами туристич-
них послуг. Поряд з чинним законодавством до-
говір є важливим засобом, що регулює взаємини 
суб’єктів ринку. Він виступає складовою проце-
су підготовки, укладання й виконання будь-якої 
підприємницької угоди.
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У статті висвітлено теоретичні положення корпоративної соціальної відповідальності та соціальної ініціативи на основі 
аналізу наукових публікацій. Розкрито поняття соціальної ініціативи як складової концепції корпоративної соціальної 
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Постановка проблеми. Події останніх років, а 
саме: банкрутство великих корпорацій, угоди по 
злиттю, які не відбулися через низький рівень 
довіри, відмова багатьох споживачів купувати 
продукцію соціально безвідповідальних компа-
ній, актуалізують питання соціальної. 

Вплив соціальних ініціатив на нематеріальні 
аспекти бізнесу є визначальним, адже саме вна-
слідок реалізації ініціатив у межах концепції кор-
поративної соціальної відповідальності суттєво 
покращується репутація, імідж, підприємство по-
зитивно позиціонує себе на ринку товарів і послуг.

Ще одним аргументом актуальності теми 
статті є зміщення акцентів у конкурентній бо-
ротьбі з кількісної площини у якісну, де ціновий 
аспект має дещо другорядне значення порівняно 
з моральним.

Аналіз досліджень та публікацій з пробле-
ми. Питання розвитку бізнесу на засадах кон-
цепції корпоративної соціальної відповідаль-
ності порушується у працях таких учених, як: 
М.Л. Бернетт, Д.І. Левін, М. МакІннс, С. Сібарі, 
М.В. Тоффл, І.М. Хіррманс, А.К. Чаттерджі та 
багатьох інших. Однак питання соціальної ініціа-
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тиви, як складової корпоративної соціальної від-
повідальності, потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в ідентифікації соціальної 
ініціативи та ключових напрямків впливу кон-
цепції корпоративної соціальної відповідальності 
на бізнес-організацію, а також ефектів, які вини-
кають внаслідок реалізації соціальних ініціатив 
підприємством. 

Виклад основного матеріалу. За останні де-
кілька років концепція корпоративної соціаль-
ної відповідальності стала об’єктом дискусій не 
лише теоретиків, а й практиків господарської ді-
яльності. Так, протягом останнього десятиліття 
одним з пріоритетних напрямків розвитку бізне-
су, особливо, великого, є розбудова етичної пове-
дінки із певними зацікавленими групами впливу, 
яка останнім часом охоплюється поняттям «кор-
поративна соціальна відповідальність» (КСО, 
Corporate Social Responsibility, CSR).

Враховуючи актуальність та важливість пи-
тання, на початку 2003 року Міжнародна органі-
зація із стандартизації (International Organization 
for Standardization, ISO) створила Стратегічну 
консультативну групу з питань соціальної відпо-
відальності, котра у 2004 році представила звіт, 
одним з пунктів якого була рекомендація щодо 
необхідності розробки стандарту серії ISO з со-
ціальної відповідальності.

У січні 2005 року члени ISO прийняли рі-
шення щодо започаткування роботи із розробки 
стандарту серії ISO з соціальної відповідальнос-
ті та доручили розробку безпосередньо самого 
стандарту Шведському та Бразильському ін-
ститутам стандартизації. Результатом діяльнос-
ті став проект стандарту ISO 26000 з соціальної 
відповідальності, що був презентований членам 
ISO у серпні 2007 року. 

Корпоративна соціальна відповідальність, згід-
но Міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівни-
цтво з соціальної відповідальності» [1], визнача-
ється як відповідальність організації за вплив її 
рішень та діяльності на суспільство та навколиш-
нє середовище через прозору та етичну поведін-
ку, котра: сприяє стійкому розвитку (здоров’я та 
благополуччя суспільства), враховує очікування 
зацікавлених сторін; відповідає чинному законо-
давству; узгоджується з міжнародними нормами 
поведінки; введена у всій організації.

Структура соціальної відповідальності, з огля-
ду на її об’єкт, представлена з такими складо-
вими: відповідальність перед підлеглими, відпо-
відальність перед споживачем, відповідальність 
перед суспільством та країною, відповідальність 
перед акціонерами чи компаньйонами [2, c. 72].

Економічною наукою доведено і підтверджу-
ється практикою, що соціальна відповідаль-
ність підприємства, для забезпечення стійкого 
розвитку, має не менше значення, ніж розви-
нута економічна інфраструктура, політична 
стабільність або втілення в життя проектів ін-
новаційного розвитку.

Концепція корпоративної соціальної відпові-
дальності у розвинутих країнах впроваджується 
суб’єктами господарювання вже тривалий про-
міжок часу, що дозволило сформувати перелік 

не лише успішних практик її імплементації у ді-
яльність, а й правил, стандартів та норм. 

На противагу цьому, у країнах, що розвива-
ються, дане явище лише починає поширювати-
ся й правильне трактування концепції саме як 
ініціативи, спрямованої на інвестування частини 
прибутку для покращення добробуту суспіль-
ства, позитивного позиціонування підприємства 
на ринку, підвищення рівня прозорості діяльнос-
ті, має першочергове значення. 

Як зазначалось вище, втіленням на практи-
ці корпоративної соціальної відповідальності 
(соціальної відповідальності бізнесу) виступає 
соціальна ініціатива підприємства. У цьому не-
простому визначенні розкриваються економічні, 
соціальні, екологічні, політичні інтереси, мотиви і 
прагнення підприємства.

Для того, аби достовірно вивчити поняття 
соціальної ініціативи та зрозуміти її зв’язок 
з корпоративною соціальною відповідальністю 
необхідно розкрити сутність поняття ініціативи 
в цілому.

Термін «ініціатива» (від лат. початок) визна-
чається як:

– перший крок у будь якій справі; почин; 
– здатність висувати нові ідеї, пропозиції; 

уміння самостійно розпочинати справу; 
– здатність активно діяти, підприємливість; 
– законодавча ініціатива – право вноси-

ти проекти законів в законодавчий орган, який 
зобов’язаний обговорити їх і прийняти рішення.

Незважаючи на актуальність соціальної ініці-
ативи для сьогодення єдиного визначення та ро-
зуміння цього поняття серед, науковців бізнесу 
та суспільства не існує.

Так, К. Абульханова-Славська [3, с. 115] роз-
глядає ініціативу як зберігання особистістю твор-
чої або авторської позиції в процесі діяльності, 
а ініціативність як одну з найважливіших форм 
соціальної активності, що виступає проявом осо-
бистісного інтересу і творчого ставлення до дій-
сності, зустрічної активності стосовно іншої лю-
дини. Ця форма виступає як причина початку і 
розгортання діяльності.

Таким чином, можна розглядати «соціальну 
ініціативу» як складову діяльності підприємства.

Соціальна ініціатива – сукупність дій (діяль-
ність) щодо висування, утвердження, поширення 
і практичної реалізації соціально значущої ідеї, 
свідомо, самостійно та добровільно здійснюва-
них суб’єктом господарювання; характеристика, 
індикатор і форма прояву соціальної активності 
підприємства.

Одне з наймасштабніших досліджень спожив-
чих переваг, проведене консалтинговою компа-
нією Cone/Roper в 1997 році, показало, що до-
тримання концепції соціальної відповідальності 
може сприяти збільшенню продажів [4] так як 
78% респондентів заявили, що з більшою ймовір-
ністю куплять товар, який асоціюється з небай-
дужою для них соціальною ініціативою, 66% охо-
че змінять торгову марку на марку тієї компанії, 
задля підтримки такої ініціативи, а 33% покупців 
після ціни і якості реагують на те, наскільки ком-
панія соціально відповідальна.

Загалом, як партнери, що оточують бізнес-ор-
ганізацію, так і її працівники, очікують від орга-
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нізації не лише економічно відповідальних дій, а 
й участі у розв’язанні соціальних, екологічних та 
інших проблем завдяки її соціальній ініціатив-
ності. Суспільство в цілому зацікавлене в тому, 
щоб кожна бізнес-структура набула статусу ор-
ганізації, орієнтованої на стійкий розвиток. Як 
наука, так і практика переконують, що на стій-
кий розвиток можуть розраховувати лише ор-
ганізації, які здатні і готові до виконання своїх 
морально-духовних обов’язків і правових норм 
в економічній, соціальній, екологічній та інших 
сферах, життєво важливих для розвитку еконо-
міки і суспільства.

Так, відповідно до класифікації Ф. Котлера 
соціально-відповідальну діяльність організації 
можна звести до шести основних ініціатив:

1. Благодійні справи – залучення уваги сус-
пільства до певної соціальної потреби або допо-
мога у зборі коштів, залучення учасників та во-
лонтерів;

2. Благодійний маркетинг – зобов’язання ро-
бити внески або відраховувати відсотки від об-
сягів продажу на благодійну справу;

3. Корпоративний соціальний маркетинг – 
підтримка кампаній з покращення суспільного 
здоров’я або безпеки, та сприяння захисту на-
вколишнього середовища;

4. Корпоративна філантропія передбачає по-
жертви безпосередньо благодійній організації, 
переважно у вигляді грошових грантів та пода-
рунків;

5. робота Волонтерів на користь суспільства – 
підтримка та мотивація працівників щодо допо-
моги місцевим громадським організаціям;

6. Соціально-етичні підходи до ведення бізне-
су сприяють росту добробуту суспільства та пе-
редбачають впровадження практики соціального 
інвестування [5, с. 41].

Важливим є те, що соціальна відповідальність 
підприємця починається не зі створення сприят-
ливого образу організації в очах громадськості, а 
з побудови взаємовигідних, довірчих відносин зі 
своїм персоналом.

Досліджуючи соціальну відповідальність кор-
порації Доцільно виокремити внутрішню та зо-
внішню складову. Прикладами внутрішньої со-
ціальної відповідальності бізнесу виступають:

– безпека та гідні умови праці;
– дотримання прав людини на робочому місці;
– стабільність заробітної плати та відповід-

ність умовам ринку праці;
– додаткове медичне та соціальне страхуван-

ня працівників;
– можливості гармонійного розвитку та до-

звілля, оздоровлення та відпочинку;
– розвиток трудових ресурсів через навчаль-

ні програми та програми підготовки та підвищен-
ня кваліфікації;

– ресурсозбереження, тощо.
Але, якою б сильною не була комерційна 

структура, вона не може існувати поза свого се-
редовища.

До зовнішньої соціальної відповідальності біз-
несу варто віднести:

– відповідальність перед споживачами това-
рів і послуг (випуск якісних товарів);

– вдосконалення відносин із споживачами;

– розвиток інфраструктури населених пунктів;
– сприяння охороні навколишнього середовища;
– спонсорство та благодійність;
– взаємодію з місцевими спільнотами і місце-

вою владою;
– добросовісну ділову практику тощо.
Враховуючи зазначене, варто додати, що со-

ціальна ініціативність бізнесу є вигідна не лише 
суспільству, а й бізнесу, адже підприємство отри-
мує велику кількість переваг від впровадження 
та реалізації програм КСВ. Наукова спільнота 
визначає роль соціальної ініціативи, як складової 
концепції корпоративної соціальної відповідаль-
ності [6], в межах збільшення вартості бізнесу 
може виявлятися у наступних трьох напрямках: 

1) економічний напрямок: 
– отримання та максимізація прибутку (як у 

коротко-, так і довгостроковій перспективі); 
– підвищення продуктивності (якість обслу-

говування); 
– збереження та збільшення інвестиційної 

привабливості бізнесу; 
– створення та збереження робочих місць 

(справедлива оплата праці, створення можливос-
тей розвитку); 

– підвищення професіоналізму та розвиток 
кадрового потенціалу на підприємстві, забезпе-
чення лояльності персоналу;

2) соціальний напрямок: 
– здоров’я персоналу та нації в цілому; 
– відповідність діяльності чинному законо-

давству; 
– участь у соціальних проектах, що покликані 

вирішити гострі соціальні проблеми, їх ініціація;
– забезпечення суспільної репутації органі-

зації;
– зростання довіри споживачів до діяльності 

компанії, її товарів та послуг;
– відсутність дискримінації, дотримання прав 

людини; 
3) навколишнє середовище: 
– внесок у сталий розвиток суспільства; 
– ефективне використання природних ресурсів;
– відповідність нормам і стандартам світової 

економічної спільноти;
– можливість формування партнерських від-

носин із владними структурами, громадськістю 
та ЗМІ;

– реалізація проектів по збереженню навко-
лишнього середовища.

Соціальна ініціатива, як правило, передбачає і 
вихід за рамки вузькоспеціалізованої соціальної 
діяльності підприємства, розширюючи тим самим 
і сферу перетворювальної активності суб’єкта 
господарювання. Ступінь інтенсивності і сталості 
такої активності визначається як ініціативність 
суб’єкта господарювання, що відображає соці-
альну зрілість, соціальну позицію, моральні цін-
ності та ідеали суб’єкта, його підприємливість, 
далекоглядність [7, с. 82]. 

Крім того, можна стверджувати, що соці-
альна ініціатива представляє собою спосіб по-
долання застарілого, віджилого, затвердження 
нового. У цьому значенні поняття «соціальна 
ініціатива» зближується з поняттями «соці-
альне нововведення», «соціальне новаторство», 
«соціальна творчість» [8, с. 106]. В той же час, 
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соціальна ініціатива володіє низкою відмінних 
ознак, таких як:

– випередження одним суб’єктом інших, що 
означає перші кроки у вирішенні соціальних 
проблем і протиріч; 

– лідерство в пошуку і впровадженні нових, 
нетрадиційних способів перетворення соціальної 
дійсності, в створенні нових рухів, нових форм 
товариств, життя. 

Концепція соціальної ініціативності та кор-
поративної соціальної відповідальності в цілому 
набуває поширення в Україні. Однак, у сучасних 
економічних умовах соціальні ініціативи реалізу-
ються, у першу чергу, потужними агропромисло-
вими підприємствами та/або лідерами ринку, які 
у процесі свого розвитку вийшли за межі націо-
нальної економіки, ведуть активну діяльність на 
міжнародних ринках та впроваджують передо-
вий світовий досвід. При цьому, рівень активнос-
ті соціальної ініціативності на середніх та малих 
підприємствах є низьким. 

Більшою мірою агропромислові корпорації у 
рамках своєї соціальної відповідальності беруть 
на себе функції держави у складних економічних 
умовах. Так, соціальна ініціативність великих 
промислових підприємств України фактично по-
кликана вирішити нагальні соціальні, екологічні 

та демографічні проблеми, які не в змозі виріши-
ти держава.

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, мож-
на зробити висновок, що ініціативність, як скла-
дова діяльності підприємства, є віддзеркаленням 
його самостійності та активності. Вміння діяти за 
власним бажанням, реалізуючи особистісний почин 
у нових формах та видах діяльності. В свою чергу, 
корпоративна соціальна відповідальність дозволяє 
підприємству реалізувати не тільки економічні ін-
тереси та цілі, а й аналізувати соціальні наслідки 
впливу ділової активності на власний персонал, 
споживачів та організації, спільно з якими здій-
снюється та чи інша діяльність. Крім того, дана ді-
яльність є вигідною як для суспільства так і для 
бізнесу, адже чим вище рівень соціальної відпові-
дальності у підприємства, тим більше добровільно 
взятих на себе зобов’язань.

Проте, в Україні впровадження концепції не 
набуло на даний час масового характеру через 
низку об’єктивних причин, зокрема складну еко-
номічну ситуацію, відсутність ресурсів для ін-
вестування та сконцентрованість підприємств на 
тактичних задачах. Адже, в умовах несприятли-
вих змін зовнішнього середовища базовою стра-
тегією більшості виробників є виживання (збере-
ження виробництва).
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Аннотация
В статье освещены теоретические положения корпоративной социальной ответственности и социальной инициативы 
на основе анализа научных публикаций. Раскрыто понятие социальной инициативы как составляющей концепции кор-
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Постановка проблеми. На сьогодні поточний 
стан господарської діяльності вітчизняних під-
приємств більшістю експертів-науковців визна-
чається як кризовий і такий, що не відповідає 
сучасному рівню сталого економічного розвитку. 
Це пов’язано з тим, що ефективний розвиток 
підприємств пов’язаний із урахуванням бага-
тьох факторів, серед яких особливу увагу слід 
приділити непередбаченим змінам у зовнішньо-
му та внутрішньому оточенні, зменшенню рин-
ків збуту, зниженню конкурентоспроможності і, 
як наслідок, зменшення попиту на продукцію, 
та інші фактори. 

Стабільність фінансового стану підприєм-
ства в умовах кризи значною мірою обумов-
люється його діловою активністю. У зв’язку із 
цим виникає потреба у розробці й упроваджен-
ні в практичну діяльність підприємств системи 
управління діловою активністю, у рамках якої 
формуються результати й генерується ефектив-
ність операційної діяльності, що вимагає чітких 
управлінських дій для стимулювання, розвитку, 
активізації цього процесу, тобто розробки стра-
тегії управління діловою активністю відповідно 
до умов функціонування підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття ділової активності підприємства є ба-

гатокритеріальним. В роботах авторів, які до-
сліджували дану тему, підхід до оцінки ділової 
активності є загальним. Так, теоретико-методич-
ні засади сутності та оцінки стану ділової актив-
ності у своїх дослідженнях розглядали Є.Ю. Ан-
типенко [1], М.П. Войнаренко [3], О.А. Гарасюк [5], 
В.Г. Герасимчук [6], Т.М. Лозинська [8], В.А. Хар-
ченко [9]. Науковці визначають ділову активність 
як характеристику бізнес-середовища підприєм-
ства, яка визначає: стан підприємства на ринку, 
стан ресурсів підприємства, результати господа-
рювання [1, с. 20]. Також дана категорія може ви-
значати рівень економічної діяльності підприєм-
ства, інтенсивність її зміни в часі [6, с. 435]. Деякі 
вчені ділову активність пов’язують із діяльністю, 
направленою на збільшення прибутку й капіталу 
за рахунок управління ресурсами, а також ді-
яльністю, пов’язаною із виробництвом і комерці-
єю [3, с. 74; 8, с. 132].

Проте потребують додаткового вивчення пи-
тання щодо обґрунтування необхідності та акту-
альності управління діловою активністю та роз-
робки відповідних стратегій при різних умовах 
економічного розвитку, у яких функціонують 
підприємства з урахуванням ризиків та інших 
варіативних факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища. 

© Овчаренко Є.І., Годящев М.О., 2016
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Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні особливостей ділової 
активності суб’єктів господарювання та обґрун-
туванні важливості та необхідності її управління 
на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах невизначеності, в яких функ-
ціонують вітчизняні підприємства, однією з голо-
вних проблем успішного господарювання є про-
блема ефективного розподілу та використання 
ресурсів. При цьому підприємства повинні мати 
засоби та інструменти якісної оцінки ефектив-
ності використання власних, запозичених та за-
лучених ресурсів. Одним з таких інструментів є 
аналіз ділової активності підприємства.

Дане поняття можна трактувати з різних ас-
пектів. Ділову активність визначають як марке-
тингове і комерційне просування підприємства за 
умов залучення максимального ресурсного по-
тенціалу та спрямуванням високого рівня зусиль. 
Також за допомогою цього показника характери-
зують якість прийнятих управлінських рішень, 
що визначається висококваліфікованим менедж-
ментом, повноту віддачі вкладених зусиль та 
ефективне використання наявних виробничих та 
комерційних можливостей.

Головними характеристиками ділової актив-
ності підприємства є: широта ринків збуту про-
дукції, репутація підприємства, високий рівень 
основних показників господарської діяльності, а 
також забезпечення їхнього росту, рівень ефек-
тивності використання капіталу, стійкість еконо-
мічного росту, інвестиційна привабливість підпри-
ємства та його конкурентоспроможність [4, с. 117].

Для стабільного підтримання визначених по-
казників основними пріоритетами підприємств 
в теперішній період стають розробка напрямів 
управління їх діловою активністю, що надасть 
можливість:

– досягнути бажані показники розвитку (обсяг 
виробництва, реалізації продукції, стан дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, фінансовий 
результат діяльності, рентабельність тощо);

– закріплення досягнутих позицій (стабіліза-
ція виробництва, налагодження ринків збуту, рів-
номірність та збалансованість грошових потоків і 
матеріальних ресурсів, отримання прибутку).

Для внутрішнього середовища підприємства 
за допомогою якісного управління діловою ак-
тивністю можливо:

– проведення реорганізації та модернізації 
виробництва для підвищення конкурентоспро-
можності;

– збільшення виробничих потужностей водно-
час із освоєнням нових каналів збуту виробленої 
продукції;

– залучення інвестиційних ресурсів та впрова-
дження інноваційного напряму розвитку [8, с. 135].

Таким чином, управління діловою активністю 
підприємства визначається як вплив менедж-
менту організації на її поточні та перспектив-
ні плани з формування, розподілу та перероз-
поділу всіх видів доступних ресурсів з метою 
постійного підвищення ефективності діяльності 
підприємства на мікро- та макрорівнях. Діло-
ва активність знаходиться у безпосередньому 

зв’язку з результатами діяльності, виробни-
чо-фінансовим потенціалом підприємства, його 
конкурентоспроможністю. Отже, управління 
діловою активністю у системі управління роз-
витком підприємства посідає одне з провідних 
місць, оскільки генерує його спроможність до 
зростання його вартості, що, за твердженням 
І.О. Бланка [2, с. 113], є головною метою функці-
онування суб’єктів господарювання.

Управління діловою активністю доцільно 
здійснювати за трьома напрямами (рис. 1): со-
ціально-економічне управління підприємством; 
управління ефективністю виробничих процесів; 
управління прибутками та інвестиційними про-
цесами підприємства.

Характеризуючи дану схему, слід відмітити 
те, що наслідками соціально-економічного управ-
ління підприємством є:

– збільшення кількості робочих місць;
– збільшення заробітних та інших виплат;
– ріст продуктивності праці через покращену 

систему мотивації;
– усесторонній розвиток підприємства та ви-

хід на світові ринки.

 

Управління 
ефективністю 
виробничих 

процесів 

Управління 
прибутками та 
інвестиційними 

процесами 
підприємства 

Соціально-
економічне 
управління 

підприємством Управління 
діловою 

активністю 
підприємства

Рис. 1. Напрями управління  
діловою активністю підприємства

Управління ефективністю виробничих проце-
сів на підприємстві сприяє:

– підвищенню ефективності використання 
майна;

– підвищенню техніко-технологічного рівня 
та оптимізації матеріалоємності виробництва;

– удосконаленню виробничої структури під-
приємства.

 Якісне управління прибутками та інвестицій-
ними процесами підприємства надає можливість 
підприємству збільшувати прибутки водночас із 
зменшенням його збитків, підвищувати рівень 
реінвестованого прибутку та інвестиційних ре-
сурсів тощо.

При цьому соціально-економічне управління 
підприємством забезпечує досягнення позитив-
ного загальноекономічного ефекту. Два інших 
напрями управління діловою активністю спри-
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яють досягненню позитивного підприємниць-
кого ефекту. Також управління прибутками та 
інвестиційними процесами забезпечує пряме 
задоволення інтересів власників, а управління 
ефективністю виробничих процесів здійснює 
це опосередковано через раціоналізацію затрат 
сировини та матеріалів, сприяння науково-тех-
нічному та організаційному прогресу, що спри-
яє зменшенню тривалості операційного циклу і 
підвищенню ділової активності.

Загальна стратегія управління діловою актив-
ністю пов’язана з діяльністю підприємства в ці-
лому, використанням його матеріально-технічної 
бази та виконанням головної цілі – отримання 
прибутку за рахунок максимального задоволен-
ня потреб споживачів. Стратегія управління ді-
ловою активністю підприємства має розробля-
тися таким чином, щоб плани його діяльності 
були гнучкими, і в разі необхідності можна було 
здійснювати його модифікацію та переорієнта-
цію. При цьому використання тих чи інших форм 
управління визначається специфікою господар-
ської діяльності підприємства та його фінансо-
вою стратегією, відповідно, модель управління 
діловою активністю для різних підприємств буде 
відрізнятися, адже існують різні стратегії управ-
ління [3, с. 98]. Однак усю сукупність існуючих 

моделей можна згрупувати та виділити певну їх 
типологію, що дало б змогу врахувати всі умови 
як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 
Алгоритм здійснення вибору стратегій представ-
лено на рис. 2.

Система організаційного забезпечення страте-
гії управління діловою активністю – це взаємо-
залежна сукупність підрозділів підприємства, що 
розробляють і приймають управлінські рішення 
за окремими аспектами формування і викорис-
тання ресурсів підприємства та несуть відпові-
дальність за їх результати. 

Відповідно до рис. 2, можна зробити висновок, 
що визначені стратегії є взаємопов’язаними. Тоб-
то для здійснення ефективного управління діло-
вою активністю необхідно застосовувати одну 
із груп стратегій у залежності від особливостей 
стану господарської діяльності підприємства. 

Отже, стратегія управління діловою актив-
ністю підприємства – це складова системи ор-
ганізації господарського процесу, яку необхідно 
розуміти як сукупність взаємопов’язаних і вза-
ємозалежних елементів, що мають цілі, завдан-
ня, функції, форми, методи, інструменти, важе-
лі, пов’язані з формуванням і використанням 
прибутку для досягнення його тактичних ці-лей 
(забезпечення і підтримання прийнятного рівня 

рентабельності діяльності) та стратегіч-
них цілей (зростання вартості підпри-
ємства) шляхом застосування методів 
і прийомів прогнозування, планування 
та контролю витрат і доходів.

Заключним етапом в управлінні ді-
ловою активністю має бути оцінка його 
ефективності. Вона дає змогу визна-
чити якість управління діловою актив-
ністю підприємства, актуальність і до-
цільність вибраної стратегії, визначити 
основні помилки і недоліки.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Таким чином, результатом 
проведеного дослідження є аналіз ка-
тегоріального апарату та змісту діло-
вої активності підприємства, визна-
чення якої слід розглядати не лише в 
частині кругообігу ресурсів підприєм-
ства, а робити акцентування на його 
економічному розвитку та економіч-
ному росту. 

Також обґрунтовано необхідність та 
актуальність управління діловою ак-
тивністю підприємства, що потребує 
розробки стратегій управління діловим 
станом з метою узгодження різних під-
ходів до розвитку (підтримки, захисту) 
операційної діяльності та вдосконален-
ня управління діловими операціями. 
Визначено наявність зв’язків між стра-
тегіями, які розглянуто за темпами 
розвитку діяльності підприємства, за 
стадіями економічного розвитку та 
функціональними ознаками. Вибір кон-
кретної стратегії або декількох страте-
гій сприяє узгодженню управлінських 
заходів щодо управління діловою ак-
тивністю підприємства та підвищенню 
ефективності управління.
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Аннотация
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Проанализированы направления управления деловой активностью предприятия и их особенности. Предложены три 
основных направления управления деловой активностью: в зависимости от социально-экономического управления 
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ровка данных стратегий по общим признакам.
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Summary
It has been investigated and identified the concept of «business activity» enterprises, disclosed its main characteristic 
features. Has analyzed the trends of management of business activities of the enterprise and their features. Has proposed 
three main areas of management of business activity, depending on the social and economic management of the enterprise; 
performance management of production processes; profit management and investment processes of the company. Has 
studied the main strategies of management of business activity, implemented these strategies grouping by common signs.
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Постановка проблеми. Ринок страхових по-
слуг є одним з необхідних елементів ринкової 
інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком за-
собів виробництва, споживчих товарів, ринком 
капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. 
У країнах розвиненої економіки страхова спра-
ва має найширший розмах і забезпечує підпри-
ємцям надійну охорону їхніх інтересів від не-
сприятливих наслідків різного роду техногенних 
аварій, фінансових ризиків, криміногенних фак-
торів, стихійних і інших нещасть. 

Міжнародний досвід свідчить, що рівень роз-
витку країни часто визначають на підставі того, 
як у ній організовано страхову справу, яка за до-
хідністю в багатьох країнах посідає друге місце 
після туризму, випереджаючи рентабельність у 
промисловості та в банківському сегменті. У кра-
їнах з розвиненою ринковою економікою страху-
вання є важливим механізмом залучення в еко-
номіку інвестиційних ресурсів [1].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає в 
дослідженні страхування професійної відпові-
дальності адвокатів, його переваг, недоліків та 
перспектив зародження на українському ринку, 
на основі іноземного досвіду показати наскіль-
ки вигідним є страхування професійної відпо-
відальності адвокатів та як воно відобразиться 
на подальшій діяльності професіоналів у адво-
катській сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Страхування професійної відповідальності – це 
підгалузь страхування відповідальності, яка за-
лежно від професії особи, чия відповідальність під-
лягає страхуванню, включає в себе елементи як 
страхування відповідальності за заподіяння шко-
ди, так і страхування відповідальності за порушен-
ня умов договору [2]. Професійна відповідальність 
як складене поняття може розглядатися з позицій 
двох поширених наукових категорій – «професія» 
і «відповідальність». У першому випадку поняття 
«професійна відповідальність» буде приватним від-
носно більш загальних категорій сфери трудових 
відносин, у другому – суспільно-правовою катего-
рією, що входить в ієрархічно більш широке по-
няття «соціальна відповідальність».

Страхування відповідальності є порівняно 
новим і досить специфічним для українського 

страхового ринку. Особливість його полягає у ви-
значенні об’єкта страхування, яким тут, згідно 
з Законом України „Про страхування», висту-
пають майнові інтереси, що не суперечать зако-
нодавству України, пов’язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або майну, а також шкоди, заподіяної юридич-
ній особі. При цьому слід розрізняти страхування 
професійної та цивільної відповідальності [3].

На відміну від інших видів страхування відпо-
відальності, при страхуванні професійної відпові-
дальності настання страхового випадку пов’язане 
не з неконтрольованими і незалежними від волі 
людини факторами (наприклад, стихійними при-
родними явищами), а залежить від особистих 
характеристик фахівця, що займається профе-
сійною діяльністю (кваліфікації, досвіду, нави-
чок, знань). При цьому за договором страхування 
професійної відповідальності може бути застра-
хована тільки відповідальність фізичної особи, 
що займається професійною діяльністю і зареє-
стрована як індивідуальний підприємець. В свою 
чергу, юридична особа може застрахувати свою 
цивільну відповідальність перед третіми особами 
за шкоду, заподіяну його працівником при вико-
нанні трудових обов’язків [4].

Рівень розвитку страхування відповідальності 
прямо залежить від розвитку національних еко-
номіки та досконалості правових інститутів.

Оцінка страхових ризиків при укладанні 
страхового договору професійної відповідаль-
ності є досить складним процесом. Наприклад, 
обставинами, що мають істотне значення для 
оцінки ступення страхового ризику, можуть вва-
жатись обставинами, які змінились настільки, що 
якби вони були відомі при укладанні договору 
страхування, то такий договір взагалі не був би 
укладений страховиком або був би укладений на 
умовах, що значно відрізнялись б. У зарубіжних 
країнах страхові тарифи залежать насамперед 
від ризиковості професії. Так, найбільш ризи-
ковою вважається професія лікаря, особливо 
хірурга та анестезіолога. Друге місце посідають 
представники будівельних професій, третє – ад-
вокати і аудитори.

Страхування професійної відповідальності 
адвокатів є обов’язковим для більшості євро-
пейських країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чеської 
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Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, 
Німеччини, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, 
Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Норвегії, 
Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Сло-
венії, Швеції, Нідерландів, Великобританії, але 
є добровільним лише у кількох європейських 
країнах: Греції, Латвії, Іспанії. Та навіть якщо 
страхування професійної відповідальності є до-
бровільним, Закон про адвокатуру постановляє, 
що адвокати можуть або повинні мати страху-
вання професійної відповідальності.

У кожній країні існують певні особливості. На-
приклад, в Ірландії покриття страхування про-
фесійної відповідальності є обов’язковим лише 
для адвокатів, які займаються приватною прак-
тикою. Адвокати, які працюють на корпоратив-
ний сектор, надаючи юридичну підтримку лише 
своїм працедавцям, не зобов’язані мати особисте 
страхування професійної відповідальності. Адво-
кати, які працюють на повну ставку на держав-
ній службі, також звільняються від страхування 
професійної відповідальності.

У Німеччині, Фінляндії та багатьох інших кра-
їнах кожен адвокат повинен особисто придбати 
страхування професійної відповідальності мі-
німального рівня. У Бельгії кожен адвокат є за-
страхованим за свою професійну відповідальність 
через членство в Асоціації адвокатів. В Угорщині 
майже 98% адвокатів застраховані організацією, 
створеною Асоціацією адвокатів Угорщини.

У більшості європейських країн немає осо-
бливих правил щодо відповідальності адвокатів, 
окрім загальних правил відповідальності, що сто-
суються всіх громадян. Існують традиційні вимо-
ги (напр., мінімальне покриття), але не застосо-
вуються жодні особливе регулювання. Хоча Рада 
асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи 
рекомендує своїм асоціаціям-членам та усім ад-
вокатам, які зареєстровані у цих асоціаціях, при-
йняти ці мінімальні стандарти: 

1. Повинні існувати обов’язкові вимоги для 
всіх адвокатів бути застрахованими від цивільної 
(громадянської) правової відповідальності, яка 
виникає в наслідок їхньої правничої діяльності. 

2. Мінімальна сума такого покриття на пе-
ріод з початку 2005 року повинна становити 
100000 євро за одну скаргу, із загальною су-
мою в 200000 євро за весь рік. Для держав, які 
стали членами Європейського Союзу 1 травня 
2004 року і для держав, які стануть членами 
Європейського Союзу в 2007 році, це положення 
повинно бути запроваджене в 2008 році. Ці суми 
будуть періодично переглядатися. В будь-якому 
разі, суворіші правила, які існують в деяких дер-
жавах щодо мінімальної суми, загальної річної 
суми чи обох сум, матимуть перевагу. 

3. Витрати на захист також покриваються на 
додачу до вже вказаної вище загальної суми. 

4. Покриття повинно поширюватися, за необ-
хідності, на всіх партнерів, керівників, колишніх 
партнерів, інтернів та працівників або будь-яку 
людину, яка має на це право. 

5. У разі якщо адвокат або фірма припиняє 
практику, будучи застрахованим за принципом 
подання скарг, страховка повинна забезпечити 
покриття ран-офф на період, якнайближчий до 
терміну позовної давності у цій державі-члені. 

6. Рішення про те, чи страхування повинно 
здійснюватися за принципом «вчиненого діяння», 
чи «поданої скарги», повинно прийматися на на-
ціональному рівні. 

В Україні страхування професійної відпо-
відальності адвокатів набирає досить значних 
обертів. В травні 2015 році був прийнятий проект 
моделі страхування професійної відповідальності 
адвокатів в Україні за підтримки та фінансуван-
ня Європейським Союзом.

Основними рисами моделі цього проекту є:
1. Страхування професійної відповідальності 

для адвокатів є добровільним. Обов’язкове стра-
хування професійної відповідальності можна 
впровадити через кілька років.

2. Страхування професійної відповідальнос-
ті покриває будь-яку діяльність у межах прав-
ничої професії, включаючи завдані клієнту чи 
третій стороні грошові збитки адвокатом через 
помилку або недбалість при виконанні професій-
них обов’язків. Страхування професійної відпові-
дальності не покриває кримінальні дії, включаючи 
шахрайство, крадіжку та привласнення коштів.

3. Страхування професійної відповідальності 
є індивідуальним – адвокати повинні оплачувати 
його особисто. Регіональні адвокатські ради ма-
ють право домовитися про вигідніші умови для 
адвокатів.

4. Внесені зміни до Закону про адвокатуру 
та адвокатську діяльність – визначено, що ад-
вокати можуть добровільно застрахувати свою 
професійну цивільну відповідальність, а Націо-
нальна асоціація адвокатів України затверджує 
рекомендації щодо страхування професійної від-
повідальності.

5. З-поміж іншим вимог рекомендації повинні 
регулювати мінімальне покриття страхування, 
яке спочатку має бути зовсім незначним (напр., 
10 000 грн. за одну скаргу, 20 000 грн. загалом на 
рік) та збільшуватися кожного наступного року.

6. Адвокати зобов’язані повідомляти клієнтів 
(у договорі про надання юридичних послуг) про 
те, що вони не мають страхування професійної 
відповідальності або воно не відповідає рекомен-
даціям Національної асоціації адвокатів України. 
Відмова в інформуванні клієнта може стати під-
ставою для дисциплінарного провадження.

7. Національна асоціація адвокатів України 
здійснюватиме відповідні кроки для сприяння 
придбанню адвокатами страхування професій-
ної відповідальності, напр., надаючи інформацію 
про страхування професійної відповідальності у 
Єдиному реєстрі адвокатів. Слід також залучати 
інші органи самоврядування, напр., брати до ува-
ги страхування професійної відповідальності при 
винесенні рішень щодо дисциплінарних санкцій.

8. Держава повинна підтримувати модель 
страхування професійної відповідальності, напр., 
вважати кошти за страхування професійної від-
повідальності як такі, що не входять до суми 
оподаткування та визначити страхування про-
фесійної відповідальності як одну з вимог для 
адвокатів, які надають правничу допомогу.

Хоч картинка і складується ідеальною, але в 
українських адвокатів все одно виникають певні 
побоювання, адже як і юридична освіта, профе-
сійна етика чи професійна таємниця, страхуван-
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ня професійної відповідальності є частиною про-
фесії адвоката. Воно є необхідним для адвоката, 
та навіть більше – для їхніх клієнтів, тобто стра-
хова відповідальність не є необхідною. 

Вартість страхування професійної відпові-
дальності залежатиме, значною мірою, від двох 
аспектів: статистики проваджень проти адво-
катів та кількості адвокатів, які купуватимуть 
страхування професійної відповідальності. Якщо 
проваджень проти адвокатів не буде, це при-
зведе до зниження вартості страхування про-
фесійної відповідальності через два роки після 
його запровадження (проте справжня вартість не 
стане нижчою, оскільки вимоги до мінімального 
покриття будуть змінені). Якщо органи самовря-
дування та держава заохочуватимуть адвокатів 
купувати страхування професійної відповідаль-
ності, кількість таких страхових контрактів зрос-
те, навіть якщо це буде добровільно.

Також щодо страхування професійної від-
повідальності ходить думка, що немає необхід-
ності купувати страхування професійної відпо-
відальності, адже не існує позовів до адвокатів, 
але провадження проти адвокатів у інших євро-
пейських країнах виникають нечасто, та все ж 
трапляються. Ця практика прийде і до України. 
Навіть якщо не буде таких випадків, клієнт має 
бути впевненим, що у разі недбалості з боку ад-
воката мінімальні втрати клієнта будуть відшко-
довані через страхування.

Та попри всі недоліки та переваги страхуван-
ня професійної діяльності адвокатів все частіше 
пропонується на ринку страхових послуг, напри-
клад, цим видом страхування займаються такі 
страхові компанії як ПАТ «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС», НАСК «Оранта», 
ПАТ «Страхове товариство «Гарантія» (табл. 1). 

Таблиця 1
Страхові тарифи СПВ адвокатів

Страхова 
сума, грн.

Стра-
ховий 
тариф, 

%

Страхова 
премія, 

грн.

Стра-
ховий 
тариф, 

%

Страхо-
ва пре-
мія, грн.

Франшиза 1% Франшиза не 
передбачається

200 000,00 0,19 380,00 0,21 480,00
400 000,00 0,14 560,00 0,16 640,00

1 000 000,00 0,12 1 200,00 0,13 1 300,00
2 000 000,00 0,10 2 000,00 0,11 2 200,00

Як зазначалось раніше, страховий тариф в 
даному виді страхуванні залежить від ризико-
вості професії, тому ми спостерігаємо досить ви-
сокі тарифи при страхуванні адвокатської діяль-
ності [6].

Якщо звертатись до законодавчої бази, то 
сьогодні в Україні немає закону, який би прямо 
закріплював страхування професійної діяльності 
адвоката у формі добровільного або обов’язкового 
страхування. Водночас у Законі «Про страхуван-
ня» перелік видів добровільного страхування не є 
вичерпним. Це дає теоретичну можливість вести 

мову про страхування професійної відповідаль-
ності адвоката.

Натомість Закон врегульовує страхування ді-
яльності інших представників юридичної про-
фесії: приватного нотаріуса, арбітражного керу-
ючого, тимчасового адміністратора, ліквідатора 
фінансової установи. Обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності застосову-
ється лише до приватних нотаріусів та нотаріу-
сів, які виконують функції державних реєстра-
торів речових прав на нерухоме майно.

З огляду на часту взаємодію приватних но-
таріусів з фізичними особами, специфіку діяль-
ності щодо вчинення юридичних дій з нерухоміс-
тю тощо, а отже, і підвищену відповідальність, 
цілком доцільним та виправданим є зобов’язання 
приватних нотаріусів страхувати свою цивільно-
правову відповідальність, пов’язану зі здійснен-
ням професійної діяльності.

Щодо перспектив цього виду страхуван-
ня, то у 2020 році, згідно з Планом дій впрова-
дження Стратегії реформування судочинства, 
судоустрою та інших суміжних інститутів на 
2015-2020 роки, на законодавчому рівні буде за-
кріплено і обов’язкове страхування професійної 
діяльності адвоката.

Таким чином страхування надаватиме впев-
неність клієнту у тому, що у разі настання стра-
хового випадку, йому буде виплачена хоча б 
якась частина коштів на покриття понесених ним 
збитків. З іншого боку, страхування збільшить 
довіру до українських адвокатів з боку клієнтів, 
особливо іноземних. 

Запровадження страхування також підви-
щить професійний рівень української адвокату-
ри і сприятиме підвищенню здорової конкурен-
ції. Якщо адвокат за своє недбальство буде нести 
не тільки кваліфікаційно-дисциплінарну, але і 
майнову відповідальність, деякі недобросовісні 
або некваліфіковані адвокати можуть раз і наза-
вжди втратити попит на свої послуги.

Планується, що в Україні страховий платіж 
становитиме не більше 100 грн в місяць, але у 
разі настання страхового випадку дасть змогу 
мінімізувати фінансові витрати адвоката на по-
криття збитків [5].

Під час Українсько-німецького форуму було 
наголошено, що страхування є звичайною прак-
тикою у Німеччині, але ми самі повинні виріши-
ти, які кроки потрібно зробити для європейської 
реформи адвокатури, а їх іще багато попереду. 

Нагадаємо, що наразі йде активне обговорення 
змін до Закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та удосконалення його положень і, 
сподіваємось, справа нарешті зрушиться з місця.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
враховуючи вищесказане, досвід іноземних країн 
та світові тенденції правого регулювання такого 
виду страхування, як страхування професійної 
відповідальності адвокатів щодо запровадження 
його, як обов’язкового, очевидною є потреба в за-
кріпленні на законодавчому рівні в Україні ін-
ституту обов’язкового страхування професійної 
відповідальності адвокатів.
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решению проблем по страхованию профессиональной ответственности адвокатов в Украине. Также указаны страхо-
вые компании, которые уже предоставляют услуги по данному виду страхования.
Ключевые слова: страхование, профессиональная ответственность, адвокатская деятельность, страховой тариф.
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Summary
The article is devoted to problem of lawyers professional liability insurance in Ukraine, which is hampering the development 
of this type of insurance. There are examples that help solving the problems of lawyers professional liability insurance in 
Ukraine. Also there are mentioned insurance companies which provide services for this type of insurance.
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В статті розкрито економічну сутність національної інноваційної системи, визначено та охарактеризовано її 
функціональні складові. Розкрито основні проблеми, які гальмують розвиток національної інноваційної системи в 
Україні: неповне врахування стану, структурних та інституційних особливостей інноваційної сфери, недостатня 
обґрунтованість стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку, низька мотивація інноваційної діяльності.
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Постановка проблеми. Парадигма національ-
ної інноваційної системи (НІС) є новою в еконо-
мічній теорії, її виникнення пов’язано з появою 
теорії інноватики, вона відображає симбіоз еко-
номічних, технічних та інституційних чинників 
у процесі створення й реалізації нововведень і 
стала важливим кроком уперед у розумінні де-
термінанта інноваційного розвитку. Визначення 
економічної сутності НІС є найактуальнішим за-
вданням економічної теорії.

Постановка завдання. Питання розвитку 
НІС розглядаються в працях українських вче-
них: В. Гейця, М. Денисенко, В. Семіноженка, 
Ю. Бажала, О. Лапко, В. Савчука, Л. Федулової, 
В. Федоренко та ін. Проте у публікаціях згаданих 
учених дослідження зосереджені на теоретико-
методологічних аспектах управління інновацій-
ними процесами. 

За визначенням науковців [1-4] в Україні поки 
відсутня цілісна національна інноваційна систе-
ма. Управління інноваційним розвитком розпо-
рошено між різними урядовими структурами: 
частково таке управління виконується відповід-
ними Міністерствами та відомствами Кабінету 
Міністрів України, частково – адміністрацією 
Президента України, що не сприяє комплексно-
му розвитку інноваційної системи. 

Розвиток НІС в Україні здійснювався в умо-
вах змагання між двома суперсистемами за лі-
дерство у науково-технічній сфері. В результаті 
централізована система зазнала поразки і всту-
пила на шлях до ринкових перетворень, в той 
же час класична ринкова система посилила роль 
держави у реалізації науково-технічної політи-
ки. Проблема оптимального співвідношення рин-
кових і державних механізмів при побудові ін-
новаційно- орієнтованої економіки є актуальною 
для України у теперішній час. [4].

Вагомий внесок в розвиток теорії національ-
них інноваційних систем зробили вітчизняні на-
уковці Центру досліджень науково-технічно-
го потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва: 
Б. Маліцький, О. Попович. Саме ці науковці роз-
почали наукову дискусію щодо існування НІС в 
Україні. Системно досліджував сутність, меха-
нізми, шляхи стимулювання розвитку національ-
ної інноваційної системи Є. Нікіфоров. 

В останній час збільшилася кількість праць 
щодо інституційного забезпечення процесу роз-

витку національної інноваційної системи. На осо-
бливу увагу заслуговують праці О. Шпикуляка, 
Л. Курило. Системному дослідженню інституцій-
ного забезпечення розвитку фінансового ринку, 
який є однією із складових національної іннова-
ційної системи присвячено праці Ю. Коваленко.

Між тим, не дивлячись на вагомий внесок в те-
орію інноваційних систем вітчизняних науковців, 
на сьогоднішній день концепція НІС не знайшла 
достатньо повного відображення в економічній 
літературі, наукових розробках та публікаціях 
вчених та дослідників, а також найбільш повної 
практичної реалізації у процесі трансформації 
інноваційної сфери України. 

Відповідно до вищесказаного та враховую-
чи гіпотезу дослідження доцільно сформувати 
тезис щодо визначення основної проблеми не-
ефективного функціонування НІС в України. 
Саме ця проблема криється у відсутності від-
повідного інституційного середовища, яке було 
б спроможне визначити керовану та керуючу 
системи національної інноваційної системи, з 
подальшим визначенням ресурсів. Нова пара-
дигма національної інноваційної системи має 
бути спрямованою на посилення синергетичного 
ефекту в діяльності інститутів. 

Врахування принципів синергетичності та 
системності дозволять запропоновувати меха-
нізм розвитку національної інноваційної систе-
ми при застосуванні якого інституції, інститути 
та організації національної інноваційної системи 
тісно корелюють з світовим інноваційним серед-
овищем, з національними інноваційними систе-
ми інших країн. Для побудови такого механізму 
необхідно розглянути існуючі теоретичні основи, 
світовий досвід функціонування НІС та оцінки 
можливостей його адаптації до євроінтеграцій-
них цілей України, що надасть змогу розробити 
концептуальні підходи щодо формування меха-
нізму державного регулювання розвитку націо-
нальної інноваційної системи.

При побудові теорії національної інновацій-
ної системи необхідність звертання до теорії 
економічних систем є безперечною. У сучасних 
наукових працях економічна система характе-
ризується і як сукупність економічних відно-
син між людьми у процесі виробництва, обміну, 
розподілу та споживання товарів і послуг, і як 
сукупність усіх видів економічної діяльності у 
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процесі їх взаємодії, і як сукупність елементів, 
що перебувають у відносинах і зв’язках один із 
одним, яка утворює певну цілісність і єдність. 
Національна інноваційна система також харак-
теризується наявністю відносин між людьми у 
процесі виробництва, обміну, розподілу та спо-
живання товарів і послуг (стимулює людину для 
пошуку нових видів продукції, нових засобів ви-
робництва) та сукупністю усіх видів економічної 
діяльності у процесі їх взаємодії при розробці та 
впровадженні нових технологій. 

При побудові теорії національної інноваційної 
системи необхідно також зважати на ту обста-
вину, що сучасне економічне життя позначене 
посиленням циклічності економічних процесів. 
Періодичні локальні рецесії дедалі частіше ви-
никають у різних сферах економіки та терито-
ріальних економіках. Події останніх років пере-
конливо доводять, що відомі чинники циклічності 
не завжди відповідають конкретним економічним 
рецесіям і можуть бути застосовані до їх пояс-
нення лише адаптовано, з урахуванням конкрет-
них просторово-часових закономірностей перебі-
гу економічних процесів, їх взаємозв’язку та з 
дослідженням впливу випадкових чинників. По-
мітна зміна періодичності економічних рецесій 
зумовила і зміну частоти фінансових рецесій. 

Таким чином, існуюча на сьогодні теорія наці-
ональних інноваційних систем потребує подаль-
ших системних досліджень, зокрема розробки 
нової парадигми. 

З наведених вимог розвитку інноватики та 
зокрема теорії національних інноваційних сис-
тем найбільший інтерес викликає теорія «по-
трійної спіралі», яку в умовах глобальних змін 
суспільного розвитку не можна не приймати до 
уваги. Модель інноваційного розвитку «Потрійна 
спіраль» включає в себе три основні елементи: 
(1) для суспільства, яке засноване на наукових 
знаннях характерне посилення ролі універси-
тетів у взаємодії з промисловістю та урядом; 
(2) три інститути (Університет, Бізнес, Влада) 
прагнуть до співробітництва, при цьому, іннова-
ційна складова випливає з даної взаємодії, а не 
по ініціативі держави; (3) додатково до традицій-
них функцій, кожен з трьох інститутів «частково 
бере на себе роль іншого».

Нові організаційні механізми, такі як біз-
нес-інкубатори, наукові парки, та різноманітні 
об’єднання стають джерелом економічної актив-
ності і міжнародного обміну. Модель інновацій-
ного розвитку «Потрійна спіраль» надихає своїх 
послідовників на розробку нових міждисциплі-
нарних знань, на співробітництво в сфері науки і 
створення спільних підприємств.

Підприємницький університет займає актив-
ну позицію, застосовуючи знання на практиці і 
вкладаючи результати в нові освітні дисципліни. 
Таким чином він дотримується інтерактивної, а 
не лінійної інноваційної моделі. Удосконалюючи 
свої технології і ділячись своїми знаннями, ком-
панії приймають участь в освітньому процесі.

Уряд виступає як суспільний підприємець і 
венчурний інвестор до своєї традиційної законо-
давчої і регулюючої ролі. Взаємодія між лінійною 
та нелінійною динамікою породжує інтерактив-
ну інноваційну модель. Глобалізація набуває все 

більш децентралізованого характеру і розповсю-
джується через регіональні мережі університе-
тів, а також через мультинаціональні корпорації 
і міжнародні організації.

Наукові дослідження та розробки вітчизняних 
науковців та міжнародного співтовариства вчених 
у пошуках та обґрунтуванні особливостей засто-
сування системного підходу до вивчення процесів, 
що відбуваються у суспільстві на тому чи іншому 
етапі його розвитку, призвели до виникнення не-
обхідності визначення поняття національної інно-
ваційної системи. Тобто системи, яка має втілюва-
ти в собі особливості національного застосування 
системного підходу до вивчення процесів науково-
виробничої діяльності суспільства.

В Україні концепція розвитку НІС була розро-
блена та затверджена в 2009. Відмінності у тех-
нологічних результатах між національним та ре-
гіональним рівнями можуть бути значною мірою 
пов'язані з особливостями інституціональної се-
реди, в яку занурені підприємства. Більшість нау-
ковців (вітчизняних) визначають наступні складові 
національної інноваційної системи, див. рис. 1.

Інституціональний зміст системи також за-
лежить від таких факторів, як направленість і 
якість державного регулювання та політики, осо-
бливо у сферах оподаткування й адмініструван-
ня податків, фінансування за рахунок державно-
го бюджету, розвиток кооперативних процесів та 
чесної конкуренції; функціонування впроваджу-
вальних структур, організацій-координаторів та 
організацій «перехідних мостів», що забезпечу-
ють дію процесів безпосередньої передачі знань, 
дифузії та трансферу технологій, міграції трудо-
вих ресурсів.

Аналізуючи блок «Підприємницьке середови-
ще», основну увагу в цій роботі приділено стану 
та можливості розвитку інноваційного потенціа-
лу українських підприємств, умовам посилення 
динамічності підприємництва (стан та перспек-
тиви його розвитку) та пропонуються напрями 
державної політики для подолання перешкод, 
що виникають на цьому шляху. 

При проведенні аналізу блоку «Середовище, 
яке виробляє знання» у цій роботі висвітлюється 
стан системи наукового створення знань і про-
блеми управління, стимулювання та фінансу-
вання основних напрямів виробництва знань: 
фундаментальних досліджень, інновації у зонах 
відповідальності держави, а також інновації, іні-
ційовані підприємницьким середовищем.

 Для аналізу блок «Механізми передачі знань» 
буде дезагреговано на два компоненти, що відо-
бражають процес дифузії технологій та виник-
нення технологій. Перший процес може бути до-
датково розподілений на дифузію технологій у 
матеріальній формі, дифузію знань у нематері-
альній формі та процес освіти.

Побудова системи ефективного моніторин-
гу НІС на основі синтезу якісних та кількісних 
показників дозволить визначати стан, пробле-
ми та перспективи розвитку НІС. Розробка та 
впровадження системи ефективного моніторингу 
та її використання в практичній діяльності для 
подальшої розробки рекомендацій щодо опти-
мізації інноваційної політики держави є нагаль-
ною потребою в умовах дестабілізації економіки 
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України. Необхідність впровадження ефективно-
го моніторингу стану національної інноваційної 
системи вимагає побудувати спеціальну систему 
економічних та кількісних індикаторів, які дозво-
лять на основі принципів економіко-математич-
ного аналізу надати неупереджену оцінку ста-
ну НІС та визначити головні напрями впливу з 
метою прискорення всього процесу інноваційного 
розвитку країни.

Найбільш повно сутність національної інно-
ваційної системи розкрито в Концепції розвитку 
НІС України (2009), в якої враховано роль інсти-
туційних складових. 

Наявність розвинутих інститутів та існую-
чі зв’язки між ними дозволить стверджувати о 

можливості прийняття нової парадигми розвитку 
НІС та прийняття на її основі концепції держав-
ного регулювання національною інноваційною 
системою як системою інституціонального забез-
печення інноваційної політики держави.

Висновки. Отже, підводячи підсумки про-
веденого дослідження сутності НІС, можна за-
значити, що НІС – це підсистема національної 
економічної системи, яка є єдністю суб’єктів ін-
новаційної діяльності та інститутів правового, 
фінансового й соціального характеру, що забез-
печують їх взаємодію. Однією з основних цілей 
національної інноваційної системи в концепції 
відтворення людського капіталу є підвищення 
якості життя населення. 

 
1. блок індикаторів фінансово-інвестиційних ресурсів: 

• обсяг фінансових ресурсів бюджетних та позабюджетних фондів 
• власний капітал, що сформовано за рахунок державних джерел 
• фінансові ресурси іншого походження 
• фінансові ресурси державно-приватних партнерів 

4. блок індикаторів людських ресурсів 
• рівень витрат на  перепідготовку фахівців в високотехнологічних галузях та 

ВНЗ 
• рівень інвестицій в людський капітал 
• рівень оплати праці в високотехнологічних галузях та в ВНЗ 
• рівень ВНЗ по відношенню до розвитку ВНЗ країн з розвинутими 

економічними відношеннями 
• рівень відтоку висококваліфікованих спеціалістів за кордон 
• рівень старіння нації 
• рівень цитованості наукових праць в світових мережах 

3. блок індикаторів інтелектуальних  ресурсів 
• чисельність фахівців вищої кваліфікації (за галузями науки) та темп 

розвитку нових технологій  та баз даних науково-технічної інформації  
• рівень розвитку  сучасних інформаційних технологій і  баз даних 

2. блок індикаторів соціальних ресурсів 
• чисельність службовців, зайнятих в сфері НІС 
• чисельність фахівців (експертів)з державних установ, що можуть бути 

залученими до НІС 

5. блок показників матеріально-технічної бази 
• обсяг загальної кількості компьтерів, які використовуються в державних 

установах, доступ до Інтернету, 

Рис. 1. Блоки групування індикаторів визначення вартості ресурсної бази 
Національної інноваційної системи України

Джерело: [5]
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Summary
The article reveals the economic essence of the national innovation system, describes its functional components. It reveals 
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structural institutional features of the innovation sphere, insufficient substantiation of the strategies, the priorities of 
innovative development, low motivation of innovation.
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Продукт/послуга

ЦінаСприйнята покупцем 
цінність продукту/послуги

Інші маркетингові 
інструменти

Сприйнята покупцем 
цінність продукту/послуги

Сприйнята покупцем 
цінність продукту/послуги

Смаки та бажання 
покупців

Рис. 1. Зв’язок між ціною та цінністю продукту/послуги  
 [10, с. 11]
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Розглянуто теоретичні аспекти психологічного підходу до маркетингового ціноутворення. Встановлено взаємозв’язок 
між такими категоріями як «ціна», «політика цін», «цінність». Доведено, що існує міцний зв'язок між ціновою політикою 
підприємства та поведінкою покупців. Проаналізовано світову та вітчизняну практику використання психологічних 
методів маркетингового ціноутворення. Надано пропозиції щодо удосконалення цінової політики підприємств України 
на основі психологічного підходу.
Ключові слова: ціна, маркетингове ціноутворення, ціність, психологія, ціновий імідж, цінова задоволеність покупців.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку економічних відносин для забезпе-
чення конкурентоспроможності на ринку збуту 
суб’єкт господарювання має налагодити ефек-
тивний механізм ціноутворення, оскільки ціни 
значно впливають на кінцеві фінансові резуль-
тати і ринкове становище підприємства. Акту-
альність теми наукової статті полягає в тому, 
що значний вплив на політику цін підприєм-
ства чинять психологічні фактори ціноутворен-
ня. Політика цін підприємства багато в чому 
залежить від поведінки покупців, оскільки їх 
задоволення чи незадоволення ціною визначає 
подальший інтерес до товару. Цінова політика 
вітчизняних підприємств частіше за все здій-
снюється безсистемно та некваліфіковано. При 
цьому доволі часто підприємці недостатньо 
уваги приділяють саме психологічним аспек-
там ціноутворення, що обертається негативним 
результатом для розвитку в їх діяльності. Саме 
тому проблеми психологічного ціноутворення є 
актуальними як для зарубіжних, так і для ві-
тчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженнями проблем психології маркетингового 
ціноутворення займалися такі вітчизняні та за-
рубіжні науковці, як В.М. Тарасевич, К. Волко-
ва, О.Є. Мазур, Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, 
О.Д. Кауфман, Ф. Котлер, М. Трейсі, Ф. Вірсема, 
К. Віснівскі, Р. Блеттберг та ін. Однак, багато пи-
тань залишилося поза увагою вчених і потребу-
ють додаткових досліджень.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
дослідження маркетингового ціноутворення 

українських підприємств з точки зору психоло-
гічного підходу.

Виклад основного матеріалу. В маркетинго-
вому ціноутворенні важливу роль відіграє цінова 
політика підприємства. В свою чергу, цінова по-
літика є складовою частиною загальної політики 
підприємства на ринку. Політика цін підприєм-
ства – це діяльність, спрямована на максималь-
не вилучення та використання можливостей, за-
кладених у сфері ціноутворення, для створення 
успішного потенціалу, з яким підприємство може 
тривалий час долати конкуренцію за покупця і 
досягати своїх цілей [10, с. 17]. 

З точки зору економічної науки, ціна – це гро-
шовий вираз цінності продукту, послуги, факто-
ра виробництва в процесі обміну [6].

В маркетингу значну роль відіграє цінність. 
Цінність – це сприйнята покупцем користь (ре-
зультативність) продукту. Зважування ціни і 
цінності продукту, яке здійснюють покупці при 
ухваленні рішення про покупку, представлено на 
рисунку 1. 

Відображений зв'язок характерний в рівній 
мірі як для споживчих товарів, так і для то-
варів виробничо-технічного призначення. На 
сприйняту покупцем цінність продукту вплива-
ють насамперед його властивості, те, наскільки 
ці властивості відповідають бажанням покупця. 
Одні й ті ж властивості продукту можуть оціню-
ватися покупцями по-різному. Звідси випливає і 
різна готовність покупців платити за один і той 
самий продукт. 

На цінову політику підприємства впливає 
низка психологічних факторів: цінові емоції, ці-

новий інтерес, цінові знання, сприйнят-
тя і оцінка цін, оцінка якості, що за-
лежить від ціни, цінова задоволеність, 
ціновий імідж.

В табл. 1 зазначена вагомість осно-
вних психологічних факторів, які впли-
вають на споживача.

Цінові емоції – це як позитивно, так 
і негативно більш-менш усвідомлене і 
нерегулярно повторюване відчуття че-
рез ціну та її інші складники. Цінові 
емоції мають три виміри: силу, напрям 
і вид. У силі цінової емоції знаходить 
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Таблиця 1
Пріоритетність основних психологічних факторів

Психологічні 
фактори

Вагомість, 
% Аспекти ціноутворення, на які впливають ці фактори

Цінові емоції 11

покращення іміджу магазина; 
підвищення частоти покупок або частоти відвідуваності магазину;
підвищення тривалості перебування в магазині; 
підвищення імпульсу до покупок; 
підвищення готовності покупців витрачати гроші на велику кількість покупок; 
емоційне «прив'язування» до магазину

Ціновий інтерес 14 визначення для підприємства привабливості своєї політики цін
Цінові знання 10 обґрунтування ринкового сегментування

Оцінка якості 12

вибір значимої цінової зони; 
визначення нижчої межи ціни;
відкриття можливостей для ринкового сегментування;
здійснення впливу (хоча й суперечливого) на вступ нової марки товару на ринок

Цінова задово-
леність 20

лояльність покупців; 
підвищення вартості підприємства; 
зниження чутливості до ціни;
підвищення прибутку

Ціновий імідж 17 вибір сприятливого місця покупки для покупців

Джерело: розроблено авторами

вираження ступінь активізації прояву почуттів. 
Напрямок цінового переживання може бути по-
зитивним і негативним. Що стосується виду ціно-
вого переживання (змісту та якості), то тут немає 
чіткого визначення, бо різні цінові переживання 
закріплені в світі почуттів [10, с. 86]. 

Цінова політика, орієнтована на покупця, по-
винна займатися ціновим інтересом груп спожи-
вачів. Без знання того, як сильно і яким чином 
покупці звертають увагу на ціни, підприємство 
не може розуміти привабливості своєї політики 
цін. Ціновий інтерес покупців можна збільшити 
або зменшити, але для цього треба знати факто-
ри, які впливають на нього. 

Для політики цін важливо розуміти, як спо-
живачі згадують ціни та використовують свої 
цінові знання у купівельних рішеннях. Центр 
тяжіння початкових досліджень знання ціни ле-
жить в області, яка залежить від якості й об-
сягу знання ціни, тобто від того, наскільки точно 
покупці можуть згадати ціни якихось продук-
тів. Подальшими аспектами знання ціни стають 
суб'єктивна впевненість і можливість переробки 
знання ціни в цінову інформацію. Під змістом 
знання ціни розуміються предмети і якість збе-
реженої в пам'яті цінової інформації. 

Розуміння того, як споживачі сприймають і 
оцінюють ціни, важливо для визначення цінових 
порогів, для політики цінових ліній, для рекла-
ми цін, для розробки структури цін, пакету цін 
тощо. Інтерес до ціни, знання ціни і процес оцін-
ки ціни є важливою частиною аспекту сприйнят-
тя ціни [10, с. 88]. 

Аналіз сприйняття ціни та вид оцінюваної 
ціни дозволяють виробнику і торговцю цілеспря-
мовано провести заходи в області політики цін. 
Інколи продавці впливають на психологію покуп-
ця, співставивши високу ціну на свою продукцію 
до ще більш високих цін якоїсь широко відомої 
продукції. Багато продавців вважають, що пси-
хологічно краще сприймається дещо занижена, 
некругла чи дробна ціна. Наприклад, на ціннику 
можна побачити не 700, а 699. Покупець сприймає 

таку ціну як більш близькою до 600, ніж до 700. 
Існує закон, якого дотримуються майже всі про-
давці: ціна обов’язково повинна бути непарним 
числом. Відмінність між дробною, округленою та 
круглою ціною залежить від типу продуктової 
групи, що розглядається. Ціни виду 7,99 грн. на-
зивають дробними, ціни виду 3,40 грн. – округле-
ними, а ціни виду 10 грн. – круглими. 

Задоволеність покупців є головним завданням 
при формуванні маркетингової цінової політики. 
Цінова задоволеність – це результат порівняння 
сприйманої ціни з очікуваною (довідковою) ці-
ною. Розрізняють три фази виникнення цінової 
задоволеності: формування очікування, процес 
порівняння цінових атрибутів з ціновими очіку-
ваннями, наслідки цінової задоволеності [7].

Цінова задоволеність являється найважливі-
шою детермінантою успіху підприємства. Вона 
веде до лояльності покупців, підвищенню вар-
тості підприємства, зниження чутливості до ціни, 
підвищенню прибутку. Ціновий імідж підприєм-
ства в умовах неповної інформативності покуп-
ців про ціни дозволяє їм вибрати сприятливе 
місце покупки. Значення цінового іміджу підви-
щується з розширенням асортименту торгового 
підприємства. Динаміка цінового іміджу підпри-
ємства формує базис для цінового менеджменту. 
Ціновий імідж формується політикою тривало 
низьких цін, політикою «особливих пропозицій» 
і ціновими гарантіями [10, с. 88].

Ціноутворення з урахуванням психологічних 
чинників – маркетинговий метод, заснований на 
теорії про те, що у певних цін є психологічний 
вплив. Дослідження показують, що у покупців, 
навіть у маленьких дітей, є дуже глибоке розу-
міння істинної вартості і відносної цінності і що 
настільки, наскільки це можна перевірити, вони 
поводяться раціонально. Інші дослідники ствер-
джують, що це ігнорує нераціональну природу 
явища і що прийняття теорії вимагає віри в під-
свідомий рівень розумових процесів, віри в те, 
що економічні моделі мають тенденцію запере-
чувати або ігнорувати. Дослідження, що вико-
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ристовують результати обробки сучасних даних, 
демонструють змішані висновки [8]. 

К. Безу використовував теорію ігор, щоб під-
твердити, що раціональні споживачі оцінюють 
свій власний час і зусилля при обчисленні. Такі 
споживачі сприймають ціну зліва направо і ма-
тимуть тенденцію мислення замінювати останні 
дві цифри ціни приблизною оцінкою значення 
«компонента цента» всіх товарів на ринку. Тоб-
то будь-який окремий продавець може викорис-
товувати найбільший «компонент цента» (99 ¢), 
значно не зачіпаючи середній рівень компонентів 
цента і не змінюючи поведінку клієнта.

К. Віснівскі і Р. Блеттберг в університеті Чи-
казького центру маркетингових досліджень по-
казали, що коли ціна була знижена з 89 ¢ до 
71 ¢, обсяг продажів збільшився тільки на 65%, 
але коли ця ж ціна була знижена від 89 ¢ до 69 ¢, 
обсяг продажів збільшився на 222%.

Введення у грошовий обіг євро в 2002 році, 
з його різними обмінними курсами, спотворило 
існуючі номінальні цінові зразки, в той же час 
зберігаючи реальні ціни. У межах європейсько-
го дослідження (el Sehity, Hoelzl і Kirchler, 2005) 
вивчалися цифри роздрібної ціни до і після за-
провадження євро як цінового регулятора. Ре-
зультати дослідження продемонстрували чітку 
тенденцію до психологічного ціноутворення після 
номінального шоку введення євро [4]. 

Залишається неясним, коли саме психологічне 
ціноутворення стало загальновживаним, хоча ві-
домо, що така практика виникала протягом кінця 
ХІХ-го сторіччя. Одне джерело стверджує, що 
воно виникло в процесі встановлення цін на газе-
ти – М.Е. Стоун заснував чикагську Daily News в 
1875 р., маючи намір встановити ціну в один цент, 
щоб конкурувати з щоденними п'ятицентовими 
виданнями. Інші джерела припускають, що не-
круглі ціни спочатку використовувалися як спо-
сіб контролювати злодійство службовців. При 
цінах з круглою ціною був шанс, що нечесний 
касир присвоїть гроші, замість того щоб зафік-
сувати факт продажу. Третя теорія полягає в 
тому, що практика психологічного ціноутворення 
виникла як спроба торговців створити враження, 
що вони продають товар значно дешевше, ніж їх 
конкуренти, в той час як фактично ціна знижу-
валася незначно [8].

Психологічне ціноутворення також викорис-
товувалося роздрібними продавцями, щоб під-
креслити розпродаж або ліквідацію товару в 
адміністративних цілях. Роздрібний продавець 
може, наприклад, закінчувати всі звичайні ціни 
на 95, а всі ціни розпродажі – на 50. Це дозволяє 
покупцеві визначити, які товари продаються зі 
знижкою, просто подивившись на цінник. Мож-
на помітити, що головний роздрібний супермар-
кет Wal-Mart воліє ціновими закінченнями типу 
99.98 замість 99.99.

Таким чином, слід підкреслити, що психоло-
гічні чинники впливу в ті часи використовували 
такі країни як США, Великобританія, Германія, 
Чехословаччина, Австралія та інші. В Укра-
їні практика психологічного ціноутворення 
з’явилася лише наприкінці ХХ ст. через те, що 
в країні впродовж тривалого часу існувала «еко-
номіка продавця», яку можна охарактеризувати 

дефіцитом товарів, відсутністю свободи вибору 
для покупців тощо. Початок ХХІ ст. ознамену-
вався підвищенням інтересу до маркетингових 
інструментів активізації продажів, що зумовило 
широке застосування цінових методів стимулю-
вання продажів, серед яких основне місце займа-
ють знижки, тому що ціна зазвичай залишається 
найбільш важливим фактором для покупця при 
виборі товарів і магазинів. Сьогодні в Україні за-
стосовуються різні цінові методи стимулювання 
кінцевих покупців і види знижок. Нижче наведе-
ні основні приклади.

«Збитковий лідер продажів» – товар у роз-
дрібному магазині, на який встановлюється заві-
домо низька ціна на рівні (або нижче) собівартос-
ті з метою його реклами, яка повинна залучити 
покупців в магазин. Прикладом використання є 
продукція для гоління компанії Gillette. Станки 
для гоління, особливо в подарунковій упаковці, 
продаються без будь-якого прибутку, але леза 
продаються за такою ціною, яка приносить ком-
панії значний прибуток.

Знижка за часом покупки. Для мінімізації 
збитків від продажу великої кількості това-
рів зі знижкою, роздрібні торговці обмежують 
термін дії знижок невеликим проміжком часу. 
У рекламі може бути оголошений «щасливий 
час», протягом якого на товар буде зроблена 
велика знижка.

Сезонна знижка. Один з основних видів зни-
жок – знижка на товар, сезон якого закінчуєть-
ся. Так, мережа «Спортмастер» щороку у липні 
проводить акцію «Ціни – навпіл». На ряд товарів 
літнього асортименту встановлюється знижка в 
розмірі 50% [2].

Знижка на немодний, морально чи фізично за-
старілий товар. Вона може бути і не пов'язана із 
закінченням сезону. Головний критерій – кінець 
життєвого циклу товару з причини його старіння. 

Святкова знижка. Надання знижок на свята – 
це спосіб залучити покупців у магазин в момент 
підвищення попиту на подарунки. Покупці в мо-
мент свят більш схильні купувати товари в мага-
зинах, де є знижки. Такі святкові знижки часто 
використовують такі магазини як EVA, Prostor.

Рекомендована ціна. Для стимулювання кін-
цевих покупців виробники все частіше вказують 
на упаковці рекомендовану ціну. Це не завжди 
вигідно торгівлі, але стимулює покупця до пошу-
ку товару за вказаною ціною.

Подарункові карти – це внутрішні електро-
нні гроші магазину, схожі на залікові талони, 
які вручаються покупцеві при придбанні певного 
товару. Такі подарункові сертифікати викорис-
товують майже всі мережі магазинів від сегмен-
ту парфумерних та Droggery (Brocard, Prostor, 
EVA) до будівельних гіпермаркетів сегменту DIY 
(Епіцент К, IKEA).

З кожним днем стає все більш популярно ро-
бити покупки за допомогою купонів, які надають 
знижку 50-90% від вартості товару або послуги. 
А часом навіть трапляються подарункові купони, 
завдяки яким можна отримати послугу з 100% 
знижкою [1, 2]. 

Останнім часом все більшої популярності на-
бувають програми лояльності [5]. Кожна друга 
велика компанія в Україні, якщо не має системи 
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заохочення клієнтів, то приходить до того, щоб її 
реалізувати. Серед українських програм можна 
виділити «Власний рахунок» від «Сільпо» та про-
граму Watsons Club. Також успішним прикладом 
використання програми лояльності є «Аптека 
Доброго Дня». 

Метою будь-якого оператора програм ло-
яльності є утримання старих і залучення нових 
клієнтів. В Україні 95% роздрібних торгових ме-
реж випускають пластикову картку зі знижкою 
на 10%, 15% або 20%. Поширена ситуація, коли 
знижки між конкурентами ідентичні, і це тіль-
ки сприяє знижковим війнам. У такому випадку 
найбільше цінується нематеріальна лояльність, 
незадеклароване ставлення компанії до клієнтів 
[3, 5, 8]. Масштабувати нематеріальну лояльність 
неможливо, але на неї можна нанизати техноло-
гії і зчитувати інформацію з системи. Так зробив 
«ПриватБанк». Для держателів золотої картки 
(депозит мінімум на 100 тис. доларів) передба-
чений безкоштовний бізнес-лаунж в будь-якому 
аеропорту світу, незважаючи на те, яким класом 
летить клієнт.

Матеріальна модель лояльності дозволяє 
клієнту економити гроші. Найпростіша фор-
ма – класичні знижково-накопичувальні картки; 
складніша форма – накопичувальні знижки при 
виконанні покупцем певних умов. Таким шляхом 
пішла мережа супермаркетів «Сільпо» з програ-
мою лояльності «Власний рахунок». Їх система 
аналізує «споживчий кошик» покупця, а потім 
за допомогою індивідуальної комунікації (що-
квартальні іменні брошури) пропонує спеціаль-
ні бонусні пропозиції, підточені для конкретної 
людини. Програма побудована не на прив'язці до 
магазину, а на прив'язці до продуктів в магази-
нах «Сільпо».

Слід відзначити, що при проведенні заходів 
стимулювання великий внесок у приріст прода-
жів дає комунікація, що забезпечує залучення 
покупців на місце продажу. Крім того, досягти 
максимального прибутку можна тільки за на-
явності певної величини попиту в натурально-
му вираженні, з одного боку, і наявності товару, 
здатного задовольнити цей попит, з іншого боку. 

Задоволення покупців є головним завданням 
маркетингу підприємства, орієнтованого на по-
купців, особливо в сфері роздрібної торгівлі. Ви-
сока задоволеність споживачів веде до лояльнос-
ті, низької цінової чутливості покупців, підвищує 
прибуток і вартість підприємства. Існує модель, 
що описує процес виникнення задоволення спо-
живача від ціни. Вона складається з компонентів 
очікування, сприйнятої якості, підтвердження 
або непідтвердження очікування і задоволеності. 
Розрізняють три фази виникнення задоволення:

а) формування очікування покупців щодо цін 
та їх компонентів на основі минулого досвіду, ба-
жань, потреб; 

б) процес порівняння. В рамках купівельно-
го процесу покупець сприймає прояв окремих 
цінових атрибутів. Сприйняті результати потім 
порівнюються з очікуваннями. Якщо результат 
цього порівняння гірше, ніж очікувався, то на-
стає дискомфорт і разом з цим цінова незадо-
воленість покупця. Якщо результат порівняння 
вище, ніж очікувався, то виникає цінова задо-

воленість. Виконання очікування викликає лише 
почуття байдужості;

в) розчарування, виконання або перевико-
нання цінового очікування проявляють себе нео-
дноразово. Цінова задоволеність безпосередньо 
впливає на задоволеність угодами [10, с. 114]. 

Цінові сприйняття безпосередньо впливають 
на купівельну задоволеність. Виділяють такі 
окремі вимірювачі цінової задоволеності: цінова 
прозорість, цінова гідність, цінова сприятливість, 
цінова безпека, цінова надійність, цінова корек-
тність (чесність). Найчастіше підприємства роз-
дрібної торгівлі для покращення цінового сприй-
няття своїх клієнтів використовують правила 
округлення роздрібних цін. 

Більшість українських компаній конкурують 
знижками, розпродажами, дисконтними про-
грамами. Але знижка – це тимчасовий і дуже 
небезпечний інструмент. Тому, американські до-
слідники М. Трейсі і Ф. Вірсема розробили три-
кутник монополії, що дозволяє полегшити питан-
ня формування цінової політики. Яку б стратегію 
не обрала компанія, вона повинна опинитися в 
одному з цих кутів:

– лідерство в мінімізації витрат, що перед-
бачає акцент на операційній діяльності (успіш-
но застосовують цю стратегію лідери в галузі 
роздрібної торгівлі та послуг: Walmart, IKEA, 
FedEx);

– ближче до покупця, що передбачає акцент 
на відносинах з клієнтами (Мarriott, Singapore 
Airlines);

– лідируючий / унікальний продукт – акцент 
на інновації та новинки (Apple, Intel, Nike).

В Україні довгий час конкуренція не відчу-
валася: йшло насичення ринку. Компанії могли 
дозволити собі ігнорувати фокусування і ефек-
тивність. Але після кризи з'ясувалося, що бага-
то ринків перенасичені. За даними соціологічних 
опитувань, українці з кожним роком стають все 
більше вимогливими. Споживчі вимоги зроста-
ють, чого, на жаль, не скажеш про доходи. Про-
гресивні компанії не чекають, поки ринок зажене 
їх у кут, з якого немає виходу. Вони самі обира-
ють свій кут в трикутнику монополій.

Наприклад, компанія «АБВ-техніка» була од-
нією з перших, хто почав відкривати великі су-
часні магазини побутової техніки. Але у її мар-
кетингової стратегії не було фокусування. Серед 
магазинів побутової техніки лідерами ринку є 
«Ельдорадо», сфокусована на витратах, і «Comfy» 
зі стратегією «ближче до покупця». Аналогічна 
ситуація на ринку продовольчого рітейлу. Свого 
часу мережа «Rainford» активно росла і навіть 
поглинала конкурентів. Але без підтримки одно-
йменного холдингу, вона дуже швидко сама ста-
ла об'єктом поглинання. Сьогодні, явний «лідер в 
мінімізації витрат» мережа магазинів «АТБ», а 
мережа магазинів «Сільпо» все частіше проявляє 
себе в стратегії «ближче до покупця».

«Свій кут» – доля не тільки великих компа-
ній. Реалізуючи стратегію «ближче до покупця», 
взуттєвий інтернет-магазин Рarpara інвестує в 
рівень обслуговування і безкоштовну доставку 
та повернення товару. Підвищення ефективнос-
ті призводить до зниження витрат і вивільняє 
ресурси для нових кроків по зближенню з клі-
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єнтами – безкоштовна доставка, консультації по 
телефону, спеціальні пропозиції тощо.

Таким чином, формування цінової задоволе-
ності покупців – основа довгострокового успіху 
підприємства роздрібної торгівлі. При цьому низь-
ка або висока ціна може підкріплюватися додат-
ковим сервісом, подарунками, увагою продавця, 
унікальними характеристиками продукції тощо.

Також необхідно зазначити, що важливим 
для формування цінової задоволеності покупців 
є ціновий імідж торгового підприємства, під яким 
розуміється індивідуальна оцінка покупцем тор-
гового підприємства як ціносприятливого місця 
купівлі [10, с. 133].

Ціновий імідж торгівельного підприємства 
формується за рахунок багатьох факторів, зо-
крема реклами, реалізованих покупок, «осо-
бливих пропозицій». Підприємства роздрібної 
торгівлі можна класифікувати за рівнем цін і 
сформувати щонайменше три варіанти цінового 
іміджу: «дешева» крамниця «біля дому», «крам-
ниця із середніми цінами», «дорога» ексклюзив-
на крамниця. 

Серед українських роздрібних мереж перева-
жають ті, що мають імідж «дешевої» крамниці 
«біля дому» та «крамниці із середніми цінами» 
з форматами супермаркет або гіпермаркет не-
залежно від сфери діяльності. В зазначених сег-
ментах спостерігається жорстка конкуренція, що 
вимагає активних дій в галузі маркетингової ці-
нової політики. В той же час сегмент роздрібних 
мереж преміум класу залишається практично 
вільним. 

У літературі щодо розробки цінового іміджу 
торгівлі застосовують стратегію тривало низьких 
цін. При застосуванні цієї стратегії в чистій фор-
мі підприємство свідомо відмовляється від ціно-
вих акцій «особливих пропозицій» і безперервно 
знижує ціни всього або частини асортименту. 

Варіантом управління ціновим іміджем торго-
вого підприємства є цінові гарантії. Прикладом є 
гарантування продавця, що він продасть продукт 
за ціною, за якою клієнт може купити ідентич-
ний продукт в іншому місці [9, с. 273]. 

Слід також акцентувати увагу на маркетин-
гових інструментах формування цінового іміджу, 
а саме: «ясності ціни», використання стратегії 
«збиткового лідера продажів», очевидній користі, 
що отримує споживач, засобах комунікації (ре-

кламних каталогах) тощо. «Ясність цін», що по-
лягає у візуальному збільшенні розміру шрифту 
ціни на стандартному ціннику та встановленні 
сканерів для перевірки цін у торгівельному залі, 
дає покупцям відчуття захищеності від неспра-
ведливих цін, спрощує пошук інформації про то-
вар, гарантує покупцю правильність розуміння 
ціни та забезпечує здійснення покупки. Для де-
монстрації очевидної користі, що отримує спо-
живач, поряд із звичайними цінниками можна 
використовувати промоцінники. Промоцінники 
використовуються в період сезонного сплеску по-
питу та пропонують товари на 20-25% дешевше. 

Використання стратегії «збиткового лідеру 
продажів» під час встановлення цін на певну «со-
ціально значиму» товарну групу (молоко, цукор, 
мука, крупи тощо) або товари першої необхід-
ності дозволяє торговому підприємству приваби-
ти покупців з високою чуттєвістю до цін на ці 
товари та переконати їх, що даний торгівель-
ний заклад пропонує товари дешевші, ніж інші 
крамниці, а отже забезпечити собі стійку при-
хильність та імідж «соціально відповідального 
продавця». Також рекомендується до додаткових 
елементів внутрішніх комунікацій, спрямованих 
на формування іміджу низьких цін, створювати 
певну атмосферу.

Висновки і пропозиції. Дослідження теоре-
тичних аспектів психологічного підходу у мар-
кетинговому ціноутворенні дозволило визначити 
такі категорії як «ціна», «політика цін», «цінність» 
та встановити взаємозв’язок між ними. Визна-
чена вагомість основних психологічних факторів, 
які впливають на споживача. Показано роль мар-
кетингового ціноутворення у формуванні рин-
кового успіху підприємства. Доведено, що існує 
міцний зв'язок між ціновою політикою підпри-
ємства та поведінкою покупців. Проаналізовано 
світову та вітчизняну практику використання 
психологічних методів маркетингового ціноут-
ворення, наведено приклади найбільш вдалих 
методів психологічного ціноутворення. Удоско-
налення цінової політики підприємств України 
на основі психологічного підходу запропоновано 
здійснювати на основі формування цінової за-
доволеності покупців, оскільки висока задово-
леність споживачів веде до лояльності, низької 
цінової чутливості покупців, підвищує прибуток 
і вартість підприємства. 
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ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД  
ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

У статті досліджено поняття міжнародних розрахунків суб’єктів ЗЕД, встановлено основні сучасні ризики, що виника-
ють під час зовнішньоекономічних розрахунків в світі, також наведено актуальні та дієві шляхи щодо зниження даних 
ризиків. Окремо розглянуто акредитив як найбільш універсальну форму міжнародних розрахунків, встановлено його 
переваги та недоліки. Проаналізовано умови сучасних українських банків, які надають послугу акредитива. Визначено 
напрями мінімізації існуючих основних ризиків.
Ключові слова: міжнародні розрахунки, ризикі, акредитив, покритий акредитив, кредитний ризик, валютний ризик, 
регіональний ризик.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні важко собі уявити зовнішньоекономічні 
відносини без міжнародних розрахунків. Це, пев-
но, найважливіший інструмент взаємовідносин 
між суб’єктами ЗЕД.

Міжнародні розрахунки являють собою сис-
тему організації, регулювання і здійснення пла-
тежів за грошовими зобов’язаннями і вимогами, 
що виникають при реалізації ЗЕД [1, c. 9]. Їх, пе-
реважно, здійснюють у безготівковій формі, ро-
блячи відповідні записи на банківських рахунках 
в уповноважених банках. 

В умовах сучасної кризи, для мінімізації не-
гативних наслідків, актуальним буде розглянути 
саме ризики, з якими суб’єкти ЗЕД можуть зі-
штовхнутись в процесі здійснення розрахунків 
один з одним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою ризиків при міжнародних розрахун-
ках займались Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Ру-
дан, О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусі-
єць, Н.М. Сушко, та інші, однак залишаються 
певні питання, які ще потребують уточненнь.

Невирішені раніше частини загальної про-
блеми. Проблемою статті є визначення осно-
вних засобів мінімізації кредитного, регіональ-
ного та валютних ризиків, як основних ризиків, 
які виникають під час міжнародних розрахунків 
суб’єктів ЗЕД, розгляд акредитива, в тому чис-
лі покритого, як найбільш універсальної форми 
міжнародних розрахунків між суб’єктами ЗЕД в 
сучасних економічних умовах. 

Метою статті є визначення певних засобів мі-
німізації основних ризиків в міжнародних розра-
хунках, розгляд акредитива, як найбільш універ-
сальної форми міжнародних розрахунків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародні платіжні угоди, конвенції, норми на-
ціонального законодавства, торгові, кредитні та 
інші угоди – все це являє собою правову осно-
ву міжнародних розрахунків. Крім того, важ-
ливе місце в правовому регулюванні займають 
і систематизовані й уніфіковані норми та звичаї 
світової банківської системи, які закріплюються 
відповідними конвенціями по векселям, акреди-
тивам, інкасо та банківським гарантіям. 

Серед суб’єктів міжнародних розрахунків ви-
діляють: 

•	імпортерів;	
•	експортерів;	
•	банки,	кредитні	установи;	
•	державу;	
•	міжнародні	організації;	
•	фізичних	осіб.	

Таблиця 1.1
Засоби та способи платежів,  

які використовують в міжнародній торгівлі
Способи 
платежів Засоби платежів Форми 

розрахунків
•	Готівковий	
платіж
•	Авансовий
•	Платіж	в	
кредит

•	Чеки
•	Банківські	
трати
•	Переводні	
векселі
•	Платіжні	дору-
чення (поштові)
•	Телеграфні	
платіжні дору-
чення
•	Грошові	пере-
кази, в системі 
SWIFT

•	Документарні:
•	(інкасо,	акреди-
тиви).
•	Недокументарні:
•	банківський	
переказ
•	авансові	пла-
тежі
•	векселі
•	платіж	на	від-
критий рахунок
•	чеки

Джерело: [1, с. 11]

В умовах сучасної кризи, виникають певні ри-
зики для суб’єктів ЗЕД при міжнародних розра-
хунках. Основними такими ризиками вважають:

1. Кредитний ризик.
2. Валютний ризик.
3. Регіональний ризик. 
Кредитний ризик пов’язується з небажанням 

або нездатністю покупця платити. На сьогодніш-
ній день, це найбільш імовірний ризик, врахо-
вуючи те, що успіх в судовій справі проти іно-
земного порушника зобов’язання, порівняно з 
місцевим, достатньо малий. Та й в цілому, пору-
шення судового позову проти іноземця вимагає 
витратити набагато більше коштів та часу [2].

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	використання	акредитива;	
•	отримання	страхового	покриття	експортних	

кредитів; 
•	отримання	готівкових	депозитів.	
Більше того, може існувати і загальний кре-

дитний ризик в банківській системі країни пла-
тиника, який суб’єкт-продавець може використа-
ти певним чином, як індикатор надійності свого 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 49

4 (11), july 2016

потенційного партнера по зовнішньоекономічним 
відносинам, виходячи із загальної картини того, 
що відбувається в банківській системі тієї країни, 
в якій функціонує потенційний партнер (платник).

Так, протягом 2008-2014 рр. в Україні скла-
лась така загальна картина:

 

Рис. 1. Динаміка заборгованості в банківській 
системі України з 01.01.2008 р. по 01.01.2015 р. [3]

Отримані дані показують, протягом аналізо-
ваного періоду відбулось значне зростання част-
ки проблемних кредитів (за весь період частка 
недіючих кредитів в структурі наданих кредитів 
зросла з 4,16% до 20,36%; частка простроченої 
заборгованості зросла з 1,3% до 13,5%). Такий 
результат, безперечно, викликано, перш за все, 
погіршенням фінансового стану платників, в ре-
зультаті погіршення економічного стану України, 
розвитку політичної кризи, інфляційних проце-
сів та девальвації гривні. 

Тому, можна стверджувати, що прямим свід-
ченням проблем в економіці держави є наявність 
проблемних кредитів в портфелях банків, а це 
важливо знати суб’єктам ЗЕД.

Валютний ризик пов’язується із зміною курсу 
валюти. Ця зміна може вплинути несприятливо 
на становище імпортера та експортера, вона не 
залежить прямо від волі покупця, або продавця. 
А вартість національної валюти в майбутньому 
розрахунку в іноземній валюті повністю залежить 
від обмінного курсу між валютами (в особливості, 
коли ринкові сили впливають на курси обміну) [2].

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	форвардне	валютне	хеджування;
•	ф’ючерси	на	ринку	опціонів;
•	виписування	рахунків	у	власній	валюті,	або	

у валюті, яка має досить стійку вартість (фунт 
стерлінгів, долар, євро, єна);
•	контрактне	забезпечення	–	це,	коли	відбу-

вається коригування ціни на основі обумовлених 
змін у валютному курсі.

Результати аналізу динаміки офіційного кур-
су вітчизняної валюти відносно євро та долару 
США показують, що в останні роки в Україні спо-
стерігається нестабільність гривні, яка викликає 
валютний ризик, серйозний для суб’єктів ЗЕД. 
У випадку, коли збігається валюта ціни та валюта 
платежу, ризик спричиняється зміною курсу ва-
люти, вказаній в контракті порівняно з національ-
ною валютою. Якщо ж валюта платежу і валюта 
ціни не збігаються, то експортер, в такому випадку, 
зазнає збитків при збільшенні курсу валюти пла-
тежу відносно валюти ціни, тому що він отримує, 
в грошовому еквіваленті, менше, аніж зазначена в 
контракті сума. Для імпортера виникають валютні 

ризики при зниженні курсу валюти платежу від-
носно валюти ціни, оскільки необхідно більше за-
платити національної валюти для її купівлі.

 

Рис. 2. Динаміка офіційного курсу гривні  
до долара США та до євро (середній за період)  
у січні 2008-2016 років, грн. за 100 дол. США,  

за даними НБУ [3]

Коли збігається валюта ціни з валютою пла-
тежу, в експортера валютний ризик виникає при 
знеціненні валюти контракту по відношенню до 
його національної валюти. Відповідно навпаки- 
для імпортера.

Валютні ризики найбільше вірогідні для екс-
портерів та імпортерів вже готової продукції, 
особливо це стосується обладнання та машин, 
через те, що такого роду контракти укладають, 
як правило, з умовою відстрочки платежу. Відпо-
відно, чим більший проміжок часу від підписання 
контракту до проведення платежу за цим контр-
актом, тим більша вірогідність коливань валют.

Регіональний ризик зазвичай спричиняється 
економічними, або політичними подіями, що ма-
ють місце в державі імпортера і які спричини-
ли постійне або термінове призупинення виплат 
експортеру. Цей вид ризику може також вклю-
чати відсутність можливості обміну власником 
валюти певної держави у валюту іншої країни 
внаслідок накладеного урядом обмеження. 

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	отримування	страхового	покриття	експорт-

них кредитів;
•	використання	підтвердженого	акредитива.	
Так як більш універсальна форма міжна-

родних розрахунків це акредитив, який до того 
ж пропонується в якості засобу мінімізації роз-
глянутих ризиків, пропонується розглянути його 
більш детально. акредитив являє собою: 1) вид 
банківського рахунку, за яким здійснюються без-
готівкові розрахунки; 2) іменний цінний папір, 
який засвідчує право особи, на ім’я якого він ви-
писаний, одержати в кредитній установі (банку 
тощо) вказану в ньому суму. Розрізняють акреди-
тиви: безвідкличний та відкличний. Безвідклич-
ний акредитив відкривається на певний строк 
до закінчення якого не може бути анульованим. 
У разі відкриття відкличного акредитиву, його 
дія може припинятись банком до моменту настан-
ня терміну, вказаного в самому акредитиві. Крім 
того, розрізняють підтверджені і непідтверджені 
іншим банком акредитиви. Підтверджений акре-
дитив зобов’язує банк, через який ведеться опла-
та, взяти на себе зобов’язання виконати платіж, 
вказаної в акредитиві суми, незалежно від того, 
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чи надійдуть кошти в банк, в якому акредитив 
було відкрито. Якщо такого підтвердження нема, 
то акредитив вважається непідтвердженим. По-
ширені також і перекладні акредитиви. В пере-
кладному акредитиву бенефіціару (тобто тому, на 
чию користь він відкритий) надається спеціальне 
право отримати інший акредитив в іншому банку 
на свою користь, або користь інших осіб.

За документарного або товарного акредитиву 
правила перевірки документів та правовідносини 
між сторонами регламентує Міжнародна торгова 
палата, видаються в спеціальних Уніфікованих пра-
вилах і звичаях для акредитивів [8]. Банки, як по-
казує практика, за виконання операцій, пов’язаних 
з акредитивами, стягують комісійну плату.

Що стосується розміру комісій за акредити-
вом, то однозначно можна стверджувати, що в 
першокласних європейських чи американських 
банках з рейтингами інвестиційного класу їх 
розмір вищий, ніж в українських банках. «Це й 
зрозуміло, адже їх зобов’язання і надійність на 
ринку високо оцінюються».

Саме акредитивну форму розрахунків можна 
порекомендувати у випадках, коли між експор-
тером та імпортером укладаються:

1. перша угода;
2. угоди на великі суми;
3. угоди, пов’язані з кредитами на тривалі 

строки;
4. угоди з імпортерами із країн, які перебува-

ють у важкому економічному становищі, відомих 
низькою культурою оплати та нестабільністю по-
літико-економічної ситуації;

5. кредитоспроможність покупця викликає 
сумнів;

7. наявність валютних і інших обмежень в 
країні імпортера;

8. товари виготовляються за спеціальним за-
мовленням і тому їх реалізація іншому покупцю 
неможлива;

9. угоди з резидентами й країн, які потребу-
ють оформлення платежів виключно через акре-
дитиви.

Встановлена практика показує, що акреди-
тив – найскладніша та найдорожча форма розра-
хунків, так як банки беруть доволі високу комісію 
(близько 3% від суми всього платежу) [4; 5; 6; 7].

В загальному обсязі міжнародних розрахун-
ків, в Україні частка акредитивної форми менша 

аніж частка банківських переказів. Дані кількох 
провідних банків України свідчать про те, що 
структура зовнішньоекономічних розрахунків в 
Україні розподіляється приблизно так: частка 
банківських переказів складає приблизно 90%, 
частка акредитива – 9%, частка інкасо – 1%. Не-
зважаючи на всі переваги акредитивної форми 
розрахунків, його найсуттєвіший недолік – це 
його висока вартість, яка наведена вище у табл. 2.

Висновок. Україна, зі своєю нестабільністю 
економіки, про що свідчить. як мінімум, частка 
проблемних позичок в загальній кількості на-
даних позичок та особливо нестабільність на-
ціональної валюти в останні роки, стикається з 
такими основними ризиками при міжнародних 
розрахунках суб’єктів ЗЕД: кредитний, регіо-
нальний та валютний. Найпоширенішим, на сьо-
годні, являється саме кредитний ризик (ризик не 
отплати послуги, або товару); дуже важливим є 
зміна валютного курсу (як реакція на економіч-
ні процеси в середині країни)- звідси випливає 
важливість попередження валютного ризику при 
розрахунках. Серед загальних методів мініміза-
ції даних ризиків, на нашу думку, є такі:
•	використання	акредитиву	як	форми	міжна-

родних розрахунків;
•	страхування
•	контрактне	забезпечення.
Розглядаючи акредитив як універсальну та 

максимально сприятливу форму розрахунків, 
зазначимо, що, акредитив – угода, за якою банк 
зобов’язується відповідно до вимоги клієнта 
оплатити документи третій особі, відкривши на її 
користь акредитив. Найголовніша функція акре-
дитива полягає в тому, що він надає впевненості 
й зменшує ризики як для експортера, так і для 
імпортера. Акредитив надає впевненості експор-
теру, що банк оплатить перевезену продукцію, а 
імпортера – що оплата експортеру не буде ви-
конана до того часу, доки не буде встановлено, 
що вся документація, представлена ним, відпо-
відає термінам та умовам угоди. не дивлячись на 
складність та високу вартість, а також і трудно-
щі використання, саме акредитив як форма між-
народних розрахунків зможе вберегти і імпор-
тера, і експортера від основних ризиків, які на 
сьогоднішній день є досить вірогідними в умо-
вах нестабільності економік певних країн, в тому 
числі і України. 

Таблиця 2
Умови українських банків, що надають послугу покритого акредитива  

на імпорт для юридичних осіб

Назва 
установи

Відкриття акредитива, 
% від його суми

Здійснення 
платежу в рамках 
акредитива, % від 

суми платежу

Внесення змін в умови 
акредитива, % від його 

суми

Ануляція акредитива, 
% від його суми, або 
визначений тариф 

банку

ПриватБанк 0,2%, мін. 100 грн., 
макс. 2000 грн. 100 грн. 250 грн. 0,1% от суммы, мін. 

50 грн., макс. 250 грн.

Укрексімбанк 0,2%, мін. 50 долл., 
макс. 2000 долл.

0,25% от суми, 
мін. 10 долл., макс. 

300 долл.

0,2%, мін. 50 долл., макс. 
2000 долл.; другие изме-

нения: 30 долл.
30 долл.

Райффайзен 
Банк Аваль

0,3%, мін. 800 грн. или 
300 долл. відсутня 0,3% від суми аккреди-

тиву 600 грн.;
у гривні 250 грн.; в 
інвалюта 50 долл.

УкрСиббанк
0,2%, мін. 200 долл. 

США, макс. 4000 долл. 
США

0,15%, мін. 30 долл., 
макс. 150 долл.

0,2%, мін. 100 долл. 
США, макс. 1000 долл. 50 долл.
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Аннотация
В статье исследовано понятие международных расчетов субъектов ВЭД, установлены основные современные риски, 
возникающие при внешнеэкономических расчетах в мире, также приведены актуальные и эффективные пути сни-
жения этих рисков. Отдельно рассмотрен аккредитив как наиболее универсальная форма международных расчетов, 
установлены его преимущества и недостатки. Проанализированы условия современных украинских банков, предо-
ставляющих услугу аккредитива. Определены направления минимизации существующих основных рисков.
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MAJOR RISKS FOR FEA SUBJECTS AT INTERNATIONAL PAYMENTS  
AND THE WAYS TO MINIMIZE THEM

Summary
The article explores the concept of international payments of the subjects of foreign economic activity, sets major 
risks that arise during foreign payments, describes relevant and effective ways to reduce these risks. Besides, the 
article considers the letter of credit as the most universal form of international payments, sets its advantages and 
disadvantages. It also analyzes conditions of modern Ukrainian banks that provide the letter of credit. It specifies the 
way of minimizing the major risks.
Keywords: international payments, risk, credit, covered by a letter of credit, credit risk, currency risk, country risk.
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Досліджено ринок інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено тенденції розвитку вітчизняного інформаційно-
комунікаційного ринку. Оцінено ринок інформаційно-комунікаційних технологій загалом та окремі його сегменти. 
Досліджено фактори впливу на ринок телекомунікацій України.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ринок ІКТ, інформаційно-комунікаційні товари, інформаційно-
комунікаційні послуги.

Постановка проблеми. Сфера інформаційних 
технологій і телекомунікацій вважається одні-
єю зі сфер, що швидко розвиваються як у світі, 
так і в Україні, також є одним з пріоритетних 
напрямів розвитку в Україні. Означена сфера 
містить у собі інноваційну складову, яка сприяє 
соціально-економічному розвитку країни, пока-
зуючи впродовж десятків років стабільну дина-
міку зростання. Еволюція ІКТ-інфраструктури 
є важливою передумовою для підвищення рів-
ня конкурентоспроможності економіки України, 
а також для підвищення забезпеченості її на-
ціональної безпеки, яка є невід’ємною частиною 
розвитку, проте ІКТ не є універсальним важелем 
для стимулювання економічного зростання. Роз-
виток ІКТ в Україні надасть змогу країні підви-
щити рівень інтеграції в глобальне інформацій-
не суспільство, як наслідок, отримати доступ до 
світових інформаційних ресурсів, а також підви-
щить рівень безпеки та якості життя населення.

Постановка завдання. На основі викладеного 
сформульовано завдання дослідження, яке по-
лягає в аналізі ринку інформаційно-комунікацій-
них технологій, дослідженні вітчизняних тенден-
цій розвитку галузі ІКТ, побудові узагальненої 
структури інформаційно-комунікаційного ринку, 
визначення факторів впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінимо ринок інформаційно-комунікаційних 
технологій загалом та окремі його сегменти. На 
рис. 1 маємо визуалізацію динаміки розвитку 
ринку ІКТ в Україні протягом 11 років. Так, об-
сяг українського ринку інформаційно-комуніка-
ційних товарів і послуг має досить невизначе-
ну тенденцію до змін впродовж досліджуваного 
періоду. З 2005 по 2015 рік обсяг ринку впав на 
989 млн дол., а темп зростання у 2015 року ста-
новив -22,2%.

Аналізуючи графік, можливо виділити декіль-
ка періодів, де темп приросту був негативний: 
перший період – 2008-2009 роки – світова криза, 
другий – 2014-2015 роки – національна криза; ці 
два періоди характеризуються як скрутні часи 
для України загалом та для ринку ІКТ зокрема. 

 

Рис. 1. Зростання українського ринку  
інформаційно-комунікаційних технологій  

 (у вартісному вираженні) [1; 2]

Період до першої кризи (2005-2007 рр.) ринок 
ІКТ характеризувався швидкими темпами зрос-
тання, проте у 2008 року темп зростання знизив-
ся і складав 7,4%, проте саме 2009 рік проявив 
себе, так як саме в цьому році обсяг ринку ІКТ 
в Україні різко впав, а приріст даного показника 
показав від’ємне значення (–50%). 

Починаючи вже з 2010 ринок інформаційно-
комунікаційних технологій почав знову зрос-
тати, але не такими швидкими темпами як у 
докризовий період, а в 2014 році, спостерігався 
кризовий стан, так як темп приросту знов став 
від’ємним, у 2015 році така тенденція продо-
вжувалася. Дане явище пов’язане з економіч-
ною та політичною кризою, яка почалася у се-
редині 2014 року і продовжується дотепер. Дана 
кризова ситуація стала причиною девальвації 
гривні, що також є фактором від’ємного прирос-
ту ринку ІКТ.

Оцінуючи ринок інформаційно-комунікацій-
них технологій доцільно розглянути розвиток не 
тільки загального стану, а також проаналізувати 
його складові, так як інформаційно-комунікацій-
ний ринок складається з двох взаємопов’язаних 
кластерів – сфери телекомунікації (ТК) та сфери 
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інформаційних технологій (ІТ), які розглядають-
ся як окремі ринки.

На рис. 2 відображена зміна обсягу ринку ІКТ 
за кластерами, а саме телекомунікації та інфор-
маційні технології. Так, бачимо, що за досліджу-
ваний період ринок телекомунікацій превалює 
над ринком ІТ. Наприклад, у 2015 році ринок ТК 
складав 3163,0 млн, а ринок ІТ – 1184,2. Розгля-
даючи зростання обсягів ринку ІКТ за кластера-
ми: з 2005 до 2013 року ринок телекомунікацій 
зріс на 579,24, а ринок ІТ – на 720,36 а у 2015 
порівняно з 2013 роком ринок телекомунікацій 
знизився майже в 1,5 рази, ринок ІТ – 1,2 рази. 

 

Рис. 2. Обсяг ринку інформаційно-комунікаційних 
технологій за кластерами  

 (у вартісному вираженні) [1; 2]

Так, домінування ринку телекомунікацій за 
обсягом, по-перше, пов’язано з тим фактором, 
що більшість послуг у сфері телекомунікацій 
(телефонний зв’язок, інтернет і т.д.) спрямований 
не тільки на ринок B2B, а також на ринок В2С 
до кінцевих споживачів – в Україні населення 
на 2015 рік складає 42760,5 тис. осіб. [1], де біль-
шість користуються мобільним зв’язком та ме-
режею інтернет, що для інформаційного суспіль-
ства є невід’ємною частиною життя. По-друге, 
його розвиток створює кращі умови не тільки 
для національного підприємництва, а й сприят-
ливий клімат для залучення іноземних інвести-
цій в інші галузі національної економіки, оскіль-
ки рівень розвитку інфраструктури є необхідною 
умовою ефективного та оперативного ведення 
бізнесу, що стимулює розвиток даної сфери і з 
боку держави також.

Аналіз темпів зростання галузі телекомуні-
кацій та інформаційних технологій (рис. 3) на-
дає можливість припустити, що, незважаючи на 
домінування обсягів ринку телекомунікацій над 
ринком ІТ, спостерігається зростання ІТ галузі 

майже на всьому досліджуваному періоді. Так, 
негативне значення даного показника було у 
2009 році через світову кризу ІТ (-60%), телеко-
мунікації (-36%); також у періоді з 2014 року до 
2015 рік спостерігався від’ємний темп приросту 
ІТ (-15%), телекомунікації (-24%), що було спри-
чинено економічною та політичною нестабільною 
ситуацією в країні, а також девальвацією гривні. 

 
Рис. 3. Темп зміни ринку інформаційно-

комунікаційних технологій за кластерами  
(у вартісному вираженні) [1; 2]

Зростання обсягів надходжень у кластері «Те-
лекомунікації» пов’язане з технологічними ново-
введеннями. Поява нових технологій зобов’язує 
телекомунікаційні фірми оновлювати облад-
нання. Так, наприклад, у 2015 році «Vodafone» 
(МТС) та «Life» почали встановлювати в Україні 
3G (зв’язок третього покоління), тому вони були 
змушені оновлювати обладнання саме для цих 
технологій. Іншим фактором зміни темпів розви-
тку галузі телекомунікацій є наповнення ринку. 
Проте в Україні деякі ринкові ніші все ще не 
наповнені, у той час на європейських та амери-
канських така ситуація не спостерігається. Так 
як на зазначених ринках вже впроваджені 3G та 
4G стандарти зв’язку, в той же час на національ-
ному ринку 3G зв’язок почали впроваджувати 
тільки в 2015 році, а 4G можливо встановлять у 
найближчі 3-5 років.

Високий темп зростання ринку ІТ порівняно 
з ринком телекомунікацій має прямий зв’язок 
саме з розвитком ІТ-послуг. Особливістю ІТ-
ринку є те, що в Україні найбільшим попитом ко-
ристується обслуговування і підтримка дорогого 
ІТ-обладнання, проте основним драйвером зрос-
тання всього ІТ-ринку є аутсорсингові послуги. 

У табл. 1 показана зміна структури україн-
ського ринку ІКТ у 2005 –2015 роках. Аналіз да-
них вказує на нерівномірність розвитку ринку за 

Таблиця 1
Структура українського ринку ІКТ у 2005-2015 роках, млн дол. США

Структура ринку ІКТ 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ринок ІТ
Апаратне забезпечення 1047,1 2328,3 866,2 1138,2 1407,7 1435,9 1545,6 1117,6 948,2
Ринок ІТ-послуг 155,2 307,9 168,8 187,0 225,0 249,2 258,9 167,8 143,2
Програмне забезпечення 88,8 189,5 104,2 132,5 196,6 207,2 206,9 111,3 93,1
Ринок телекомунікацій
Ринок мобільної телефонії 2348,1 4776,9 2959,9 2967,6 3156,3 3287,3 3281,7 3040,7 2327,2
Ринок фіксованого зв’язку 1520,1 1524,6 975,8 896,1 867,4 844,6 779,9 645,6 467,0
Ринок ISP та передачі даних 129,4 333,9 312,0 407,1 454,1 496,7 515,2 481,8 368,8
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галузями та впродовж періоду, що розглядаєть-
ся, відбуваються деякі зміни в структурі.

Треба відзначити, що структура галузі ІКТ в 
Україні більшою мірою складається з послуг, що 
надаються, реалізації обладнання, його матері-
альної бази та програмних продуктів. Значна час-
тина обсягу вітчизняного ринку ІКТ не пов’язана 
з виробленими в Україні продуктами (тобто про-
дукцією і послугами, які можна вільно експорту-
вати та імпортувати), що продаються на даному 
ринку. Більш того, більша частина обладнання, 
його матеріальної бази та програмних продуктів 
виробляються за кордоном і імпортуються на ві-
тчизняний ринок. Це пов’язано з тим фактором, 
що обсяг виробництва цих товарів в Україні в да-
ний час досить низький. Тому зростання сектора 
ІКТ в Україні на даний час здійснюється майже 
виключно через зростання сектора послуг. Про-
те, цей факт має позитивний характер: розвиток 
сектора ІКТ надає можливість говорити про поча-
ток формування фундаменту економіки, заснова-
ної на знаннях (інформаційного суспільства) – про 
початок створення інфраструктури, що дозволяє 
ефективніше використовувати накопичені досвід і 
знання у виробництві та споживанні.

На основі результатів аналізу структури 
українського ринку ІКТ стверджуємо про те, 
що спостерігається домінування ринку телеко-
мунікацій, останній за обсягом більше ніж ринок 
ІТ у 2,5 разів, як зазначалося раніше. Аналізу-
ючи структуру ІТ ринку, який включає в себе 
такі складові, як апаратне забезпечення, ринок 
ІТ-послуг, програмне забезпечення, спостеріга-
ється, що саме ринок апаратного забезпечення 
є найбільшим і займає 80% від всього ринку ІТ, 
на другому місці був і залишається ринок ІТ-
послуг (12%), а останнє місце займає програмне 
забезпечення (7%). Всі три сегменти, починаючи 
з 2007 року, швидко набирали обороти в Украї-
ні. Так, за період 2005-2008 рр. ринок апаратного 
забезпечення збільшився на 123%, ІТ-послуг – 
98%, програмного забезпечення – 114%, проте у 
2009 році обсяг даних ринків впав більше ніж на 
45% кожен. Найбільше постраждав ринок апа-
ратного забезпечення, обсяг якого впав в 2,7 ра-
зів. Вже після 2009 року обсяги сегментів по-
чали знов зростати та до 2014 року, вони мали 
стабільний темп зростання, в 2014-2015 роках 
обсяги ринків знову почали знижуватися через 
нестабільну ситуацію в країні.

Як зазначають експерти, український ринок 
ІТ більш орієнтований на апаратне забезпечення, 
що є ознакою незрілості ринку ІТ в Україні. Дана 
ситуація показує, що Україна значно відстає в 
технологічному плані від розвинених країн, так 
як між технологічним відставанням та часткою 
ІТ-послуг і програмного забезпечення існує за-
лежність. Наприклад, в США та Німеччині част-
ка ІТ-послуг та програмного забезпечення біль-
ше ніж 70%, в той час в Україні вона складає не 
більше 20%, що відповідає рівню таких країн як 
Нігерія та Пакистан [3]. 

Також на ринку ПО продукти компанії 
Microsoft найбільш користуються попитом для 
використання у ПК і серверах, що деякою мі-
рою гальмує розвиток програмного забезпечення 
в Україні.

Аналізуючи структуру ринку телекомуніка-
цій, який включає в себе такі складові як ринок 
мобільної телефонії, ринок фіксованого зв’язку, 
ринок ISP та передачі даних, спостерігається, 
що лідерство впродовж досліджуваного періо-
ду тримає ринок мобільного зв’язку, що охватив 
74% всього ринку телекомунікацій, друге місце 
займає ринок фіксованого зв’язку (14%), остан-
нє – ринок ISP та передачі даних (11%). Так, 
якщо ринок ІТ мав деякі періоди спаду, які без-
посередньо пов’язані з кризовим становищем 
країни, то динаміка розвитку одного з телекому-
нікаційних сегментів, а саме, ринок фіксованого 
зв’язку, почав свій спад ще у 2008 році і продо-
вжується дотепер, темп спаду якого набирають 
обороти. Порівняно з 2005 роком, у 2015 ринок 
фіксованого зв’язку впав в 3,35 разів, дане яви-
ще більшою частиною пов’язано з розширенням 
ринку мобільної телефонії, який почав зростати 
починаючи з 2005 року. Ринок мобільного зв’язку 
є одним із сегментів галузі телекомунікацій, що 
має найбільш інтенсивний розвиток. Мобільний 
телефонний зв’язок перейшов у розряд най-
більш доступних послуг для українців, проте як 
у 2014-2015 роках темп приросту був від’ємний, 
це свідчить про залежність ринку мобільного 
зв’язку від ситуації в країні. Деякі експерти вва-
жають, що в міру насичення даного ринку ди-
наміка зростання буде знижуватися. Оператори 
стільникового телефонного зв’язку вже поділили 
найбільші ринки країни (Київська область, Дні-
пропетровська область і т. д.), а тепер переходять 
на менші ринки.

Що стосується ринку ISP та передачі даних, 
як і раніше, частка у сукупному обсягу ринку 
телекомунікацій залишається найменшою. З ін-
шого боку, положення таких послуг різко по-
ліпшилося в 2009-2010 рр. (темп приросту 25%), 
порівняно з іншими сегментами. Ринок ISP, як і 
раніше, далекий від насичення і у нього залиша-
ється значний потенціал для подальшого розви-
тку навіть в найрозвиненіших, з цієї точки зору, 
регіонах країни.

Сфера інформаційно-комунікаційних техно-
логій стала однією з найперспективніших екс-
портноорієнтованих галузей в Україні, яка на 
2014 рік досягла обсягу у розмірі 1,67 млрд. 
Після агросектора та металургії вона зайняла 
3 місце за обсягами експорту [1]. Обсяг експорту 
послуг у сфері ІКТ за 2015 рік склав 15,9%, а ім-
порту – 10,4%, що демонструє позитивне сальдо 
торгівельного балансу в розмірі 979,2 млн [1]. Це 
свідчить про попит послуг ІКТ України на між-
народному ринку, а також про те, що країна не 
споживає все те, що виробляє.

Аналізуючи динаміку експорту інформаційно-
комунікаційних послуг в Україні (рис. 4), спосте-
рігається, що найбільшим попитом користуються 
комп’ютерні послуги. Так, якщо порівняти обсяг 
експорту 2014 року з 2005 роком, то обсяг виріс 
у 33 рази, що говорить про стрімке зростання да-
ного виду послуг, а також про попит останнього 
на міжнародній арені. Що стосується динаміки 
розвитку експорту в сфері комп’ютерних послуг, 
у 2009 році його обсяг зростав, хоча і менши-
ми темпами порівняно з 2008 роком; в 2010 році 
темп зростання збільшився на 6%, показавши 
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найнижче зниження і найвищий темп приросту 
відповідно серед всіх видів послуг, що врахову-
ються в 2010 році; ринок комп’ютерних послуг не 
реагує негативно на економічно нестабільну си-
туацію, яка відбувається в Україні. Проте обсяг 
експорту інформаційних послуг є досить низь-
ким, хоча даний ринок є також одним із пріо-
ритетних у даній сфері, так як у 2009 році саме 
ці дві категорії виявилися найбільш стійкими на 
світовому ринку ІКТ, а після кризового періоду 
світова тенденція розвитку цих двох ринків по-
казала високі показники приросту. 

 
Рис. 4. Український обсяг експорту ІКТ послуг  

2005-2014 рр. [1]

Сфера телекомунікаційних послуг за обсягом 
експорту посідає друге місце; темп приросту за 
досліджуваний період спостерігається досить 
низький, а за деякі роки негативний. Дане явище 
пов’язано з відставанням у деяких видах теле-
комунікаційних послуг (наприклад, покоління 3G 
та 4G, якщо перше вже з’являється в Україні, то 
останнього не буде ще років 3-5, проте в Європі 
дані види мобільного зв’язку, або давно функціо-
нують, або на стадії впровадження), що спричи-
няє тенденцію зниження попиту на телекомуні-
каційні послуги.

Найбільші 10 країн-імпортерів у сфері теле-
комунікаційних послуг, комп’ютерних послуг та 
інформаційних є: США (1,25% від всього екс-
порту послуг у сфері ІКТ), Російська Федерація 
(0,8%), Швейцарія (0,4%), Великобританія (0,34%), 
Мальта (0,24%), Ізраїль (0,23%), Німеччина 
(0,18%), Швеція (0,14%), Канада (0,13%), Респу-
бліка Корея (0,12%) [1]. Так, спостерігається, що 
навіть країни, які мають досить розвинутий на-
ціональний ринок інформаційно-комунікаційних 
технологій експортують українські ІКТ-послуги, 
що говорить про конкурентоспроможність націо-
нального ринку ІКТ-послуг на світовому ринку.

Аналізуючи динаміку імпорту інформаційно-
комунікаційних послуг в Україні (рис. 5), спосте-
рігається нестабільна ситуація щодо придбання 
ІКТ-послуг, що пов’язано з задоволенням наці-
онального попиту внутрішнім ринком, проте, на-
приклад, на ринку телекомунікацій, з яким на-
ціональний виробник має проблеми, зарубіжні 
корпорації такі як «Vodafone» та «Life» охоплю-
ють ринок і стають одними з лідерів надання по-
слуг у сфері телекомунікацій.

Найбільші 10 країн-експортерів до України у 
сфері телекомунікаційних послуг, комп’ютерних 

послуг та інформаційних є: Російська Федерація 
(1,1% від всього експорту послуг у сфері ІКТ), 
Швейцарія (0,26%), Великобританія (0,26%), 
Німеччина (0,21%), США (0,12%), Нідерланди 
(0,11%), Швеція (0,09%), Бельгія (0,08%), Фран-
ція (0,07%), Чехія (0,06%) [1]. Спостерігається, що 
країни з яких Україна імпортує послуги, вона в 
ті країни і експортує; а так як частка експорту 
вища ніж імпорту, можна говорити про позитив-
ну тенденцію розвитку українського ІКТ ринку у 
сфері послуг.

 
Рис. 5. Український обсяг імпорту ІКТ послуг  

2005-2014 рр. [1]

Варто зазначити, що експерти вважають те, що 
Україна зможе подолати проблеми із захистом ін-
телектуальної власності та корупцією, тоді укра-
їнський ринок ІКТ зможе стати п’ятим за обсягом 
технологічного експорту в світі та третім в Євро-
пі, так як вищезазначені проблеми мають більший 
вплив на українську економіку та процес гальму-
вання українського ІКТ експорту, ніж існуюча на 
даний момент криза. Так, якщо ці проблеми по-
долають, у майбутньому можлива така ситуація, 
коли Україна буде задовольняти внутрішній ринок 
та експортувати у інші країни світу.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Ринок інформаційно-комунікаційних технологій 
в Україні розвивається, проте через політичну 
та економічну кризу в країні темп зростання ма-
ють тенденцію до зниження. 

Серед двох складових ІКТ ринку: інформа-
ційних технологій та телекомунікацій, доміную-
чим є саме останній, це спричинено тим, що біль-
шість послуг в сфері телекомунікацій направлені 
на обидва ринки: В2В і В2С. 

Структура сфери ІКТ в Україні більшою мі-
рою складається з послуг, що надаються, реалі-
зації обладнання, його матеріальної бази та про-
грамних продуктів. 

Існує попит послуг ІКТ України на міжна-
родному ринку, а також про те, що країна не 
споживає все те, що виробляє, також спостеріга-
ється нестабільна ситуація щодо придбання ІКТ-
послуг, що пов’язано із задоволенням національ-
ного попиту внутрішнім ринком.

Для забезпечення конкурентоспроможнос-
ті країни у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій, перш за все, держава повинна ство-
рити сприятливі умови для подальшого розвитку 
даної сфери.
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РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У роботі розглянуто сутність споживчого кредитування та проаналізовано його стан в умовах економічної та політичної 
кризи в Україні. Поряд із цим проведено аналіз розвитку споживчого кредитування фізичних осіб в Україні. Визначе-
но актуальні проблеми ринку споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку.
Ключові слова: кредит, споживче кредитування, фізичні особи, відсоткова ставка,криза, сучасний стан.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Споживче кредитування найдоступніший вид 
кредитування, що виступає стимулюючим фак-
тором розвитку економіки [1, с. 227-230]. Необ-
хідною умовою стабільного функціонування 
всієї банківської системи та забезпечення еко-
номічного зростання в сучасних умовах є розви-
ток банківського кредитування. З кожним роком 
воно набуває все більшої актуальності. Протягом 
останніх років зменшуються як обсяги кредиту-
вання в цілому так і обсяги споживчого кредиту-
вання зокрема. Економічна та політична криза в 
Україні є важким випробуванням для національ-
ної банківської системи, що може знизити дові-
ру населення до банківського сектору. Водночас 
споживче кредитування є економічно важливим 
не тільки для банківських установ та населення, 
воно сприяє розвитку та стабілізації економіки 
держави. З боку кредиторів проблема полягає 
у тому, що знижується здатність позичальника 
своєчасно погашати кредити, збільшується ри-
зик неповернення кредитних коштів, а також – 
у зростанні ризику зниження ліквідності банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі 
розглядаються різні аспекти,які стосуються ви-
вченню споживчого кредитування. Проблемам 
споживчого кредитування присвячені наукові 
праці Бондара О.П., Вовка В.Я., Кудряшова С.В., 
Міщенко В., Олійника О.М., Харабара В.М. та ін. 
[2, с. 68; 3; 4, с. 19; 5, с. 9; 6, с. 9]. У працях науков-
ців висвітлено зміст і основні засади споживчо-
го кредитування, виділено основні напрями його 
розвитку в Україні. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналізу проблем споживчо-
го кредитування приділяється вагома увага в 
економічній літературі. Дослідження особливос-
тей сучасного стану споживчого кредитування в 
Україні, виокремлення основних проблем і пер-
спектив подальшого розвитку цього виду креди-
ту в умовах політичної та економічної нестабіль-
ності та шляхів їхнього подолання.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
аналіз розвитку стану споживчого кредитування 
в Україні та опрацювати пропозиції щодо підви-
щення динаміки його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. У національному 
законодавстві споживчий кредит визначається як 

кошти, що надаються кредитодавцем (банком або 
іншою фінансовою установою) споживачеві на при-
дбання продукції (п. 23 ст. 1 Закону України «Про 
захист прав споживачів») [7]. При цьому під про-
дукцією маються на увазі будь-які виріб (товар), 
робота чи послуга, що виготовляються, виконують-
ся чи надаються для задоволення суспільних по-
треб. Ринок споживчого кредитування, орієнтова-
ний на задоволення споживчих потреб населення, 
є невід’ємною складовою кредитного ринку.

В Україні поняття «споживчий кредит» сприй-
мається як «кошти на будь-що» – здебільшого 
без застави та поручителів, не для фінансуван-
ня підприємницької діяльності, а для придбання 
будь-якого товару чи послуги.

На сьогодні майже половина товарів в тор-
говельних мережах купується в кредит. Проте 
спостерігається негативна тенденція до знижен-
ня обсягів наданих кредитів фізичним особам 
протягом останніх років. Зниження обсягів спо-
живчого кредитування почалось насамперед з 
світової фінансової кризи 2008-2009 років. Сьо-
годні причиною такого низького рівня кредиту-
вання населення є наслідки впливу на економіку 
та банківський сектор нестабільної політико-еко-
номічної ситуації в Україні пов’язаної з анексією 
АР Крим та військовими діями на сході країни. 

Попит на кредити залишається незмінним, 
але банки як і раніше обережно оцінюють мож-
ливі ризики і видають кредити тільки тим пози-
чальникам, у яких впевнені на 100%. Як правило, 
це наймані працівники, які отримують зарплату 
на платіжну карту або можуть підтвердити свій 
фінансовий стан, надавши документи, що під-
тверджують доходи.

Розглянемо умови видачі споживчого креди-
тування. Установи комерційних банків здійсню-
ють видачу кредитів населенню в межах кредит-
них ресурсів. Всі кредити громадянам надаються 
у національній валюті України. Обов’язковою 
умовою надання кредиту є його забезпечення за-
ставою (закладом) майна або цінних паперів та 
доходів за ними. Банк надає кредити фізичним 
особам у розмірах, що визначаються вартістю 
товарів і послуг, які є об’єктом кредитування. 
Строк кредиту встановлюється залежно від ці-
лей об’єкта кредитування, розміру позики, пла-
тоспроможності позичальника. Надання кредитів 
здійснюється на підставі кредитних договорів, 

© Радова Н.В., Закарян Л.В., 2016
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які укладаються індивідуальними позичальника-
ми з установою банку за місцем проживання, за 
винятком кредитів на будівництво або купівлю 
індивідуальних житлових будинків (квартир), які 
надаються за місцем забудови або знаходження 
індивідуального житлового будинку (квартири). 
Розмір процентної ставки за користування кре-
дитом встановлюється установою банку само-
стійно залежно від вартості кредитних ресурсів, 
характеру наданого забезпечення, виду креди-
ту, попиту та пропозиції на кредитному ринку в 
конкретному регіоні та інших чинників з таким 
розрахунком, щоби сума одержаних від пози-
чальника відсотків покривала витрати банку із 
залучення коштів, необхідних для надання кре-
диту, й забезпечувала рентабельну роботу уста-
нови банку.

Протягом часу дії кредитного договору банк 
має право змінювати рівень процентної ставки 
за кредит залежно від зміни процентної політики 
банку та державних органів, в компетенцію яких 
входить вирішення цих питань, від попиту та про-
позицій на кредитні ресурси з оформленням цих 
змін додатковою угодою. Порядок зміни процент-
ної ставки обумовлюється в кредитному договорі. 
У разі відмови позичальника укласти додаткову 
угоду про зміну процентної ставки кредитний 
договір розривається банком в односторонньому 
порядку, а позичальник зобов’язаний повністю 
розрахуватись за одержаним кредитом. Рішен-
ня про надання кредиту приймається кредитним 
комітетом установи банку на підставі загально-
го висновку кредитного підрозділу, який пови-
нен враховувати висновки з цього питання служ-
би безпеки, юридичної служби та підрозділу з 
управління ресурсами.

Кредит надається, переважно, в безготівковій 
формі, розрахункового чека, в окремих випад-
ках – готівкою. Фізичні особи погашають креди-
ти шляхом перерахування коштів із поточного 
рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, пере-
казами через пошту або готівкою. Новий кредит 
надається лише при умові повної сплати забор-
гованості за раніше одержаними кредитами або 
при наявності додаткового ліквідного майна та 
реальних можливостей щодо своєчасного пога-
шення кредиту й сплати процентів.

 Основними видами банківського кредитуван-
ня фізичних осіб є надання позики для потреби 
купівлі товарів тривалого користування – спо-
живчий (їх частка становить 61,7%), купівлі, бу-
дівництва та реконструкції житла (31,1%) і для 
інших потреб (2,3%). В структурі кредитного 
портфеля фізичних осіб частка споживчих кре-
дитів зросла, тоді як частка іпотечних кредитів 
зменшилась (рис. 1).

З 2004 р. до 2009 р. обсяги кредитів, наданих 
населенню банками України, збільшилися майже в 
30 разів і досягли найбільшого за всю історію зна-
чення 280 млрд. грн. Інформацію ілюструє рис. 2.

На сьогоднішній день фінансово-економічна 
ситуація в країні, інфляція і як наслідок значне 
зростання цін вплинули на купівельну спромож-
ність населення. Приблизно 60% клієнтів вико-
ристовують кредитні кошти на придбання то-
варів першої необхідності, так звані «кошти до 
зарплати». При цьому не можна не відзначити 

популяризацію серед населення платіжних карт, 
завдяки яким використання кредитних коштів 
може бути дешевшим, а найчастіше, практично, 
безкоштовним. При цьому банки скорочують пе-
ріод кредитування, обмежують суми кредиту і 
збільшують кількість документів, які потенцій-
ному позичальнику необхідно подати для отри-
мання кредиту [10].

 

Рис. 1. Структура наданих кредитів  
фізичним особам за цільовим спрямуванням  

станом на 01.01.2010-01.10.2015 року
Джерело: складено на основі [8]

 
*До 2006 р. споживчі кредити у загальних кредитах 

наданих населенню не виділяються. 
Рис. 2. Обсяги кредитів банків, наданих населенню, 

споживчих кредитів банків в Україні в 2003-2015 рр. 
(станом на початок року), млн. грн. 

Джерело: складено на основі [9]

Цього року більшість українських банків май-
же повністю припинили кредитування населен-
ня. За заявами представників Нацбанку, до кінця 
року ситуація ніяк не зміниться, а в наступному 
році найбільші фінансові установи і зовсім пере-
стануть видавати позики фізичним особам. Вже 
зараз у багатьох банках були посилені вимоги до 
позичальників, і громадяни не можуть отримати 
навіть невеликий споживчий кредит. Процент-
ні ставки за кредитами були збільшені близько 
року тому, але навіть після цього число грома-
дян, які зверталися в банки з проханням видати 
кредит, не скоротилися. Однак цього року укра-
їнці звертаються за кредитами набагато рідше. 
А ось банки, крім підвищення процентної ставки, 
вирішили посилити вимоги до позичальників.

До 2008 р. зменшувався й коефіцієнт покрит-
тя кредитів депозитами. У 2005 р. по депозитах 
і кредитах населення він становив 2,1, у 2006 – 
1,3, у 2007 р. – 1, а у 2008 – 0,8. Відношення всіх 
депозитів в цілому до наданих кредитів з 2005 по 
2009 роки теж впало з 0,86 до 0,44. З наведеного 
зроблено висновок, що активно розвиваючі кре-
дитні операції, українські банки не надавали на-
лежної уваги депозитній політиці. Що стосується 
автокредитування та іпотечного кредитування, 
то цей сегмент повністю «встав», і експерти вва-
жають, що така ситуація збережеться до серед-
ини 2016 року. Банкіри продовжують скорочува-
ти кредитний портфель, проте сподіваються на 
зростання депозитів. Експерти дали невеликий 
прогноз відносного майбутнього з кредитування 
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фізичних осіб. Очікується, що в другій половині 
цього року воно скоротиться ще на 70 відсотків. 
Через нестійку економічну ситуацію та деваль-
вацію гривні банки не хочуть надавати кредити 
неплатоспроможним громадянам, яких зараз в 
Україні більше половини від усього населення. 
Оскільки позичальники, які брали кредити рані-
ше, не поспішають повертати банкам борги, бан-
кіри вирішили посилити вимоги до потенційних 
позичальників.

Таблиця 1 
Окремі показники депозитів фізичних осіб  

в банках і кредитів, виданих фізичним особам 
банками, в Україні в 2006-2015 рр.  

 (станом на початок року)

 

Джерело: розроблено на основі [9]

Прострочені позики – це головний біль усіх 
українських банкірів. Зараз близько двадцяти 
відсотків виданих раніше кредитів є проблем-
ними. Такі позики не обслуговуються протягом 
трьох і більше місяців, а позичальники перестали 
виплачувати навіть відсотки. Через девальвацію 
гривні і швидкі темпи зростання інфляції в краї-
ні кількість проблемних кредитів буде рости – у 
більшості громадян немає навіть невеликих сум, 
щоб виплатити відсотки. У багатьох банках за-
раз розглядають різні способи реструктуризації 
кредитів – громадянам продовжують терміни по-
гашення, знижують процентні ставки.

 Одним з важливіших аспектів аналізу рин-
ку банківських споживчих кредитів є вивчення 
динаміки процентних ставок за кредитами. Про-
тягом 2005-2008 рр. зростання процентних ста-
вок було поступовим і незначним. Більш помітні 
зміни відбулись після кризи, з кінця 2008 року 
процентні ставки по споживчих кредитах в ціло-
му демонструють нерівний, але ріст. При цьому, 
аналіз ціни споживчих кредитів у розрізі валют 
свідчить, що протягом останніх років постійно 
зростали ставки по кредитах у гривні й змінно 
зменшувались і збільшувались у доларах США. 
Це ілюструє рис. 3.

Однією з причин зменшення ставок по ва-
лютних кредитах виступає, знову ж таки, за-
борона надавати споживчі кредити в валюті, що 
зумовило зменшення попиту на валютні депози-
ти й вплинуло на зменшення їх ціни. Ефективні 
ставки за споживчими кредитами залишають-
ся захмарними – 60-80%, а іноді і 100% річних 
при середньому терміні кредитування 2-5 років. 
«Кредитні програми, як правило, передбачають 

щомісячну комісію в розмірі від 1,3% до 4% і 
обов’язкове страхування».Вже в кінці 2016 року 
року ставки по кредитам почнуть знижуватися. 
«Основна причина – це надлишкова ліквідність 
банків і очікуване зниження ключової ставки 
НБУ на 2-3% до кінця року».

 

Рис. 3. Процентні ставки за споживчими кредитами 
банків України у розрізі валют у 2005-2015 рр., 

(середньозважені річні ставки, %)
Джерело: розроблено на основі [9]

Для підвищення ефективності споживчого 
кредитування в Україні, слід вирішити наступні 
завдання:

– використовувати комплексні методики оцін-
ки кредитоспроможності позичальника – фі-
зичної особи (це знизить привабливість деяких 
кредитних програм, проте зменшить кредитний 
ризик);

– створити та забезпечити функціонування 
загальнодержавного бюро кредитних історій;

– створити регіональні рейтингові агентства, 
які б концентрували інформацію про всіх потен-
ційних позичальників;

– банкам сформувати резерви у необхідних 
обсягах для покриття ризиків проблемної забор-
гованості;

– використовувати в усіх банківських уста-
новах колегіального методу авторизації кредиту, 
який забезпечує більш детальний контроль за 
наданням кредитів;

– використовувати заставу, як найефектив-
ніший вид забезпечення і спосіб мінімізації кре-
дитного ризику;

– приділяти достатньо уваги питанням по-
передньої оцінки майна, що приймається у за-
ставу, для чого необхідно розглядати можливість 
створення спеціальних відділів та налагодження 
співробітництва зі спеціалізованими товариства-
ми з оцінки майна та агентствами нерухомості.

Висновки і пропозиції. Споживче кредиту-
вання – найпоширеніший вид банківських опера-
цій у розвинених країнах світу. В Україні обсяги 
споживчого кредитування зменшуються через 
негативний вплив фінансово-економічної та полі-
тичної кризи, яка зумовлює підвищення кредит-
них ризиків; зниження купівельної спроможності 
населення; зменшення довіри до банків; зростан-
ня вартості придбання товарів у кредит.

Майбутній розвиток споживчого кредитуван-
ня багато в чому залежить насамперед від ста-
більності валютного курсу, покращенні якості 
активів банківської системи, збільшенні ресурс-
ної бази та відновленні довіри населення. Саме 
тому важливо створити всі необхідні умови за-
для швидкого фінансового оздоровлення та від-
родження інвестиційного клімату в країні.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті обґрунтовано значення облікового забезпечення для системи управління підприємством в сучасних умовах. 
Формування облікового забезпечення системи управління повинно здійснюватися, виходячи з інформаційних потреб 
та вимог менеджерів різних рівнів управління. Запропоновано окремі модулі інформаційної системи підприємства з 
метою полегшення процесу визначення потреб і вимог та їх облікового забезпечення для ефективного управління. 
Конкретизація інформаційних вимог системи управління сприятиме удосконаленню системи бухгалтерського обліку і 
звітності та підвищенню якості облікового забезпечення. 
Ключові слова: система управління, бухгалтерський облік, інформаційна система, облікове забезпечення, звітність.

Постановка проблеми. Сучасний етап глоба-
лізації економічної сфери суспільства супрово-
джується переходом від індустріальної до інфор-
маційної економіки. За таких умов інформація та 
інформаційні технології стають основою розви-
тку економічної діяльності. Подальший розвиток 
інформаційної економіки нерозривно пов’язаний 
з інтенсифікацією інформаційних процесів, збо-
ром, обробленням, швидкою передачею величез-
них обсягів інформації, перетворенням останньої 
у товар, який повинен відповідати певним якіс-
ним характеристикам та задовольняти відповідні 
потреби користувачів.

Система бухгалтерського обліку і звітності є 
найважливішим інформаційним джерелом про 
результати господарської діяльності підпри-
ємств. Проте, через відсутність формулювання 
чітких вимог системи управління підприємства 
до структури та змісту облікової інформації, спо-
стерігається слабкий взаємозв’язок та відповід-
ність облікового забезпечення сучасним завдан-
ням та цілям менеджменту підприємств. 

Виходячи з цього, впровадження нових інфор-
маційних систем і технологій, перегляд пріорите-
тів щодо якості управління підприємствами, зміна 
релевантності інформації потребує більш глибин-
ного аналізу та пошуку нових підходів до побу-
дови системи бухгалтерського обліку і звітності, 
що сприятиме її адаптованості, перш за все, до 
потреб системи управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Наукові дослідження щодо вдосконалення облі-
ково забезпечення системи управління підпри-
ємств здійснено у працях таких вітчизняних і 
зарубіжних науковців: М.І. Бондар, М.Т. Білуха, 
М.Г. Чумаченко, Г.Г. Кірейцев, Р.Ф. Бруханський, 
Є. Ковальчук, В. Панасюк, С. Бір, І.А. Бланк та ін.

Актуальність дослідження побудови системи 
облікового забезпечення для потреб управління 
підприємством неодноразово піднімалася вчени-
ми, однак невизначеність чітких завдань та від-
сутність обґрунтування того, що саме система 
бухгалтерського обліку і звітності повинна бути 
покладена в основі такого забезпечення і чи існує 
реальна потреба та зацікавленість менеджменту, 
зумовлює необхідність подальших наукових до-
сліджень у цьому напрямку. 

Постановка завдання полягає у розробці та 
обґрунтуванні основних завдань системи управ-

ління підприємством до облікового забезпечення 
процесу прийняття управлінських рішень з ура-
хуванням сучасних тенденцій та вимог у сфері 
здійснення підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система управління підприємством нерозрив-
но пов’язана з інформацією та інформаційними 
процесами. Інформація виступає найважливішою 
ланкою та основою процесу управління, оскільки 
містить відомості, необхідні для оцінки ситуації 
та прийняття управлінських рішень. Відсутність 
інформації не дозволяє керівникові здійснювати 
свідомі та аргументовані дії, оскільки вона слу-
жить вихідним матеріалом для теоретичної та 
практичної підготовки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень.

З точки зору кібернетики, яка вважається на-
укою про перебіг інформаційних процесів, управ-
ління – це процес сприйняття, перетворення та 
передавання інформації. Таким чином, процес 
управління зводиться до роботи з інформацією, 
яка використовується для прийняття рішень, не-
обхідних для підтримання системи в стані упо-
рядкованості та реалізації завдань та цілей.

Так, відомий теоретик кібернетики С. Бір за-
значає, «... управління підприємством являє собою 
дещо більше, ніж взаємодія вищого керівництва. 
Воно зобов’язане мати справу з інформацією 
такого масштабу і складності, які перевищують 
можливості вищих керівників її сприймати та ін-
терпретувати» [1, с. 9]. 

Отже, менеджери різних рівнів управління 
повинні мати певні знання щодо методів оброб-
ки інформації, її збору, генерування, передачі 
та структури інформаційного потоку. Бо, як за-
значає І.О. Бланк, «Інформаційне переповнення 
системи менеджменту ускладнює процес від-
бору необхідних інформаційних даних для під-
готовки управлінських рішень, веде до форму-
вання мало суттєвих альтернативних проектів 
цих рішень, збільшує вартість процесу інфор-
маційного забезпечення управління діяльністю 
підприємства» [2, с. 64].

Формуючи систему бухгалтерського обліку і 
звітності на підприємстві, перш за все, з метою 
інформаційного забезпечення системи управлін-
ня, необхідно визначити основні завдання та по-
треби користувачів інформації. Так, наприклад, 
М. С. Пушкар зазначає, що «…саме користувачі 
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задають мету обліку та структуру інформацій-
них ресурсів, а це потребує знаходження певно-
го балансу інтересів з огляду на дуже різнобічні 
та різні запити, особливо в умовах посткризових 
перетворень. Все це вимагає постійного вдоско-
налення та оптимізації інформаційних потоків і, 
як наслідок, нових підходів до побудови інфор-
маційно-облікової системи підприємства, адек-
ватних розвитку економічної науки [3, с. 36].

Систему управління підприємством можна 
подати у вигляді цілісно існуючої системи інфор-
маційних взаємозв’язків та комунікацій управ-
лінського персоналу (рис. 1). 

Інформаційне забезпечення в управлінні під-
приємством виконує таку ж роль, як і фари для 
водія в нічний час. Фари освітлюють дорогу по-
переду, але не знімають необхідності прийняття 
правильних рішень і дій. Хоча зазначаємо, що 
менеджер приймає рішення для конкретного ви-
падку, насправді він приймає рішення на основі 
інформації про цей випадок. За таких умов ме-
тою системи бухгалтерського обліку повинно бути 
забезпечення та формування інтегрованої систе-
ми звітності, котра надавитиме кожному рівню 
управління необхідну інформацію в потрібний час.

Функціонування будь якої системи визнача-
ється метою, з якою вона формується. При цьому 
в систему включаються лише найсуттєвіші еле-
менти для досягнення визначеної мети.

Метою системи бухгалтерського обліку і звітнос-
ті для забезпечення потреб управління є форму-
вання інформації та розробка проектів рішень для 
ефективного управління, забезпечення контролю за 
використанням ресурсів, фактичним виконанням 
запланованих показників діяльності окремих центів 
відповідальності та підприємства в цілому.

Враховуючи те, що господарська діяльність 
піддається впливам внутрішнього та зовнішньо-
го середовищ, діючі принципи, правила, методи 
та підходи до облікового забезпечення системи 
управління повинні змінюватися відповідно до 
нових потреб та вимог.

Одним із важливих завдань облікового забез-
печення системи управління підприємством є 
формування та перетворення первинних даних 
про факти, події, операції в інформацію, інфор-
маційний масив та інформаційний потік з метою 
прийняття управлінських рішень.

Розглядаючи інформаційне забезпечення при-
йняття управлінських рішень з позиції системи 
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управління, слід брати до уваги основні поняття, 
які є важливими та зрозумілими для менеджерів 
(рис. 2). 

На нашу думку, обліковці та спеціалісти ін-
ших служб, які формують інформацію для по-
треб системи управління повинні мати певні на-
вики та знання, зокрема:

1. Фундаментальну підготовку з теорії та 
практики управління;

2. Розуміння суті функціонального призначен-
ня та навантаження інформації;

3. Знання механізму прийняття управлінських 
рішень на підприємстві;

4. Професійні навички в підготовці управлін-
ської інформації і досвід ділового спілкування з 
керівниками.

Також з метою якісного здійснення інформа-
ційного забезпечення процесу управління під-
приємством необхідно враховувати інформаційні 
потреби менеджерів у двох вимірах: по-перше, 
це рівень управління, на якому використовуєть-
ся інформація; по-друге, це тип інформації, що 
використовується на відповідному рівні управ-
ління (рис. 3).

На операційному рівні менеджерів цікавить 
щоденне виконання різних завдань в межах їх 
відповідальності. Перш за все, це інформація по-
точного обліку, яка використовується для плану-
вання, організації і контролю поточної діяльності 
окремих підрозділів підприємства.

На управлінському рівні виникає необхідність 
в аналітичній інформації тактичного використан-
ня, яка включає в себе внутрішню інформацію, 
що використовується керівництвом вищих рівнів 
управління для контролю діяльності підлеглих 
структурних підрозділів підприємства.

На стратегічному рівні управління викорис-
товується прогностична (стратегічна) інформації, 
яка включає в себе як внутрішньо, так і зовніш-
ню інформацію, що використовується для плану-
вання майбутнього діяльності підприємства.

Ефективно організована інформаційна систе-
ма буде забезпечувати інформаційну прозорість 
підприємства, формувати єдиний інформаційний 
простір, який об’єднює інформаційні потоки та 
розподіляє їх між усіма рівнями управління під-
приємством, а також надаватиме можливість сис-
темі управління вирішувати наступні завдання:

– здійснення оперативного управління під-
приємством згідно з вибраними ключовими по-
казниками (собівартість продукції, структура 
витрат, рівень прибутковості тощо);

– управління витратами та пошук шляхів їх 
мінімізації;

– забезпечення прибутковості підприємства 
за рахунок оптимізації та прискорення певних 
процесів (терміни виконання нових замовлень, 
перерозподіл ресурсів тощо);

– формування інформації для стратегічного 
планування та обґрунтування економічної до-
цільності майбутніх рішень.

В сучасних умовах організація інформаційної 
системи підприємства та облікове забезпечення 
повинно здійснюватися із врахуванням прогре-
сивних інформаційних технологій.

Структурно інформаційна система повинна 
складатися з окремих модулів, які формують 
єдиний інформаційний простір підприємства. На 
нашу думку, основними модулями інформаційної 
системи повинні бути:

1) модуль управління запасами підприєм-
ства – збір, обробка та надання інформації для 
ефективного управління всіма запасами в проце-
сі придбання, виробництва та реалізації;

2) модуль управління основними засобами – 
інформаційне забезпечення ефективного управ-
ління основними засобами (витрати на при-
дбання, технічне обслуговування, поточний та 
капітальний ремонт, скорочення простоїв, опти-
мізація процесу нарахування амортизації, пере-
дача в оренду тощо);

3) модуль управління готовою продукці-
єю – інформаційне забезпечення всіх процесів 
складської роботи (отримання інформації про 
місцезнаходження товару (продукції) на складі, 
управління товаром (продукцією), що має обме-
жений термін придатності, оптимізація викорис-
тання складських площ тощо);

4) модуль управління відносинами з клієнтами 
(збір, аналіз та зберігання інформації про спожи-
вачів, постачальників, партнерів, оперативність 
обслуговування клієнтів та проведення операцій, 
управління контрактами, історія взаємодії з клі-
єнтами);

5) модуль управління персоналом (інформація 
про наявність вакансій, пошук та відбір персона-

Рис. 3. Інформаційне забезпечення окремих рівнів управління

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Інформаційне забезпечення окремих рівнів управління

Рівні управління Види обліку

Операційний рівень

Управлінський рівень

Стратегічний рівень

Поточна інформація

Аналітична інформація

Прогностична інформація Стратегічний облік

Управлінський облік

Фінансовий облік

Типи інформації

 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ64

4 (11), липень 2016

лу, навчання та розвиток персоналу, управління 
корпоративною культурою, оплата праці та мо-
тивація персоналу, охорона праці);

6) модуль управління доходами, витратами та 
фінансовим результатом (інформаційне забезпе-
чення процесів, що впливають на рівень доходів 
і витрат та аналіз основних факторів з метою 
оптимізації фінансового результату).

Система бухгалтерського обліку і звітності 
зобов’язана формувати інформаційне забезпе-
чення визначених модулів системи управління. 
Визначення потреб та запитів щодо інформа-
ційного наповнення системи управління повинно 
бути основою для формування облікової політи-
ки і, зокрема, розробки внутрішніх нормативних 
документів, які визначають організацію і методи-
ку управлінського обліку і звітності. 

Таким чином, облік як окрема функція управ-
ління буде виконувати своє завдання – фор-

мування інформаційного забезпечення з метою 
ефективного управління підприємством.

Висновки з проведеного дослідження. Сис-
тема бухгалтерського обліку і звітності віді-
грає ключову роль в інформаційному забез-
печенні системи управління підприємством. 
Перш за все, це стосується питань організа-
ції та методики управлінського обліку і вну-
трішньогосподарської звітності. Визначення 
підходів до формування системи управлін-
ського обліку і звітності на підприємстві пови-
нно здійснюватися, виходячи з потреб і вимог 
системи управління в інформації з врахуван-
ня таких її ознак як деталізація, обсяг, ре-
левантність, періодичність, часові рамки тощо. 
Запропоновані модулі інформаційної системи 
можуть полегшити процес визначення потреб 
та вимог системи управління щодо інформа-
ційно-облікового забезпечення.

Література:
1. Бір С. Кібернетика і менеджмент: пер. з англ. В. Алтаєв / Бір С. – М.: КомКнига, 2011. – 280 с. 
2. Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту. Т. 1 / І. А. Бланк. – К.: Ніка-Центр «Єльга», 2000. – 590 с. 
3. Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: [моногр.] / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2007. – 359 с. 
4. Бондар М. І. Бухгалтерський облік як інформаційна підсистема системи управління / М. І. Бондар // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 2. – С. 58-62. 
5. Бруханський Р. Ф. Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку / 

Р. Ф. Бруханський // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 16. – № 2. – С. 210-217.
6. Ковальчук Є., Панасюк В. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. Ковальчук, В. Пана-

сюк // Економічний аналіз. – 2010. – № 6. – С. 77-80. 
7. Білуха М. Т. Бухгалтерський облік в інформаційних системах управління / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко // Ство-

рення інтелектуальної системи обліку для економіки України: міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2007 р.: 
матеріали – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 28-31.

8. Чумаченко М. Г. Розвиток системи обліку на принципах інформатики і кібернетики / М. Г. Чумаченко, М. С. Пуш-
кар // Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства: Матеріали 
міжнар. міжвуз. наук.-практ. конф. (Тернопіль-Мукачево-2004) Тернопіль. – 2004. – С. 5-11.

9. Кірейцев Г. Г. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту / Г. Г. Кірейцев, 
О. Д. Гудзинський, Т. М. Пахомова // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 11-15.

Засадный Богдан Андреевич
докторант кафедры учета и аудита
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
В статье обосновано значение учетного обеспечения для системы управления предприятием в современных условиях. 
Формирование учетного обеспечения системы управления должно осуществляться, исходя из информационных по-
требностей и требований менеджеров разных уровней управления. Предложены отдельные модули информационной 
системы предприятия с целью облегчения процесса определения потребностей и требований и их учетного обеспечения 
для эффективного управления. Конкретизация информационных требований системы управления будет способствовать 
совершенствованию системы бухгалтерского учета и отчетности и повышению качества учетного обеспечения.
Ключевые слова: система управления, бухгалтерский учет, информационная система, учетное обеспечение, отчетность.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 65

4 (11), july 2016

УДК 331.8-230.047

Козирєва Олена Вадимівна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри управління та економіки підприємства
Національного фармацевтичного університету
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Доведено, що ефективність діяльності управлінського персоналу є одним із ключових чинників його успіху та 
конкурентоспроможності, які можливі шляхом застосування дієвого механізму забезпечення управління як пер-
соналом, так і підприємством загалом. У ході дослідження концептуальних основ побудови механізму управління 
персоналом визначено, що забезпечення ефективності управління персоналом – найважливіша умова підвищення 
ефективності діяльності підприємства в цілому. Обґрунтовано, що головною умовою сучасного розвитку є не просто 
побудова механізму управління персоналом, а використання на підприємствах запропонованих напрямів, які можуть 
забезпечити реальну соціально-економічну віддачу.
Ключові слова: управління персоналом, механізм забезпечення ефективності управління персоналом, фармацев-
тичне підприємство.

Постановка проблеми. Інтеграція України в єв-
ропейські та інші міжнародні економічні структу-
ри вимагає створення нових прогресивних госпо-
дарських, організаційно-економічних, соціальних 
механізмів, у тому числі механізмів управління 
активною трудовою діяльністю персоналу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в удосконаленні концептуальних положень 
механізму забезпечення ефективності управління 
персоналом фармацевтичних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динамічні зміни зовнішнього середовища, його 
турбулентність вимагають постійного розвитку 
та вдосконалення системи управління підпри-
ємством, розробки нових прогресивних методів і 
механізмів, здатних зменшити вплив негативних 
факторів на загальні показники діяльності під-
приємства. У таких умовах висуваються нові ви-
моги до формування механізму управління під-
приємством, ефективність функціонування якого 
повинна забезпечуватися як під впливом удоско-
налення організації виробництва, праці та управ-
ління, так і спроможністю його пристосування 
до сучасних умов господарювання. У теорії та 
практиці економіки й управління існує величез-

на кількість напрямів забезпечення ефективності 
діяльності підприємств, серед яких: удосконален-
ня технологічних процесів виробництва й торгів-
лі, обслуговування клієнтів, розширення ринків 
збуту продукції, поліпшення якості продукції, 
зниження цін, збільшення обсягів виробництва 
й продажів, підвищення продуктивності праці, 
поліпшення соціально-психологічного клімату в 
колективах, удосконалення способів і форм мо-
тивації та стимулювання праці, що передбачає 
турботу про підвищення економічних показ-
ників або поліпшення техніко-технологічного, 
людського факторів підприємства, покращення 
соціально-психологічних методів впливу або вдо-
сконалення системи мотивації та стимулювання, 
оптимізації функції контролю або планування [1].

Першим етапом у реалізації управління пер-
соналом є розробка концепції управління пер-
соналом підприємства – комплексне розуміння 
суті, цілей, завдань, принципів і методів управ-
ління персоналом у конкретних умовах функціо-
нування виробничих й управлінських підрозділів 
організації [2, с. 18]. 

Концепція й принципи управління персоналом 
слугують основою розробки кадрової політики 
підприємства. На сьогодні в науковій літерату-
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рі існують різні підходи до визначення суті ка-
дрової політики. Ряд науковців [3, с. 61; 4, с. 192; 
5, с. 119] розглядають кадрову політику як ге-
неральний напрям у роботі з кадрами, комплек-
сну систему управління людськими ресурсами 
в масштабі держави, регіону, галузі або окремої 
організації. Інші вчені [6, с. 35] розуміють під ка-
дровою політикою систему теоретичних поглядів, 
вимог, форм і методів, що визначають основні на-
прями роботи з управлінським персоналом. 

А. Я. Кібанов вважає, що ключове значення 
для фахівців з управління персоналом підпри-
ємств мають такі питання [3, с. 492]:

– людський фактор трудової діяльності;
– методологія управління персоналом;
– система управління персоналом;
– стратегічне управління персоналом;
– планування роботи з персоналом, технологія 

управління персоналом і його розвитком, управ-
ління поведінкою персоналу, оцінка результатів 
його діяльності тощо. 

Дві основні складові ефективного управління 
персоналом розкриває у своїй праці В. І. Бовикін. 
Перша – це раціональна модель трудових відно-
син, яка базується на ефективній системі оплати 
праці й покликана підвищити дисципліну, про-
дуктивність і якість праці на кожному робочому 
місці. Друга – це раціональна модель управління 
підприємством, яка дозволяє керівникам плану-
вати роботу підприємства з урахуванням раці-
онального використання всіх наявних ресурсів, 
правильно розробляти структуру управління, 
положення про підрозділи, посадові інструкції та 
внутрішньофірмовий документообіг [7, с. 165].

Концепція організаційного управління, розро-
блена Ю. Д. Красовським, названа ним «ресурс-
ною концепцією управління». Вона ґрунтується 
на розкритті людських можливостей, аналізі со-
ціально-психологічних проблем, оцінці альтер-
нативних підходів до організаційного управління 
[8, с. 321].

М. Брейд і М. Мешолам [3; 9] пропонують ці-
кавий підхід до оцінки еволюції практики управ-
ління кадрами й трансформації її в управління 
персоналом. 

Забезпечення ефективності управління пер-
соналом є найважливішою умовою підвищення 
ефективності діяльності підприємства. В умовах 
обмежених ресурсів і часу необхідно виявити 
шляхи, завдяки яким можна досягати найбіль-
ших результатів у стислі терміни на шляху до 
підвищення ефективності діяльності, інакше ка-
жучи, окреслити найкращі напрями підвищення 
ефективності діяльності управлінського персона-
лу організації.

Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури 
дає підстави зробити загальний висновок віднос-
но сучасних підходів до управління персоналом: 

– персонал – основа організації та важливе 
джерело довгострокової переваги;

– управління персоналом – стратегічна функ-
ція, нерозривно пов’язана зі стратегією розвитку 
підприємства;

– організація – відкрита система, що постійно 
реагує на зміни зовнішнього середовища.

На ефективність персоналу, як і на інші 
фактори забезпечення ефективності підприєм-

ства, можна впливати, оскільки ефективність 
діяльності організації в цілому суттєво зале-
жить від ефективності діяльності управлін-
ського персоналу, й одним із головних завдань 
є визначення напрямів її підвищення. До них, 
зокрема, належать:

– просування по службі;
– забезпечення прийнятного рівня освіти;
– набуття практичного досвіду;
– підвищення кваліфікації працівників управ-

ління;
– проведення періодичної атестації.
Підвищення рівня ефективності діяльності 

управлінського персоналу не обмежується лише 
розглянутими напрямами, на нього впливають 
також удосконалення виробничої структури ор-
ганізації, раціональна організація виробництва й 
праці, у тому числі всього персоналу, оптиміза-
ція організаційної структури, форм і методів ке-
рування, комунікаційних процесів тощо. 

Сучасна управлінська концепція повинна вра-
ховувати особливості сучасної економіки, ви-
окремити які можна шляхом порівняння в за-
гальних рисах системоутворюючих чинників 
політичного, економічного та соціального харак-
теру в Україні й розвинених країнах. Цей аналіз 
не претендує на всеосяжний і глибокий рівень, 
його мета – показати обмеженість застосування 
моделей, вироблених у країнах із розвиненим 
ринком, наявність схожих проблем і шляхів їх 
вирішення з урахуванням відмінностей в умовах 
і системах, що знаходяться на різних етапах роз-
витку (табл. ).

Наведене вище порівняння засвідчує, що 
Україна стоїть на шляху до створення громадян-
ського суспільства як дієвої сили, а управління 
персоналом підприємства як частини цього сус-
пільства має розглядатися як важливий елемент 
соціального розвитку.

Слід сказати, що ця мета доволі складна й ви-
магає вирішення низки завдань:

– актуалізація у вітчизняній теорії та практи-
ці управління персоналом сучасних ідей і мето-
дів усіх наукових шкіл із їх попередньою адап-
тацією;

– підвищення рівня організаційної культури 
та якості життя;

– введення системного підходу в управлінні 
персоналом, відхід від спрощеного «кадрового» 
розуміння персоналу;

– покращення ефективності й конкуренто-
спроможності підприємства за рахунок повного 
використання й розвитку потенціалу персона-
лу – як індивідуального, так і групового; 

– підвищення рівня самооцінки та самоповаги 
персоналу, впровадження методів розвиваючого 
управління, спрямованого на актуалізацію по-
треб людини в самореалізації та професійному 
зростанні. 

Вирішення цих завдань обумовлює необхід-
ність розробки механізму забезпечення ефек-
тивності діяльності управлінського персоналу, 
що цілеспрямовано впливає на забезпечення 
ефективності діяльності підприємства в цілому, а 
отже, на підвищення стимулювання й мотивації 
та зацікавленості кожного працівника в реаліза-
ції обраної стратегії розвитку підприємства.
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Механізм забезпечення ефективності управ-
ління персоналом фармацевтичних підпри-
ємств базується на кадровій політиці як основі 
розробки стратегії управління персоналом. Ка-
дрова політика є основою розробки механізму 
управління персоналом. На підставі узагаль-
нення точок зору вітчизняних та зарубіжних 
учених щодо трактування поняття «механізм 
забезпечення ефективності управління персо-
налом» його запропоновано розуміти як сукуп-
ність підходів, принципів, заходів, методів та 
моніторингу стану ефективності бізнес-проце-
сів управління персоналом підприємства, які 
впливають на процеси забезпечення ефектив-
ності діяльності персоналу. 

Елементами механізму забезпечення ефек-
тивності управління персоналом є [3, с. 157]:

– мета діяльності організації;
– система планування організації;
– відносини вищих управлінських кадрів;
– організаційна структура служб управління 

персоналом;

– критерії ефективності системи управління 
персоналом;

– доступність, повнота й обґрунтованість ви-
користовуваної інформації;

– взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.
Головною умовою сучасного розвитку є не 

просто побудова механізму управління персона-
лом як такого на кожному підприємстві, а й його 
використання на підприємствах запропонованих 
напрямів, які можуть забезпечити реальну со-
ціально-економічну віддачу. У зв’язку із цим у 
рамках дослідження найактуальнішим є питання 
щодо формування ефективного механізму забез-
печення ефективності управління персоналом і 
прогнозування рівнів ефективності діяльності 
промислових підприємств на основі розробленої 
та запропонованої методики. Узагальнюючи роз-
глянуті положення, можна вважати, що механізм 
забезпечення ефективності управління персона-
лом – це комплекс довгострокових методів, форм 
і технологій управління людським капіталом для 
досягнення стратегічних цілей підприємства й 

Таблиця 
Особливості управління персоналом в Україні та інших країнах

Характеристики Україна до реформи економіки 
(1985-1995 р.) Україна після реформи Країни з розвиненим 

ринком і демократією

Тип влади в 
суспільстві 

Автократичний. Форма про-
яву – панування партійно-дер-
жавного апарату та його лідерів 
над усім народом. З погляду 
суспільства держава є сильною 

Демократичний, але суспіль-
ний вплив на владу слабкий. 
Суспільство, людина на 
службі держави, тобто еліти, 
що представляє її. Форма 
прояву – управляють особи 
й групи 

Демократичний. Форма 
прояву – державою та 
суспільством управляють 
закони. Держава на служ-
бі інтересів суспільства 

Демократія Демократична демагогія «вер-
хівки» 

Боротьба за збереження 
у владі еліти, відсутність 
механізмів впливу суспіль-
ства на владу. Демократична 
демагогія «верхівки» збері-
гається 

Прогресивна, ефективна 
система виборів до влади 
гідних, об’єктивні критерії 
оцінки результатів діяль-
ності представників влади 

Розуміння спра-
ведливості роз-
поділу суспіль-
них багатств 

Значний вплив програми КПРС 
і Морального кодексу буді-
вельника комунізму. Система 
соціального захисту існує, 
розподіл суспільних багатств 
декларується як справедливий, 
хоча процвітає «номенклатура» 
(партійна еліта). Права людини 
в царині свободи слова, друку, 
права на житло й пересування 
порушуються 

Поглиблюється соціальне 
розшарування, відчуття 
більшістю населення не-
справедливості того, що 
відбувається. Середній клас 
незначний. Система соціаль-
ного захисту відсутня, хоча 
й декларується. Соціально-
орієнтована демагогія 

Розшарування суспіль-
ства істотне, але основна 
турбота держави – зрос-
тання й процвітання 
середнього класу. Розви-
неність правоохоронної та 
судової систем забезпечує 
високий рівень соціально-
го захисту 

Мотиви поведін-
ки людей

Високий рівень задоволення 
фізіологічних потреб, потреб 
у безпеці та ін. за Маслоу, але 
авторитарне управління 

Більшість населення зайня-
та проблемами задоволення 
фізіологічних потреб 

У США: фізіологічні по-
треби за Маслоу задо-
волені на 90%, потреби 
в безпеці – на 70%, у 
пошані – на 40%, у само-
актуалізації на 45%. 

Розуміння та 
використання 
трудового по-
тенціалу

Колективізм, моральність, 
професіоналізм, але керівник 
призначався вищим державним 
органом за погодженням із пар-
тійним комітетом 

Наймання, призначення й 
обрання керівника здійсню-
ються власником підпри-
ємства чи вповноваженим 
органом. Критерії: профе-
сіоналізм, ділові зв’язки, 
хватка, старанність 

Наприклад, в Японії: 
здоров’я, устаткування, 
професіоналізм, мораль-
ність, творчість, колекти-
візм 

Негативні явища 
в кадровій по-
літиці

Зловживання службовим по-
ложенням, авторитарний стиль 
управління. Кар’єризм, протек-
ціонізм, сімейність. Порушення 
принципу соціальної справед-
ливості, «зрівнялівка» в оплаті 
праці 

Максимізація групових ін-
тересів власників підприєм-
ства в збиток народногоспо-
дарським (груповий егоїзм), 
протекціонізм і сімейність у 
підборі кадрів за принципом 
особистої відданості. 

Кар’єризм, конкуренція, 
надмірна індивідуалізація 
та максимізація оцінки 
особистого внеску
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отримання конкурентних переваг в умовах дина-
мічного зовнішнього середовища. 

Теоретичні дослідження й практичний досвід 
дають можливість стверджувати, що механізм 
ефективності управління персоналом забезпечує 
взаємозв’язок із поточними і стратегічними ці-
лями та загальною концепцією розвитку підпри-
ємства в цілому. 

У зв’язку із цим у рамках дослідження най-
більш актуальним є питання щодо формування 
ефективного механізму забезпечення ефектив-
ності управління персоналом та прогнозування 
рівнів ефективності діяльності підприємств на 
основі науково-методичного підходу до вдоско-
налення процесів його формування. 

Формування ефективного механізму управ-
ління персоналом – це ключова ланка підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства, що 
вимагає вирішення таких завдань [9, с. 49]: 

– забезпечення потреби підприємства в пер-
соналі необхідних кількості та кваліфікації; 

– досягнення обґрунтованого співвідношення 
між організаційно-технічною структурою ви-

робничого потенціалу та структурою трудового 
потенціалу; 

– створення умов для високопродуктивної 
праці та високого рівня її організованості, моти-
вованості й самодисципліни; 

– закріплення працівника на підприємстві, 
формування стабільного колективу як умова 
окупності засобів, що витрачаються на робочу 
силу (залучення, розвиток персоналу); 

– гарантування реалізації бажань, потреб та 
інтересів працівників відносно змісту та умов 
праці, можливостей професійно-кваліфікаційно-
го й посадового просування;

– узгодження виробничих і соціальних за-
вдань (збалансованість інтересів підприємства 
й працівників, економічна й соціальна ефек-
тивність).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
механізм забезпечення ефективності управлін-
ня персоналом – усебічно обґрунтована сукуп-
ність компонентів управління персоналом, спря-
мованих на нарощування конкурентних переваг 
підприємства. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
Доказано, что эффективность деятельности управленческого персонала является одним из ключевых факторов его 
успеха и конкурентоспособности, которые возможны путем применения действенного механизма обеспечения управ-
ления как персоналом, так и предприятием в целом. В ходе исследования концептуальных основ построения механиз-
ма управления персоналом определено, что обеспечение эффективности управления персоналом – важнейшее усло-
вие повышения эффективности деятельности предприятия в целом. Обоснованно, что главным условием современного 
развития является не просто построение механизма управления персоналом, а использование на предприятиях пред-
ложенных направлений, которые могут обеспечить реальную социально-экономическую отдачу.
Ключевые слова: управление персоналом, механизм обеспечения эффективности управления персоналом, фармацев-
тическое предприятие.
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Постановка проблеми. Доцільність та акту-
альність цієї теми дуже висока у сучасними 
економічних умовах України. Регуляція від-
соткових ставок грошового ринку є важливим 
та необхідним інструментом для подолання на-
слідків світової фінансово-економічної кризи. 
Для нашої країни питання щодо процентної 
політики Національного банку України явля-
ється особливо проблематичним, адже політика 
центрального банку не завжди є прагматичною, 
зрозумілою та ефективною для суб’єктів еконо-
мічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим аспектам проблеми процентної політики 
НБУ присвяченні наукові роботи Стельмаха В.С., 
Міщенка В.І., Гунька Д.В., Довгоносова О.М., Ку-
харука Н.С., Васюренка О.В., Осецького В.В., Ша-
повалова М.Г., Тиркала Р.І. та інших.

Мета статті. Банківська діяльність в Україні 
проходить з поглибленням ринкових відносин в 
економіці та банківській системі загалом, плюс 
загострення конкуренції серед банків. Процент-
на політика є не тільки важливим інструментом 
грошово-кредитного регулювання, а й ефектив-
ним економічним інструментом для управління 
кредитними та депозитними відносинами банку.

Постановка завдання. Слабкість і вразливість 
вітчизняної банківської системи вказують на іс-
нування в ній проблем, що вимагає до себе по-
стійної уваги і всебічного дослідження в нинішніх 

мінливих економічних умовах. Також необхідно 
сконцентрувати уваги на проблемі мобільності та 
прагматичності банківської системи, адже цьо-
го можна легко досягти проводячи виважену та 
ефективну процентну політику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення поняття «грошово-кредитної політи-
ки» є багато різних підходів. У поняття грошо-
во-кредитної політики Е. Дж. Долан заклав такий 
зміст: «у це поняття включаються всі дії уряду, 
які впливають на кількість грошей, що перебу-
вають в обігу». Інакше кажучи, грошово-кредит-
на політика – це комплекс заходів регулюючого 
впливу, спрямовані на збільшення чи зменшен-
ня грошової маси в обігу. Прямий вплив грошо-
во-кредитної політики на ліквідність та ділову 
активність – є основним спрямуванням. Одним 
із найважливіших та найвпливовіших інструмен-
тів грошово-кредитної політики – є процентна 
політика. Її значимість зумовлена з роллю, яку 
виконують процентні ставки в економіці. Вони є 
«лакмусовими папірцями» в економіці, тобто інди-
каторами на які орієнтуються суб’єкти економіки, 
щодо заощаджень, інвестицій та споживання.

Процентна ставка – визначений розмір пла-
ти за розміщені чи залучені кошти, що встанов-
люється Національним банком України, як один 
з важелів впливу на економічні процеси, вико-
ристовується у сферах економіки, банківської 
та зовнішньоекономічної діяльності, а також як 
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інструмент антиінфляційних заходів. Процентна 
політика – важлива складова грошово-кредитної 
політики, а процентні ставки – це перш за все 
інструмент впливу центральних банків на еконо-
мічний розвиток інших банків. [2, с. 10]. 

До ринкових інструментів грошово-кредитної 
політики, які дозволяють проводити монетарну 
політику центральному банку згідно з законо-
давством, відносяться [5]: 

1. Рефінансування комерційних банків;
2. Мінімальні обов’язкові резерви для банків;
3. Процентна політика;
4. Управління золотовалютними резервами;
5. Операції, які проводяться з цінними папе-

рами та казначейськими забов’язаннями на від-
критому ринку;

6. Регулювання імпорту та експорту капіталу;
7. Емісія власних боргових забов’язань та опе-

рації з ними.
Щодо визначення проценту, процентна став-

ка – це розмір доходу за певний проміжок часу, 
виражений у відносній формі. Процентна ставка 
вимірюється у відсотках, або десятковим дробом 
і є одним із основних інструментів практичної ді-
яльності банку [1, с. 413].

Дія процентної політики, як інструменту Наці-
онального банку України виражається в тому, що 
в установленій та періодичній зміні центральним 
банком офіційних процентних ставок за його опе-
раціями. Одну з найважливіших ролей відіграє об-
лікова ставка центрального банку, котра є єдиною 
офіційною та орієнтиром для суб’єктів економіки 
офіційної вартості ресурсів. Здійснюючи зміну 
облікової процентної ставки, Національний банк 
України впливає на пропозицію грошей. На основі 
звуження чи розширення пропозиції грошей сти-
мулюється економічна активність суб’єктів еконо-
міки, через це процентна політика являє собою 
важіль регулювання ділової активності суб’єктів 
економіки та циклів її розвитку.

Центральний банк має вплив на динаміку об-
мінного курсу національної валюти через про-
центну політику, стимулюючи приплив або відтік 
короткострокових капіталів, які переміщаються 
між країнами в пошуках найбільш прибуткового 
розміщення. Підвищуючи облікову ставку, На-
ціональний банк України може залучити корот-
кострокові капітали з країн, де облікова ставка 
нижче, тим саме спричинивши поліпшення пла-
тіжного балансу та ревальвацію обмінну курсу 
національної валюти. При зворотному процесі, 
тобто знижені облікової ставки – відтік капіта-
лу та девальвації обмінного курсу національної 
валюти країни.

Основними критеріями, які впливають на роз-
мір відсотка за депозитними операціями відно-
сяться: термін залучення коштів, стан попиту на 
послуги кредитування, рівень ставки оподатку-
вання, рівень інфляції, розмір залучення коштів. 
Важливу роль у проведені процентної політики 
належить процентним ставкам за основним об-
сягом монетарних операцій центрального банку. 
В залежності від стану ліквідності на грошово-
кредитному ринку цією ставкою може бути, як 
процентна ставка за депозитами, так і за кредит-
ною операцією. Через те, що це дуже очікувана 
ставка, то вона є основною.

В Україні основні принципи проведення про-
центної політики прописані у в Положенні «Про 
процентну політику Національного банку Укра-
їни» [3]. Відповідно до ст. 2 Положення Націо-
нальний банк України з метою ефективного 
управління грошово-кредитним ринком, обсяга-
ми грошової маси в обігу та виконання функцій 
кредитора останньої інстанції встановлює за сво-
їми операціями такі процентні ставки [3]:

1. Облікову;
2. За кредитами овернайт;
3. Рефінансування;
4. За депозитами овернайт;
5. Залучення тимчасово вільних коштів банків.
Облікова ставка Національного банку Украї-

ни – ціна за рефінансування комерційних банків, 
яке здійснюється шляхом купівлі векселів Націо-
нальним банком України до настання строку пла-
тежу за ними, й утримується з номінальної суми 
векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ста-
вок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

Облікова ставка Національного банку – один 
з монетарних інструментів, за допомогою яко-
го Національний банк установлює для суб’єктів 
грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вар-
тості залучених та розміщених грошових коштів 
на відповідний період і є основною процентною 
ставкою, яка залежить від процесів, що відбува-
ються в макроекономічній, бюджетній сферах та 
на грошово-кредитному ринку.

Процес визначення рівня та характеру змін 
облікової ставки Національного банку України 
перш за все залежить напряму від тенденцій 
економічного розвитку в цілому, макроекономіч-
них та бюджетних процесів, стану грошово-кре-
дитного ринку.

До уваги беруться такі показники [6]:
1. Рівень інфляції (фактичний і прогнозова-

ний), зміни індексу цін виробників промислової 
продукції;

2. Середній рівень інфляції та середня обліко-
ва ставка за попередні 12 місяців;

3. Темпи приросту грошової маси в обігу;
4. Склад та структура фактичних і прогнозо-

ваних платіжних засобів випущених в обіг На-
ціональним банком України за окремий період;

5. Динаміка процентних ставок на міжбанків-
ському ринку кредитних ресурсів, а також за 
кредитами та депозитами банків.

Показник споживчої інфляції в 2013 р. коли-
вався у межах від 0,7% у серпні до 0,4% у жов-
тні, що стало найвищим показником місячної 
інфляції з червня 2011 р. Основним чинником та-
кої динаміки вважається збільшення пропозиції 
продовольчих товарів у 2013 р. Проте однією з 
головних передумов підтримки цінової стабіль-
ності в державі була саме врівноважена грошо-
во-кредитна політика [7]. 

Задля стабілізації цінової динаміки НБУ реа-
лізовував заходи, спрямовані на підвищення до-
ступності кредитних ресурсів для реального сек-
тору економіки. 

Таким чином, у 2013 р. було двічі проведе-
но зниження облікової ставки на 0,5%: 10 черв-
ня 2013 р. з 7,5% до 7,0% та 13 серпня до 6,5%. 
Відбулося також зниження ставок за кредитами 
рефінансування (порівняно з кінцем 2012 р.): тен-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 71

4 (11), july 2016

дерні кредити – з 7,5% до 6,5%, кредити овер-
найт – з 9,0% до 7,5%, операції РЕПО – з 7,6% 
до 6,6%. 

Зазначені заходи сприяли позитивним змінам 
на грошово-кредитному ринку, що полягали в 
активізації банками кредитування одночасно зі 
зменшенням вартості кредитних ресурсів. Отже, 
загальний обсяг кредитів, наданих суб’єктам гос-
подарювання, за січень – вересень 2013 р. збіль-
шився на 7,1%, тоді як за відповідний період ми-
нулого року – на 3,5%.

Позитивні зрушення в ресурсній базі банків 
сприяли зниженню вартості коштів та активіза-
ції кредитування. 

Таким чином, середньозважена процентна 
ставка за кредитами в національній валюті у 
вересні 2013 р. зменшилася до 15,2% з 17,6% у 
грудні минулого року, на міжбанківському кре-
дитному ринку – до 3,1% з 8,1% відповідно. 

Зростання банківських кредитів за січень – 
вересень 2013 р. становило 6,1% порівняно з 1,2% 
у відповідному періоді 2012 р. Збільшення обсягів 
кредитування забезпечено переважно за раху-
нок кредитів, наданих суб’єктам реального сек-
тору економіки – частка приросту таких креди-
тів у загальному обсязі приросту кредитування 
становила майже 90%.

Спрямованість грошово-кредитної політики на 
стимулювання розвитку національної економі-
ки (насамперед через застосування процентних 
важелів впливу, вимог до формування банками 
обов’язкових резервів та підтримки на високому 
рівні ліквідності банківської системи) відобража-
лася у динаміці показників грошової пропозиції. 
Зокрема, приріст грошової бази в січні – листопа-
ді 2013 р. становив 13,05% – до 288,4 млрд грн [8].

Упродовж 2014 року процентна політика На-
ціонального банку України була спрямована на 
підвищення внутрішньої вартості національної 
валюти та сприяння зменшенню інфляційного та 
девальваційного тиску.

З цією метою Національний банк України 
у 2014 році тричі збільшував розмір облікової 
ставки, для залучення короткострокових капіта-
лів, що призвело би до поліпшення платіжного 
балансу національної валюти. З 15.04.2014 року 
ставку було збільшено з 6,5% до 9,5% річних, по-
тім з 17.07.2014 – збільшили до 12,5% річних, а 
13.11.2014 – до 14,0% річних. На фоні цього збіль-
шувались і процентні ставки за інструментами 
рефінансування постійної дії. Так, відбулось 
збільшення процентної ставки за забезпеченими 
кредитами рефінансування овернайт з 7,5% до 
17,5% річних [4].

Середньозважені процентні ставки за тен-
дерними кредитами та операціями прямого репо 
збільшились до 19,08% та 19,16% річних у груд-
ні місяці 2014 року порівняно з 6,5% та 6,52% 
річних у грудні 2013 року відповідно. Перевага 
при проведені тендерів надавалась процентним 
тендерам, під час яких банки самі пропонували 
процентні ставки [4].

У цілому середньозважена ставка за всіма ін-
струментами рефінансування зросла до 17,95% 
річних у грудні з 6,84% річних у січні 2014 року [4].

Для збільшення ефективності коридору про-
центних ставок овернайт Національний банк 

України внаслідок збільшення облікової ставки 
також збільшував процентну ставку за депозит-
ними сертифікатами овернайт збільшились з 2,0% 
річних у січні до 7,5% річних у грудні 2014 року.

Для досягнення цілі зі зниження споживчої 
інфляції до 12% на кінець 2016 року і 8% на кі-
нець 2017 року в умовах високих внутрішніх та 
зовнішніх ризиків протягом І кварталу 2016 року 
Національний банк України проводив зважену 
та стриману грошово-кредитну політику та за-
лишав облікову ставку без змін на рівні 22%. 

Певне скорочення ліквідності банківської 
системи протягом лютого- березня 2016 року з 
огляду на нестабільну та напружену ситуацію на 
валютному ринку призвело до незначного зрос-
тання середньозважених процентних ставок у 
національній валюті на міжбанківському кредит-
ному ринку – до 19.8% в середньому за І квартал. 
Утім упродовж І кварталу відсоткові ставки між-
банківського ринку залишалися в межах коридо-
ру ставок овернайт Національного банку [4].

Макроекономічна стабілізація та завершення 
основного етапу розчищення банківської системи 
сприяли зниженню в І кварталі 2016 року се-
редньозважених ставок у національній валюті за 
кредитами (без овердрафту) та депозитами не-
фінансових корпорацій – до 19.4% та 11.0% від-
повідно, а також за депозитами домашніх гос-
подарств – до 16.7%. Мали тенденцію до росту 
середньозважені процентні ставки банків за кре-
дитами домашнім господарствам (без овердраф-
ту) – до 29.6%, що було пов’язано зі збільшенням 
частки короткострокових інструментів у струк-
турі виданих кредитів. 

Послаблення ризиків для цінової стабільності 
дозволило Національному банку пом’якшити мо-
нетарну політику. З 22 квітня 2016 року облікова 
ставка знижена до 19%. 

Основними факторами, які визначили зни-
ження інфляційних ризиків, стали: зменшення 
політичної напруги та покращення зовнішніх 
умов. Також в рамках запровадження режиму 
інфляційного таргетування Національний банк 
України продовжив вдосконалювати монетарний 
інструментарій. Зокрема, було змінено операцій-
ний дизайн процентної політики.

Національний банк продовжив вдосконалю-
вати монетарний інструментарій з метою запро-
вадження режиму інфляційного таргетування. 
Діючи в рамках Стратегії монетарної політики 
на 2016 – 2020 роки, Правління Національного 
банку 21 квітня 2016 року прийняло наступні рі-
шення для вдосконалення процентної політики:
•	Надання	обліковій	ставці	статусу	де-факто	

ключової ставки монетарної політики;
•	Запровадження	 симетричного	 та	 фіксова-

ного коридору процентних ставок за інструмен-
тами постійного доступу;
•	Оптимізація	 процедури	 та	 набору	 інстру-

ментів управління ліквідністю, зокрема:
1. НБУ не планує регулярно проводити тен-

дери з розміщення депозитних сертифікатів на 
строки інші, ніж два тижні;

2. Виключена можливість дострокового погашен-
ня депозитних сертифікатів Національного банку;

3. Всі операції Національного банку з надання 
ліквідності відтепер проводитимуться за єдиною 
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процентною ставкою, яка буде дорівнювати став-
ці за кредитами овернайт;

Офіційна процентна ставка має вплив і на 
інші процентні ставки та дохідність на фінансо-
вому ринку. Насамперед, вплив основної ставки 
центрального банку позначається на ставках на 
міжбанківському ринку (за кредитами овернайт, 
іншими кредитами та депозитами). 

Зростання вартості ресурсів на міжбанків-
ському ринку спричиняє веде до зростання рин-
кових ставок за банківськими кредитами в еконо-
міку країни та ставок за депозитами, при цьому 
попит на цінні папери скорочується, їх ринкова 
вартість знижується, а дохідність на ринку цін-
них паперів матиме тенденцію до зростання. 

 

Рис. 1. Міжбанківські ставки овернайт і процентні 
ставки НБУ, % річних (станом за 02.11.2015)
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Рис. 2. Облікова ставка НБУ  
за період з 2013 по 2016 рік

Процентна політика центрального банку та-
кож має вплив на динаміку обмінного курсу 
національної валюти через стимулювання при-
пливу або відпливу короткострокових капіта-
лів, які переміщуються між країнами у пошуку 
найбільш прибуткового розміщення. Підвищення 
центральним банком облікової ставки стимулює 
приплив короткострокових капіталів у країну з 
тих країн, де облікова ставка нижча, і сприяє 
таким чином поліпшенню стану платіжного ба-
лансу і ревальвації (укріпленню) обмінного курсу 
національної валюти. Зниження ж центральним 
банком облікової ставки, навпаки, стимулює від-
плив капіталів із країни, що зумовлює девальва-
цію обмінного курсу національної валюти. 

Важливу роль в реалізації процентної політи-
ки мають процентні ставки за основним обсягом 
монетарних операцій центрального банку. Залеж-
но від стану ліквідності на грошово-кредитному 
ринку цією ставкою може бути процентна ставка 
за депозитною (у випадку наявності надлишкової 

ліквідності в банківській системі) або кредитною 
операцією (у випадку проблем з ліквідністю). Ця 
ставка є ключовою ставкою центрального банку 
через те, що операції центрального банку за цією 
ставкою є найбільш очікуваними.

Слід відмітити, що в умовах надлишкової лік-
відності банківської системи ефективність про-
центної політики знижується через відсутність 
попиту на кредити рефінансування з боку банків, 
а, отже, і нечутливість грошово-кредитного рин-
ку до процентного інструментарію грошово-кре-
дитної політики.

За таких умов центральні банки змушені про-
водити стерилізацію надлишкової ліквідності з 
метою нівелювання її впливу на ефективність 
грошово-кредитної політики.

Висновки та перспективи подальших роз-
робок. Національний банк України має дуже 
сильний вплив на економіку країни, тільки за 
рахунок процентних ставок, яка є одним з важе-
лів грошово-кредитної політики. Процентна по-
літика пройшла певний шлях свого розвитку, на 
протязі якого мала змогу вдосконалюватись та з 
часом почала відігравати все більшу роль у роз-
витку та модернізації економіки.

Сьогодні перед Україною стоїть першочерго-
ве завдання – вийти з кризової ситуації, а тому 
процентна політика, що є інструментом впливу на 
різні процеси, Національного банку України може 
докорінно змінити цю ситуацію. Проаналізувавши 
ситуацію, котра склалась на сьогодення, можна 
сказати, що розмір базових процентних ставок 
Національного банку України є адекватними.

Центральний банк застосував жорстку політи-
ку для сприяння зменшенню девальваційного тис-
ку на валютному ринку та для створення стиму-
лів для повернення вкладів в банківську систему.

Для підвищення ефективності грошово-кре-
дитної політики пріоритетним її завданням має 
стати стабілізація темпів інфляції на основі ство-
рення умов для нарощування пропозиції товарів і 
послуг через розвиток конкуренції, вдосконален-
ня ринкової інфраструктури, розвиток механізмів 
раціонального розміщення та ефективного вико-
ристання фінансових ресурсів шляхом комплек-
сного застосування заходів грошово-кредитної, 
податкової, конкурентної, структурної політик.

Підвищенню ефективності монетарної політи-
ки допоможе також становлення потужного на-
ціонального капіталу шляхом створення гнучкої 
та ефективної інституційної системи мобілізації і 
розміщення позичкових капіталів, розвитку меха-
нізмів довгострокового кредитування, заохочення 
сполучення капіталів комерційних банків і про-
мислових підприємств, що дозволяють спрямува-
ти надлишкові грошові ресурси у виробництво.

Для Національного банку України актуальни-
ми питання все ж залишаються створення спри-
ятливого мікроклімату для залучення іноземного 
капіталу, що можливо було досягти за рахунок 
стабілізації національної грошової одиниці, змен-
шення інфляційних процесів у країні. Також до 
пріоритетних напрямків можна віднести стиму-
лювання розвитку малого та середнього бізнесу 
та інвестиційних процесів, що досягається шля-
хом підтримкою комерційних банків та зменшен-
ня процентної ставки. Сигналів, які б означали 
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пожвавлення на ринку, ми не маємо, так само, 
як і швидкого відновлення та розвитку економіки 
України. Зараз ми маємо більш-менш стабільну 
ситуацію на грошово-кредитному ринку. 

Національний банк України повинен реа-
гувати відповідно і до інфляційних показників, 
тому базові ставки повинні бути позитивними 
по відношенню до інфляційного прогнозу. Тому, 
пониження ставки рефінансування має прохо-
дити лише в комплексі з іншими інструмента-
ми грошово-кредитної політики, дія яких має 
бути спрямована на пониження інфляційних та 
девальваційних ефектів. Такими інструментами 
можуть бути ліміти кредитування фізичних осіб, 
а також операції держави на відкритому ринку, 

наприклад, емісія середньострокових облігацій 
державної позики. Зараз мова йде про те, що ро-
зумна політика НБУ може стати першим кроком 
до зростання економіки та завоювання провідних 
позицій на світовому ринку.

Після розгляду даної теми можна побачити, 
що подальший розвиток та функціонування нашої 
держави на сучасному етапі залежить в більшій 
мірі від формування раціональної системи дер-
жавного регулювання та від монетарної політики, 
яку проводить Національний банк України.

Таким чином, ефективна процентна політика 
здатна забезпечити економічну безпеку держа-
ви, що є надзвичайно важливим в умовах проце-
сів трансформації та глобалізації економіки.
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Аннотация
В статье рассмотрены базовые понятия, сущность и виды процентной политики Национального банка Украины. Рас-
смотрено основы и цели регуляции процентной политики Национального банка Украины. Определена последова-
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Украины. В статье было рассмотрено процентную политику банка в целом, как тактику и стратегию для регуляции 
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Summary
The article describes the basic concepts, nature and types of interest rate policy of the National Bank of Ukraine. 
Considered the basics and purpose of the implementation of the interest rate policy of the National Bank of Ukraine. The 
sequence of formation of interest rate policy and the impact of external factors on the activities of the National Bank of 
Ukraine. This article was reviewed by the Bank’s interest policy as a whole, as a tactic and a strategy for the regulation 
of interest rates, aimed at the regulation of banks’ profitability and liquidity.
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Постановка проблеми. В умовах загострення 
соціально-економічних та політичних кризових 
явищ виникає об’єктивна необхідність у розвитку 
страхового ринку України, підвищенні якості на-
дання страхових послуг і залучення населення до 
користування цими послугами. Наріжним постає 
питання про ринок страхування життя, оскільки 
життя людини, а особливо за сучасних скрутних 
умов, завжди постає на першому плані і має най-
вищу цінність. Проте, нажаль, страхування життя 
в Україні не набуло широкого розповсюдження, 
населення не розуміє необхідності розвитку даного 
виду послуг. Тому постає питання про шляхи удо-
сконалення ринку страхування життя та привер-
тання уваги українців до даного виду страхування.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в дослідженні тенденцій ринку 
страхування життя в Україні, аналізі статистич-
них даних, виявленні основних проблем та при-
чин його нерозвиненості, наведення пропозицій 
з його удосконалення та шляхів реформування 
ринку страхування життя з метою його подаль-
шого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема страхування життя в Україні є акту-
альною не лише в умовах кризових явищ, а з мо-
менту отримання Україною незалежності. Навіть 
за часів відносної стабільності і розвитку укра-
їнської економіки, соціально-культурної і інших 
сфер страхування життя так і не набуло належ-
ного значення і визнання серед українців, а тому 
цьому питанню присвячено багато досліджень 
та наукових праць видатних вітчизняних вче-
них. Значну увагу проблемі страхування життя 
в Україні присвячували В.Д. Базилевич, І.А. Бой-
ко, І.І. Козьма, С.С. Осадець, Т. Тимченко та інші. 

Метою статті є аналіз основних проблем та 
причин недостатнього розвитку ринку страху-
вання життя в Україні та подальших шляхів 
його удосконалення задля створення в Україні 
потужного соціального захисту населення і роз-
виненого ринку страхових послуг взагалі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині страхування життя у розвинених країнах 
є одним з основних способів забезпечення і га-
рантії матеріального благополуччя і стабільнос-
ті протягом всього життя. Страхування життя 
передбачає відповідальність страхової компанії 
в разі смерті страхувальника (застрахованого) 
під час дії договору страхування або дожиття 

до певного обумовленого в договорі строку. Як 
показує світовий досвід, страхування життя за-
вжди розглядалося і страхувальником, і страхо-
виком, як вигідне вкладання грошей з позиції їх 
накопичення та довгостроковості користування 
(інвестування), тобто взаємної вигідності угоди. 
Призначенням страхування життя, окрім того, 
є: захищеність у фінансовому плані; формуван-
ня заощаджень для пенсіонерів; високі виплати; 
гарантованість страхових виплат; можливість 
отримання податкового кредиту. Проте в Укра-
їні ринок страхування життя знаходиться ще 
на етапі становлення і не набув такого широкого 
розповсюдження, як це відбулося у переважній 
більшості розвинених країн.

Сьогодні розвитку страхування життя, як і 
іншим видам страхування, перешкоджає низка 
об’єктивних факторів. Щодо ринку страхових 
послуг загалом, то за 2014 рік частка валових 
страхових премій у відношенні до ВВП становила 
1,7%, що на 0,3 в.п. менше в порівнянні з 2013 ро-
ком. Зокрема, у 2014 році ринок страхових послуг 
в Україні скоротився на 6,6%, або на 26 млрд. грн. 
Щодо страхування життя, то якщо в розвинених 
країнах цей вид страхових послуг займає близь-
ко 40-60%, в Україні цей показник становить ста-
ном на кінець 2014 року лише 4,9% [3]. Протягом 
2014 року застраховано 1 285 243 фізичні особи, 
що на 27,5% або на 486 419 осіб менше проти від-
повідного періоду 2013 року (за 2013 рік застра-
ховано 1 771 662 фізичних осіб). 

Ринок страхових послуг залишається одним 
з найбільш капіталізованих серед інших небан-
ківських фінансових ринків. Загальна кількість 
страхових компаній станом на 31.12.2015 стано-
вила 361, у тому числі кількість «life» страхових 
компаній становила 49 компаній, СК «non-life» – 
312 компаній, (станом на 31.12.2014 – 382 ком-
панії, у тому числі СК «life» – 57 компаній, СК 
«non-life» – 325 компаній).

Кількість страхових компаній має тенденцію до 
зменшення. Так, за 2015 рік порівняно з 2014 ро-
ком, кількість компаній зменшилася на 21 СК, а 
порівняно з 2013 роком зменшилася на 46 СК.

Варто зазначити, що фактично на страховому 
ринку основну частку валових страхових пре-
мій – 99,9% – акумулюють 200 СК «non-Life» 
(64,1% всіх СК «non-Life») та 99,0% – 20 СК 
«Life» (40,8% всіх СК «Life»). 

По ринку страхування життя індекс Герфін-
даля-Гіршмана (або ННІ, індикатор, що визна-
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чає концентрацію бізнесу на певному ринку) 
склав 982,98 (у 2014 році – 1042,55). В цілому по 
страховому ринку індекс Герфіндаля-Гіршмана 
склав 205,07 (у 2014 році – 181,49). Ці дані свід-
чать, що на ринку видів страхування інших, ніж 
страхування життя, спостерігається значний рі-
вень конкуренції (ННІ в 4 разів менше 1000), в 
той час як на ринку страхування життя наявна 
помірна монополізація [3]. Це можна охарактери-
зувати як відносно негативне явище, адже від-
сутня конкуренція на ринку страхування життя, 
що не сприяє підвищенню якості надаваних по-
слуг, розширенню асортименту послуг, наявності 
різних програм зі страхування життя. Страхові 
компанії не зацікавлені у привабленні клієнтів, 
максимальному задоволенні їх потреб, що не-
гативно відображається на ринку страхування 
життя України. 

Структура страхового ринку України (за 
страховими виплатами) станом на 31.12.2015 ви-
глядає наступним чином (рис. 1).

Таким чином, виплати за послугами страху-
вання життя становлять досить незначну част-
ку, особливо порівняно із виплатами за послуга-
ми автострахування та медичним страхуванням. 
Натомість, дані про структуру страхових пре-
мій свідчать, що премії за страхуванням життя 
становлять 9,8% від загального обсягу страхо-
вих премій [3]. В будь-якому разі, такі показни-
ки свідчать про досить слабкий рівень розвитку 
ринку послуг зі страхування життя. Окрім того, 
за даними Нацкомфінпослуг, валові страхові 
платежі (премії, внески) при страхуванні жит-
тя за 2015 рік становили 2 186,6 млн. грн., що 
на 1,2% більше, ніж у 2014 році; за 2014 рік – 
2 159,8 млн. грн., що на 12,8% менше, ніж за 
2013 рік (за 2013 р. – 2 476,7 млн. грн.), що, звісно, 
свідчить про негативні тенденції у наданні по-
слуг зі страхування життя, які, втім, у 2015 році 
покращилися порівняно з попереднім періодом. 
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Рис. 1. Структура чистих страхових виплат  
за видами страхування станом на 31.12.2015, %

Для аналізу тенденцій розвитку ринку стра-
хування життя в Україні доцільним є досліджен-
ня динаміки страхових виплат і страхових пре-
мій у даному виді страхування (див. рис. 2).

Таким чином, обсяги страхових премій 
зростали до 2013 року, але після цього зазна-
ли спадання у 2014 році і відновили незначне 
зростання у 2015. Натомість, на відміну від 

страховий премій, обсяги страхових виплат 
постійно зростають протягом всього зазначе-
ного періоду. Це свідчить про зростання необ-
хідності у розвитку даного виду страхових по-
слуг, що обумовлено загостренням економічної 
та політичної кризи в Україні та, як наслідок, 
значним збільшенням рівня інвалідності, за-
хворюваності і смертності. 
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Рис. 2. Динаміка страхових премій  
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у 2011-2015 роках, млн. грн. 

Не дивлячись на об’єктивні причини для на-
селення користуватися послугами зі страхуван-
ня життя, цей вид послуг все же залишається на 
низькому щаблі розвитку. І цьому передує низка 
причин, серед яких: 

– недосконала нормативно-правова база;
– недостатній рівень капіталізації страхових 

компаній у зв’язку з загостренням фінансової 
кризи та зниженням обсягів страхових внесків;

– непрозорість діяльності страхових компаній;
– необхідність забезпечення страховиками 

своєчасного здійснення страхових виплат за до-
говорами довгострокового страхування життя;

– незадовільний стан обслуговування насе-
лення;

– недостатній захист прав споживачів стра-
хових послуг;

– недостатня ефективність систем управлін-
ня ризиками;

– масове невиконання банківськими устано-
вами своїх зобов’язань внаслідок втрати їх пла-
тоспроможності, яка спостерігалася протягом 
всього 2014 року;

– адміністративні заходи Національного бан-
ку України із стабілізації курсу національної ва-
люти, які призвели до обмеження операцій стра-
ховиків на валютному ринку;

– вимушене зростання тарифів на страхо-
ві послуги для забезпечення достатності коштів 
для формування страхових резервів внаслідок 
інфляційних процесів на фоні скорочення спо-
живчого попиту населення; 

– обмеження бюджетів корпоративних клієн-
тів у результаті зниження їх ділової активності 
та зростання продуктивних витрат;
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– низький рівень якості активів страхових 
компаній за рахунок завищення вартості цінних 
паперів, розміщення депозитів у проблемних 
банківських установах [4, c. 249].

Крім зазначеного вище, поступово скорочу-
ється кількість страхових компаній в Україні 
у зв’язку зі втратою ними платоспроможності, 
і, відповідно, скорочується кількість лайфових 
страхових компаній. Крім того, з 60 лайфових 
страхових компаній, як заявив Президент Ліги 
страхових організацій України А. Залєтов, ре-
альні операції здійснюють лише 20 [1]. 

Ще одним недоліком ринку страхування 
життя в Україні є високий рівень концентрації: 
на долю ТОП-10 СК «Life» припадає близько 
87,9% всіх страхових внесків, що свідчить про 
певний ступінь монополізації даного сегменту 
страхового ринку.

На думку експертів, 2014-2015 роки є і будуть 
найважчими для страхового ринку України, що 
зумовлено пресингом макроекономічних та полі-
тичних факторів. Зокрема, АР Крим у портфелі 
страховиків становила близько 4%, а Луганськ і 
Донецьк – близько 25%. Саме таких втрат і за-
знали сьогодні страхові компанії, що негативно 
відбивається на їх фінансовому стані [1]. 

Окрім цього, велику роль відіграють менталь-
ні особливості українського споживача фінансо-
вих послуг, високий рівень недовіри до страхових 
компаній, як і будь-яких фінансових установ. Ді-
яльність українських фінансових інституцій ха-
рактеризується високим рівнем шахрайств, корум-
пованості, невиплати по своїх зобов’язаннях тощо. 
Хоча, варто зазначити, поступово зацікавленість 
українців у страхових компаніях зростає у зв’язку 
з паралельним зростанням недовіри до банківсько-
го сектору, внаслідок чого населення починає виво-
дити свої кошти на депозитах з банківських уста-
нов і вносити їх в страхові компанії [6].

Таблиця 1
Концентрація ринку страхування життя  

у 2015 році

Перші 
(Тор)

Страхування «Life»
Надходження премій 

(млн. грн.) Частка на ринку, %

Тор 3 936,1 42,8
Тор 10 1 921,4 87,9
Тор 20 2 164,0 99,0
Тор 50 2 186,6 100,0
Всьо-
го по 
ринку

2 186,6 100,0

Джерело: систематизовано автором на основі [3]

Іншим стримуючим фактором є низький рі-
вень доходів населення та значні інфляційні про-
цеси в економіці. В розвинених країнах форму-
вання ринку страхування життя почалося тоді, 
коли середні доходи населення становили близь-
ко 500$. Пересічний українець немає коштів на-
віть на поточні потреби, а здійснювати платежі 
до страхових компаній можливості тим паче не 
має. Високим є ризик курсових коливань при 
укладенні контракту зі страхування життя, що 
для України зараз є особливо актуальним. Ті ж 

договори зі страхування життя, які вже укла-
дені, розриваються страхувальниками з метою 
витратити ці кошти зараз, а не відкладати їх на 
невизначене майбутнє [2, c. 167]. 

Негативний вплив здійснює високий рівень 
неусвідомленості населення у даному виді стра-
хових послуг. Більшість українців не вбачають 
різниці між звичайними банківськими депози-
тами і, приміром, накопичувальною системою 
страхування життя. Це зумовлено тим, що 
страхові компанії не надають належної зрозу-
мілої та цікавої інформації з цього питання, не 
особливо користуються рекламними послугами 
і навіть не намагаються привабити клієнтів до 
даного виду страхування.

Сьогодні як страхові компанії не готові нада-
вати якісні послуги зі страхування життя, так 
і населення не забезпечує належного попиту на 
даний вид послуг [5]. Тож, для розвитку ринку 
страхування життя слід вдатися до низки ре-
форм, серед яких: забезпечення прозорості стра-
хового ринку шляхом надання достовірної та 
регулярної фінансової звітності; запровадження 
ефективних систем ризик-менеджменту в лай-
фових страхових компаніях; збільшення рів-
ня капіталізації страхових компаній; освоєння 
нових видів страхування життя та поліпшення 
якості надання страхових послуг; завойовування 
довіри з боку населення до даного виду страхо-
вих послуг тощо. 

Не дивлячись на низку негативних тенден-
цій, зарубіжні експерти вбачають в страховому 
ринку України великий потенціал для розвитку. 
Варто зазначити, що згідно даних інтернет-жур-
налу про страхування Forinsurer, ринок страху-
вання життя в Україні в 2015 році уповільнив 
своє зростання до 2,2 млрд. грн. (+1,2%). Про-
тягом 2015 року застраховано 1 549 375 фізич-
них осіб, що на 20,6% або на 264 132 особи біль-
ше проти відповідного періоду 2014 (за 2014 рік 
застраховано 1 285 243 фізичні особи). Тобто, 
останнім часом ринок страхування життя набув, 
хоча і незначного, але розвитку і зростання у по-
рівнянні з 2014 роком. 

Висновки з проведеного дослідження. В усьо-
му світі страхування життя є джерелом забезпе-
чення стабільності і впевненості у майбутньому 
для населення, зростання інвестицій в економі-
ку і зростання доходів для страховика. Проте в 
Україні розвиток ринку страхування життя зна-
ходиться поки що на початковому етапі розви-
тку і ускладнюється через загострення соціаль-
но-економічної та політичної кризи в Україні. 
Проте розвиток даного сегменту страхового рин-
ку є об’єктивно необхідним для України, і тому 
виникає потреба в його реформуванні з метою 
удосконалення та розширення ринку страху-
вання життя в Україні для забезпечення висо-
кого добробуту населення та захисту від різного 
роду ризиків. Державна політика повинна бути 
направлена на формування високорозвиненого 
страхового ринку загалом, адаптацію страхових 
послуг в Україні до світових вимог з урахування 
іноземного досвіду, формування страхової куль-
тури громадян та підвищення фінансової грамот-
ності учасників страхового ринку. Крім того, слід 
приділити значної уваги удосконаленню не лише 
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страхування життя в Україні, а й страхового 
ринку в цілому, а також подоланню загально-
економічних проблем в країні. Лише повноцінний 

розвиток економіки і страхового ринку забез-
печить сприяння розвитку ринку страхування 
життя зокрема.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті розглянуто сучасний стан ринку державних цінних паперів України. Розглянуто основні види державних 
цінних паперів. Визначено роль державних цінних паперів у розвитку економіки держави в сучасних економічних умо-
вах. Проаналізовано обсяги зростання окремих видів державних цінних паперів та інших параметрів ринку за останні 
декілька років. Виявлено основні проблеми, що гальмують формування, становлення та розвиток ринку цінних паперів.
Ключові слова: державні цінні папери, ринок державних цінних паперів, облігації внутрішніх державних позик, за-
позичення, державний бюджет.

У сучасних умовах ринок державних цінних па-
перів відіграє одну з ключових ролей у формуванні 
бюджетної політики держави, проведенні грошо-
во-кредитної політики центральними банками з 
метою регулювання грошової маси та підтримки 
ліквідності банківської системи. Державні цінні 
папери виступають головним інструментом дер-
жавних запозичень, дозволяючи залучати значні 
фінансові ресурси на прийнятих умовах. За умови 
ефективного та прозорого використання залучених 
коштів державні цінні папери можуть стати дієвим 
інструментом, здатним позитивно впливати на ін-
вестиційні процеси в Україні. Тому існує необхід-
ність у детальному дослідженні економічної приро-
ди та призначення державних цінних паперів.

Проблематика державних запозичень та рин-
ку державних цінних паперів досить часто є 
надто політизованою в українських реаліях, що 
не завжди створює можливості для неуперед-
женого наукового аналізу справді актуальних та 
важливих проблем, пов’язаних із функціонуван-
ням цього сектору. Ринок державних цінних па-
перів – це, з одного боку, індикатор стану всієї 
економіки, а з іншого боку – сектор фінансової 
системи, незважений вплив на який може упо-
вільнити або прискорити про цеси ринкових пе-
ретворень. Тому існує необхідність у детальному 
дослідженні економічної природи та призначен-
ня державних цінних паперів.

Дослідження теоретичних та практичних ас-
пектів функціонування ринку державних цінних 
паперів висвітлені у працях таких вітчизняних 
науковців; як: О. Барановський, Т. Вахненко, 
Н. Версаль, В. Загорський, В. Козюк, Ю. Крав-
ченко, І. Лютий, О. Любкіна, Н. Приказюк, Р. Рак, 
О. Рожко, В. Шелудько та інші. 

Разом з тим, не заперечуючи важливості та 
актуальності робіт вказаних авторів, зазначимо, 
що абсолютна більшість з них розглядають про-
блематику ринку державних цінних паперів як 
важливу частину боргової політики держави, 
відсуваючи на задній план місце та роль цього 
сегменту в структурі фінансового ринку. Разом 
з тим дослідження теоретичних та прагматич-
них аспектів функціонування ринку державних 
цінних паперів на вітчизняному фінансовому 
ринку є актуальним та своєчасним.

Метою статті є дослідження економічної сут-
ності та значення ринку державних цінних папе-
рів у розвитку країн в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державні цінні папери є невід'ємною частиною 
фінансової системи будь-якої держави, що роз-
вивається на принципах ринкової економіки, що 
має свою інституціональну й організаційно-пра-
вову структуру. 

Різні точки зору існують лише із приводу пи-
тань, що стосуються тактичних моментів розви-
тку ринку державних цінних паперів і його ін-
струментів, але це цілком виправдано, тому що 
державні цінні папери й механізми функціону-
вання їхнього ринку є постійно, що розвивається 
системою, вивченням й удосконалюванням якої 
займаються як вчені-дослідники, так і практики, 
що працюють в інституціональних структурах 
фінансового ринку.

В усьому світі централізований випуск цінних 
паперів використовується в широкому сенсі як 
інструмент державного регулювання економіки, 
а в більш вузькому сенсі – як важіль впливу 
на грошовий обіг і керування обсягом грошової 
маси, засіб неемісійного покриття дефіциту дер-
жавного й місцевого бюджетів, спосіб залучення 
коштів підприємств і населення для рішення тих 
або інших конкретних завдань.

Державні цінні папери – один з інструментів 
фондового ринку, що представляє собою борго-
ві зобов'язання емітента стосовно бенефициарию 
цінного папера. Фактично даний вид цінних па-
перів являє собою позика, надавана кредитором 
емітенту цінного папера.

Під державними борговими зобов'язаннями 
розуміються будь-які цінні папери, що засвід-
чують відносини позики, у яких боржником ви-
ступають держава, органи державної влади або 
керування.

В основі ринку державних цінних паперів 
економічно розвинених країн лежать наступні 
функціональні складові:

– мобілізація тимчасово вільних коштів ко-
мерційних банків, різних організацій, підпри-
ємств, небанківських кредитно-фінансових уста-
нов і населення (зосередження за допомогою 
державних цінних паперів на рівні держави гро-
шових ресурсів головним чином сприяє знижен-
ню дефіциту бюджету);

– використання державних цінних паперів як 
активний регулятор грошово-кредитних відно-
син (зокрема, центральні банки на їхній основі 
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формують грошово-кредитну політику, коорди-
нують грошовий обіг);

– забезпечення ліквідності балансів кредит-
но-фінансових інститутів за рахунок ефективної 
реалізації потенціалу, закладеного в державні 
цінні папери.

Цільова спрямованість потенціалу державних 
цінних паперів, як показує досвід закордонної 
практики, охоплює:

– інвестування державних цільових програм 
розвитку економіки;

– досягнення забезпечення ліквідності активів 
комерційних банків й інших кредитно-фінансо-
вих інститутів;

– покриття дефіцитів державних і місцевих 
бюджетів;

– погашення заборгованостей по державних 
позиках [1, с. 97].

У цей час в економічно розвинених країнах 
державні цінні папери є головним джерелом 
формування й реалізації внутрішньої державної 
заборгованості [1, с. 10].

У сформованій світовій практиці в цей час 
державні цінні папери представлені ринком дер-
жавних облігацій. Однак облігації є не єдиними 
державними цінними паперами, до них також 
відносяться: ваучери або приватизаційні чеки, 
казначейські зобов'язання України.

Метод фінансування державних витрат за до-
помогою випуску облігацій, був уперше запро-
понований Д. Кейнсом, і тепер широко викорис-
тається в багатьох державах як один із засобів 
регулювання економіки. Основною причиною 
емісії державних облігацій є фінансування дефі-
циту державного бюджету. Переважна більшість 
депо, що перебувають на рахунках, у депозита-
ріях державних облігацій, за даними на грудень 
2015 р., є облігації, випущені з метою покрит-
тя дефіциту бюджету. Так само державні цінні 
папери можуть бути випущені із причин: пога-
шення раніше розміщених позик, фінансування 
цільових програм, згладжування нерівномірнос-
ті надходження податкових платежів, попиту 
на цінні папери даного випуску й інших. Спи-
сок причин випуску облігацій не є завершеним і 
може бути розширений емітентом цінних паперів 
залежно від кон'юнктури ринку [1, с. 227].

Залежно від характеристик всі облігації під-
розділяються на кілька видів: 1. За здатністю 
обертатися на ринку виділяють ринкові (ті, що 
вільно обертаються на фондовому ринку) і не-
ринкові; 2. За терміном обігу: коротко-
строкові (до 1 року), середньострокові 
(до 5 років) і довгострокові (понад 5 
років); 3. За способом виплати позик: з 
фіксованим купонним доходом, зі змін-
ним купонним доходом з амортизацією 
боргу, з дисконтом (бескупонные облі-
гації) і ін.; 4. За формою: іменні й на 
пред'явника [2, с. 167].

Механізм залучення позичкових ко-
штів у формі державного внутрішньо-
го запозичення визначається урядом 
України за погодженням з Національ-
ним банком України (НБУ). Йдеться 
про зобов’язання з випуску державних 
цінних паперів. 

Залучення боргових фінансових ресурсів 
здійснюється на ринку державних цінних папе-
рів. Державні боргові зобов’язання на внутріш-
ньому ринку представлені такими видами цінних 
паперів:

– облігація внутрішньої державної позики 
(ОВДП),

– облігації місцевих позик,
– казначейські зобов’язання [3].
Найбільш розвиненим державним цінним па-

пером є облігація внутрішньої державної позики 
(далі ОВДП). Облігації внутрішніх державних по-
зик України – це державні цінні папери, що роз-
міщуються винятково на внутрішньому фондово-
му ринку і підтверджують зобов'язання України 
щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій 
їх номінальної вартості з виплатою доходу відпо-
відно до умов розміщення облігацій. Номінальна 
вартість ОВДП України може бути визначена в 
іноземній валюті [4].

Вперше такий інструмент, як ОВДП, в 
Украъны з’явився у 1995, коли ще Україна не 
мала своєї національної валюти. Тоді облігацій 
було випущено на суму 304 млн. гривень (в екві-
валенті), в наступному 1996 році – на 3,72 млрд. 
гривень. У 1997 році через продаж ОВДП до 
бюджету було залучено 8,86 млрд. гривень, у 
1998 році – 8,1 млрд. 

В той же період, у 1998 році Україна розпо-
чала продавати також облігації зовнішньої дер-
жавної позики, так звані євробонди. Того ж року 
було отримано 1 млрд. німецьких марок і 500 млн. 
ЕКЮ (євро). 

Розглянемо динаміку розміщення ОВДП за 
декілька років (рис. 1).

У січні-грудні 2015 року Міністерство фінан-
сів України розмістило ОВДП на суму близь-
ко 76 млрд. грн. з с/зв дохідністю 13,36% та 
644 млн. дол. США з с/зв дохідністю 8,74%.

Слід зазначити, що з наведених 76 млрд. грн. 
до бюджету було залучено близько 10 млрд. грн. 
з с/зв дохідністю 17%. Решту коштів було спря-
мовано на збільшення статутного капіталу НАК 
«Нафтогаз України» та підтримку Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб. 

Станом на 01.01.2016 р. сукупний обсяг 
ОВДП в обігу складав близько 505 млрд. грн. 
(458 млрд. грн. на початок року). З них 77% зна-
ходяться у власності НБУ, 16% – у власності ко-
мерційних банків [6]. 

Власниками ОВДП в Україні є:
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– Національний банк України,
– нерезиденти,
– банки,
– інші власники. 
Ще одним державним цінним папером є об-

лігації місцевих позик, які поділяються на об-
лігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик 
[4]. У сучасних умовах розвитку країни, коли 
інфляція за 2015 рік склала 43,3% [6], одним із 
інструментів здійснення внутрішніх державних 
запозичень для України можуть стати облігації 
з індексованою дохідністю. Основною характе-
ристикою індексованих облігацій є можливість 
здійснення погашення та обслуговування цих 
цінних паперів з коригуванням на рівень інфля-
ції. Тобто реальна ставка дохідності встановлю-
ється під час придбання облігації і не залежить 
від майбутнього рівня інфляції. Це надає змогу 
зняти проблему невизначеності інвесторів сто-
совно рівня майбутньої інфляції, яка є суттєвою 
перешкодою забезпечення ефективності пере-
розподілу ресурсів, особливо в умовах високих 
інфляційних очікувань. Тому індексовані обліга-
ції, власне, й виникли як інструмент протидії ви-
соким витратам з їх обслуговування, зумовлених 
зазначеним фактором [7].

Казначейське зобов’язання – це вид боргових 
державних цінних паперів на пред’явника, що 
розміщуються винятково на добровільних заса-
дах серед фізичних осіб, яке засвідчує заборго-
ваність держави перед його власником та надає 
йому право на отримання доходу.

З метою фінансування Збройних Сил України 
у 2014 році в Кабінет міністрів України прийняв 
рішення про випуск казначейських зобов’язань 
«Військові» [8]. У травні 2014 року ПАТ «Ощад-
банк» розпочав продаж казначейських зобов’язань 
серед населення України. Планувалося реалізу-
вати 100 тис. шт. номінальною вартістю 1000 гри-
вень, тобто фактично запозичити в українців на 
потреби армії 100 млн гривень.

Зовнішні державні запозичення – це інстру-
мент залучення фінансових ресурсів державою 
на міжнародному рівні для покриття своїх ви-
трат. На рівень зовнішніх державних запозичень 
найбільший вплив має політична ситуація в краї-
ні. У результаті їх здійснення знижується рівень 
фінансової незалежності та безпеки держави.

Облігації зовнішніх державних позик Украї-
ни – це державні боргові цінні папери, що розмі-

щуються на міжнародних фондових ринках і під-
тверджують зобов’язання України відшкодувати 
пред’явникам цих облігацій номінальну вартість 
з виплатою доходу відповідно до умов розміщен-
ня облігацій.

Зовнішній державний борг України представ-
лений облігаціями зовнішньої державної позики 
України 2005-2015 рр.

Динаміка державного боргу та заборгованість 
за випущеними цінними паперами на кінець року 
наведено на рис. 2.

Відповідно до Закону України “Про цінні па-
пери та фондовий ринок” рішення про розміщен-
ня облігацій зовнішніх державних позик України 
та умови їх випуску приймається згідно з Бю-
джетним кодексом України.

Кабінет Міністрів України визначає умови 
здійснення державних запозичень, у тому чис-
лі вид, валюту, строк та відсоткову ставку дер-
жавного запозичення. Умови випуску облігацій 
зовнішніх державних позик затверджуються 
відповідними постановами Кабінету Міністрів 
України.

За нормального функціонування фінансового 
ринку країни державним цінним паперам при-
таманні висока ліквідність та ризиковість, однак 
досить часто ці характеристик не дотримуються. 
Не виняток і державні цінні папери нашої країни.

У розвинутих країнах державні цінні папери 
завдяки їхній безризиковості є привабливим фі-
нансовим інструментом. А в Україні, хоча їм і 
присвоєно нульовий рівень ризику (згідно з Ін-
струкцією про порядок регулювання діяльності 
банків в Україні), фактично вони є ризиковими 
інвестиційними інструментами.

Таким чином, щоб бути привабливими для 
інвесторів, державні цінні папери повинні мати 
відповідну прибутковість.

Як свідчить практика, в Україні їх номінальна 
дохідність є досить високою, але якщо проаналі-
зувати їхню реальну прибутковість (виходячи з 
рівня інфляції), то побачимо, що ситуація не до-
сить приваблива (табл. 1).

Так, у період бурхливого розвитку ринку 
ОВДП, реальні ставки дохідності були занадто 
високими, що, з одного боку, сприяло залученню 
досить великих коштів від нерезидентів, а з дру-
гого – призвело до величезного навантаження на 
бюджет у вигляді витрат на обслуговування бор-
гу за ОВДП.

Однак в останні роки спостерігалась 
протилежна ситуація: дохідність ОВДП 
є досить низькою, з часом – навіть ниж-
чою за рівень інфляції 2005-2009 років. 
У 2010 році вперше з 2004 року серед-
ньозважена доходність ОВДП переви-
щувала середню річну інфляцію на 1,3 
процентних пунктів. Але вже з 2014 
року реальні ставки дохідності по ОВДП 
стали значно нижче рівня інфляції.

Таким чином, низька дохідність та 
нерозвиненість відповідного інституцій-
ного середовища стримують розвиток 
внутрішнього ринку державних запо-
зичень України.

Ринок державних запозичень – 
важливий сегмент економіки будь-якої 

Рис. 2. Динаміка державного боргу та заборгованість  
за випущеними цінними паперами на кінець року, млн грн. [9]
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країни. За ринкової системи господарювання 
державні боргові зобов'язання можуть стати ді-
йовим інструментом, здатним позитивно вплива-
ти на інвестиційні процеси в країні.

Таблиця 1
Річні дані щодо розміщення державних  

цінних паперів в Україні [10]

Рік Доходність 
ОВДП, %

Середньорічна 
інфляція, %

Реальна ставка 
дохідності, %

1995 85,59 376,7 -291,11
1996 70,93 80,3 -9,37
1997 32,76 16,7 16,06
1998 54,83 10,5 44,33
1999 27,51 22,8 4,71
2000 20,49 28,2 -7,71
2001 15,68 12,3 3,38
2002 10,81 0,8 10,01
2003 9,75 5,2 4,55
2004 11,24 9 2,24
2005 7,25 11 -3,75
2006 9,26 13 -3,74
2007 6,71 16,6 -9,89
2008 11,86 22,3 -10,44
2009 12,21 12,3 -0,09
2010 10,39 9,1 1,29
2011 8,87 4,6 4,27
2012 13,21 -0,2 13,41
2013 12,45 0,5 11,95
2014 15 24,9 -9,9
2015 16,5 43,3 -26,8

Державні цінні папери слугують орієнтиром 
для визначення дохідності по інших фінансових 
інструмента.

Висновки. Отже, державні запозичення є 
важливим інструментом регулювання економі-
ки. Зокрема, держава, використовуючи позики, 
може проводити ту чи іншу грошово-кредитну 
політику. Однак, з метою отримання позитивно-
го результату від впливу державного кредиту 
на розвиток країни, необхідно створити спри-
ятливі умови для залучення приватного капі-
талу до реалізації інфраструктурних проектів, 
що дасть можливість звільнити бюджетні кошти 
для наступного їх спрямування на необхідні ін-
вестиційні потреби. 

У сучасній економіці роль ринку внутрішніх 
державних запозичень зводиться до засобу фі-
нансування не тільки бюджетного дефіциту, а й 
економічного розвитку держави.

Ринок державних цінних паперів – важ-
ливий компонент фінансових ринків світу. 
Державні цінні папери вважаються найбільш 
ліквідним і найбільш надійним видом капіта-
ловкладень, який приваблює корпорації та на-
селення, використовуються як еталон вільно-
го від ризику доходу, як альтернатива іншим 
вкладенням капіталу.

Централізований випуск державою цінних 
паперів використовується в якості інструмента 
державного регулювання економіки: як важіль 
впливу на грошовий обіг і управління обсягом 
грошової маси, а також як засіб неемісійного 
покриття дефіциту державного та місцевого 
бюджетів, як спосіб залучення грошових ко-
штів підприємств і населення для вирішення 
тих чи інших конкретних завдань. Держава 
за допомогою цінних паперів регулює розви-
ток економіки, шляхом: фінансування цільових 
програм, підтримка соціально значимих уста-
нов та організацій, регулювання грошової маси, 
інфляції, валютного курсу, формування рівня 
прибутковості з цінних паперів, забезпечення 
переливу капіталу з одного сегмента фінансо-
вого ринку в інший та вирішення інших соці-
ально економічних завдань.

Першочерговим завданням є відновлення до-
віри населення до держави і розробка нових ви-
дів державних цінних паперів для задоволення 
потреб різних груп інвесторів.

Крім того, такі цінні папери можуть стати 
джерелом фінансування певних програм, які 
відповідали б напрямам використання залуче-
них коштів (медичне забезпечення, розвиток 
бізнесу та здобуття вищої освіти, соціальні пе-
ретворення).

Таким чином, ринки державних цінних па-
перів відіграють важливу роль у фінансуванні 
державного бюджету, у підтримці ліквідності 
фінансової системи та регулюванні економічної 
активності

Проаналізувавши ситуацію на українському 
ринку державних цінних паперів, слід зазначити, 
що на сьогодні без вжиття дійових заходів з боку 
держави активізація даного ринку неможлива. 
Удосконалення та розвиток ринку державних 
цінних паперів України потребують розробки і 
запровадження цілісної стратегії, яка поєднува-
тиме завдання вдосконалення нормативно-пра-
вового та інституційного забезпечення політики 
державних запозичень, розвиток інструментарію 
урядових позик для підтримки індивідуальних 
заощаджень і створення відповідної інфраструк-
тури – надійної та доступної для громадян.
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Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние рынка государственных ценных бумаг Украины. Рассмотрены основные 
виды государственных ценных бумаг. Определена роль государственных ценных бумаг в развитии экономики госу-
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мозят формирование, становление и развитие рынка ценных бумаг.
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Summary
The article deals with the current state of the government securities market of Ukraine. The main types of government 
securities. The role of government securities in the development of the state economy in the current economic conditions. 
Analyzed volume growth of certain types of government securities and other parameters of the market over the past few 
years. The main problems that hinder the formation, establishment and development of the securities market.
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ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В НАГРОМАДЖЕННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДОНБАСУ

Стаття присвячена використанню соціальних взаємозв’язків між внутрішньо переміщеними особами, приймаючими 
та залишеними громадами (які сформувалися як результат військового конфлікту на Сході України), резерви яких, 
на думку автора, не використовуються повною мірою для нагромадження соціального капіталу Донбасу та країни 
в цілому. Пропонується досліджувати потоки соціальної взаємодії між даними групами населення. Систематизова-
но соціальні ефекти позитивної та негативної взаємодії між громадами в залежності від масштабу та інтенсивності 
впливу. Наведено основні напрями нагромадження соціального капіталу в умовах необхідності відродження Донбасу. 
Ключові слова: соціальний капітал, людський та трудовий потенціали, соціальне відторгнення та залучення населен-
ня, внутрішньо переміщені особи, приймаючі та залишені громади, соціальний ефект.

Постановка проблеми. Події на Донбасі стали 
наслідком відсутності злагодженості в суспіль-
стві щодо стратегічного інтеграційного вибору 
України. Різну спрямованість поглядів мешкан-
ців західних, центральних, північних та східних 
регіонів підтверджують результати досліджен-
ня Інституту соціології НАН України. За дани-
ми загальнонаціонального соціологічного моніто-
рингу громадської думки (1994-2014 рр.) Донбас 
характеризувався відносно незначною кількістю 
людей, що визнавали себе громадянами Украї-
ни, у порівнянні з більш високими показниками 
по інших регіонах та на фоні посилення загаль-
нонаціональної громадянської самоіндентифіка-
ції як українця: Донбас – 34,2%, Захід – 70,1%, 
Центр – 75,0%, Північ – 76,3%, Південь – 59,5%, 
Схід – 66,7% населення. Щодо гордості за те, що є 
громадянином України, то 56,5% опитаного насе-
лення важко визначитися з цим питанням. В той 
час, як більша частка респондентів Заходу, Цен-
тру, Півночі та Сходу скоріше пишається укра-
їнським громадянством (відповідно: 41,1%, 47,5%, 
46,3%, 37,1%). Відрізняється ставлення населення 
до подвійного громадянства – 50,5% респондентів 
Донбасу підтримують дану ідею проти 21,3% на 
Заході, 14,3% в Центрі, 16,6% на Півночі, 40,9 на 
Півдні та 30,5 на Сході [1].

Дані проекту «Україна: час вибору» доводять 
різновекторний характер ставлення населення 
України до вступу до ЄС. Так, серед мешканців 
Заходу і Центру прихильниками вступу до ЄС є 
69%. В той час, як населення Півдня і Сходу по-
зитивно ставиться до вступу до митного союзу – 
70% [2, с. 28-29].

Нехтування поглядами населення регіонів та 
відсутність державних заходів щодо формуван-
ня позитивних екстерналій інтеграційного ви-
бору шляхом розробки заходів нагромадження 
соціального капіталу призвели до трагічних на-
слідків у вигляді військового конфлікту на сході 
України та подальшого ускладнення демогра-
фічного стану України. За період з 01.12.2013 по 
01.12.2015 роки чисельність наявного населення 
скоротилася на 2665217 осіб, що в процентному 
виразі дорівнює 5,87% [3]. Гострим залишається 
питання збереження людського потенціалу Дон-
басу та України через еміграцію населення. Чи-

сельність осіб, що виїхали з зони антитерорис-
тичної операції, становила понад двох мільйонів 
осіб. в т.ч. з країни – більше 800 тис. осіб [4].

Такі соціальні реалії сприяли формуванню 
наступних типів громад, які акумулюють в собі 
особливості довіри до органів влади та між со-
бою: внутрішньо переміщені особи з Донецької та 
Луганської областей (ВПО), приймаючі громади 
(ПГ) – мешканці регіонів – реципієнтів і залише-
ні громади (ЗГ) – населення тимчасово окупова-
ної території Донецької та Луганської областей, 
що обумовлює необхідність формування заходів 
зменшення конфліктності та посилення позитив-
них екстерна лій соціальної взаємодії між ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Збереження та розвиток людського потенціалу 
можливо шляхом забезпечення добробуту сус-
пільства, що, в свою чергу, залежить від налаго-
дженості соціальної взаємодії. Окрім політичних 
і економічних питань, які безперечно є пріори-
тетними у забезпеченні гідного життя, підви-
щується роль соціальних відносин, довіри між 
різними громадами, інститутами, в т.ч. до орга-
нів влади, що в сукупності формує соціальний 
капітал суспільства. Це, в свою чергу активізує 
питання нагромадження соціального капіталу з 
урахуванням особливостей українського соціуму 
та різносторонності соціальних поглядів громад 
як чинника збереження територіальної ціліснос-
ті країни, що стало предметом досліджень ві-
тчизняних науковців, серед яких: О. Балакірєва, 
Е. Лібанова, І. Прибиткова та ін. Істотний вне-
сок у розв’язання завдань відродження Донба-
су зробили такі вчені, як О. Амоша, В. Близнюк, 
О. Бородіна, Н. Брюховецька, І. Булєєва, В. Ви-
шневський, В. Геєць, Л. Лісогор, А. Макарова, 
О. Снігова, Л. Шинкарук та ін.

В той же час, не дивлячись на актуальність 
та глибину досліджень щодо реформування со-
ціально-трудової сфери Донбасу, залишається 
поза увагою питання взаємодії таких соціальних 
груп населення, як внутрішньо переміщені особи, 
приймаючі та залишені громади в системі його 
формування шляхом забезпечення інституціо-
нального прогресу. Досліджуючи роль людського 
потенціалу в нагромадженні соціального капіта-
лу країни доцільно звернути увагу на викорис-

© Перегудова Т.В., 2016
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тання соціальних зв’язків між ВПО, ЗГ та ПГ, 
які можуть виступати ресурсом отримання вигод 
на основі нагромадження та розкриття потенці-
алу взаємної довіри і допомоги між ВПО і ЗГ, 
що цілеспрямовано формувалося в міжособис-
тісних відносинах між соціальними громадами: 
обов’язки і очікування, інформаційні канали і со-
ціальні норми (положення сформовано на основі 
визначення соціального капіталу Дж. Коулманом 
та П. Бурдьє [5; 6]). 

Наведене обумовило актуальність теми і мети 
статті – визначити типологію зовнішніх ефектів 
соціальної взаємодії громад, які сформувалися 
під час військового конфлікту на Сході України з 
урахуванням масштабів та інтенсивності впливу 
як основи обґрунтування заходів нагромадження 
соціального капіталу шляхом посилення соціаль-
ної взаємодії між внутрішньо переміщеними осо-
бами, залишеними і приймаючими громадами.

Виклад основного матеріалу. Сучасні соціаль-
ні реалії сприяли формуванню таких каналів со-
ціального взаємозв’язку в Україні, як: «Прийма-
ючі громади – Внутрішньо переміщені особи», 
«Приймаючі громади – Залишені громади», «За-
лишені громади – Внутрішньо переміщені особи» 
(див. рис. 1). Оскільки соціальний капітал зали-
шених громад є відносно закритим, то суттєво 
обмеженим є взаємозв’язок між ЗГ та ПГ, ЗГ та 
українською владою (що показано пунктирними 
лініями), що ускладнює конструктивний соціаль-
ний діалог. В той же час, наявність соціального 
зв’язку між ВПО та ЗГ може виступати ресур-
сом формування соціального капіталу.

Наведене обумовлює актуальність удоско-
налення механізмів використання соціальних 
зв’язків внутрішньо переміщених осіб як ка-
тегорії населення, яка є посередником (певним 
«буфером») між залишеними та приймаючими 
громадами. В цілях консолідації суспільства ра-
ціональним шляхом є вплив на формування со-
ціального капіталу залишених громад через ВПО 
на рівні нагромадження – «родина». Відносини 
на даному рівні характеризуються найбільшою 
силою, оскільки ґрунтуються на однакових ці-
лях, цінностях та традиціях.

При обґрунтуванні соціальних ефектів вза-
ємодії між внутрішньо переміщеними особа-
ми, приймаючими та залишеними громадами 
було квінтесовано підхід до типології зовнішніх 
ефектів при дослідженні чинника інфорсмен-
ту правил господарювання у формуванні якості 
інституціонального середовища економіки, за-
пропонований Т. Голіковою та В. Мельником, до 
нашого предмету дослідження систематизація 
ефектів соціальної взаємодії між громадами, що 
сформувалися внаслідок військогового конфлік-
ту на Донбасі та визначення ролі ВПО в нагро-
мадженні соціального капіталу [7]. Оскільки соці-
альний капітал громад може використовуватися 
не тільки для консолідації зусиль забезпечення 
позитивних соціальних ефектів, а й для задово-
лення потреб і інтересів певної громади, іноді іг-
норуючи інтереси інших громад, нагромадження 
та використання соціального капіталу обумовлює 
як позитивний, так і неагативний аспект. Тобто, в 
залежності від масштабу та інтенсивності впливу 

Рис. 1. Напрями соціальної взаємодії для нагромадження соціального капіталу суспільства  
в умовах чотирьохсторонньої консолідації «Державні органи влади – Внутрішньо переміщені  

особи – Приймаючі громади – Залишені громади»
Джерело: запропоновано автором
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Таблиця 1
Ефекти соціальної взаємодії між громадами,  

сформованими внаслідок військового конфлікту на Сході України
Масштаб 
впливу 
однієї 

громади 
на іншу

Позитивний вплив однієї громади на іншу – 
соціальне залучення

Негативний вплив однієї громади на іншу – 
соціальне відторгнення

Інтенсивність впливу Інтенсивність впливу

слабка середня сильна слабка середня сильна

великий

Ситуація 1.1
Відсутність 

взаємозв’язку 
всередині гро-
мади при вели-
кій чисельності 
акторів підви-
щує сумарний 
вплив на іншу 
громаду. Од-
нак, слабка 
організація 
всередині 

громад не до-
зволяє досяг-
ти бажаного 
соціального 
ефекту. До-

цільним є дер-
жавне втру-

чання в процес 
соціального 
залучення.

Ситуація 1.2
Посилення 

інтенсивнос-
ті вказує на 

удосконалення 
організації 

всередині гро-
мад та більш 
системному 

впливу на соці-
альне залучен-
ня. В даному 
випадку дії з 
боку держави 
мають носити 
функції спо-
стерігача над 
процесами 

соціальної вза-
ємодії.

Ситуація 1.3
Великий масш-
таб і сильний 
взаємозв’язок 
всередині гро-
мади сприяє 
соціальному 
залученню 
суб’єктів з 

іншої громади 
та консолідації 

суспільства.

Ситуація 1.4
Відсутність 

взаємозв’язку 
всереди-

ні громади 
при великій 

чисельності ак-
торів підвищує 
сумарний не-

гативний вплив 
на іншу гро-

маду з такими 
соціальними 

наслідками, як 
дискримінація. 
Слабка органі-
зація всередині 
громад вимагає 

державного 
втручання для 

уникнення 
порушення 

національного 
законодавства 
з прав людини 
та посилення 
конфліктності 
між громадами.

Ситуація 1.5
Посилення 

інтенсивнос-
ті вказує на 
організацію 

всередині гро-
мад та більш 
системному 

впливу. В умо-
вах негативно-
го впливу дії з 
боку держави 
мають бути 

спрямовані на 
дотримання 
прав людини 
та вживання 
заходів уник-

нення конфлік-
ту.

Ситуація 1.6
Великий масш-

таб впливу 
та сильний 

взаємозв’язок 
всередині 

громади спри-
яє значному 
соціальному 
відторгненню 
суб’єктів з 

іншої громади 
та нарощуван-
ню конфлікту. 
Державний 

вплив має бути 
спрямований 

на розв’язання 
конфлікту. 

Необхідність 
державного 

впливу через 
формування 
позитивних 
ментальних 

норм та санк-
цій при їх не-
дотриманні.

середній

Ситуація 2.1
Середній 
масштаб 

впливу є не-
системним і не 
супроводжу-
ється сильним 

соціальним 
ефектом, що 

пов’язано 
низьким рів-
нем інтенсив-

ності всередині 
громади.

Заходи мають 
бути спрямо-
вані на забез-
печення прав і 
свобод; поси-

лення соціаль-
ної інтеграції.

Ситуація 2.2 
Дана ситуація 
є граничною. 

Затрати впли-
вової громади 
на соціальне 
залучення ін-

шої мають зна-
чимий ефект і 
при подальшій 
масштабності 
сприятимуть 
консолідації 
суспільства. 
З боку дер-

жави виникає 
необхідність 
відслідкову-
вання подій 
з своєчасним 
втручанням 

для подальшо-
го формування 

позитивних 
екстерналій.

Ситуація 2.3
Сильна ін-
тенсивність 

впливу сприяє 
підвищен-

ню значення 
соціального 

залучення для 
суб’єктів іншої 
громади і за-
цікавленість 
залишеної 
громади. 

Ситуація 2.4
Немасштабні 
дії слабко-

го впливу на 
іншу громаду 

носить приват-
ний характер 
і не є систем-
ним проявом 
соціального 

відторгнення. 
Результати 

мають значен-
ня для одинич-
них суб’єктів 
взаємовідно-

син. Формуєть-
ся негативна 
атмосфера і 
відсутність 
допомоги з 

боку суб’єктів 
громади.

Ситуація 2.5
Дана ситуація 
є граничною. 

Затрати впли-
вової громади 
на соціальне 
відторгнення 
іншої мають 
значимий 

ефект і при 
подальшій 

масштабнос-
ті сприяти-

муть розколу 
суспільства. 
Формуєть-

ся негативна 
атмосфера, 
несприйнят-
тя цінностей 

іншої громади, 
відсутність 
допомоги. 

З боку дер-
жави виникає 
необхідність 
відслідкову-
вання подій 
з своєчасним 
втручанням 

для уникнення 
соціального 
конфлікту.

Ситуація 2.6
Підвищення 
організації 

внутрі грома-
ди провокує 
загальний 

характер вирі-
шення кон-

флікту через 
роз’єднання 
конфліктую-
чих громад та 
нарощування 
конфлікту. 

Необхідність 
державного 

впливу через 
формування 
позитивних 
ментальних 

норм та санк-
цій при їх не-
дотриманні.

соціальної взаємодії громад (підхід Р. Патнема, 
який пропонує оцінювати інтенсивність і силу 
контактів, участь в громадських організаціях, 
електоральну активність, задоволеність взаємо-
відносинами, дотримання норм взаємності, по-

чуття безпеки, довіру соціальним інститутам як 
відображення рівня соціального капіталу [8]) та 
полюсів спрямованості (позитив, негатив) фор-
муються різні види соціальних ефектів щодо со-
ціального розвитку країни (див. табл. 1). 
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Наведена типологія зовнішніх ефектів соціаль-
ної взаємодії громад в залежності від масштабів 
і інтенсивності впливу формує методичну осно-
ву дослідження соціального капіталу суспільства 
для попередження конфліктності та забезпечен-
ня соціальної інклюзії населення-представників 
різних громад. В залежності від масштабів та 
інтенсивності впливу громад формуються різні 
стилі поведінки: ухилення, пристосування, кон-
куренції, співробітництва. 

Для українського суспільства характерний 
«парадокс соціального капіталу» заключається в 
потребі державного управління, в т.ч. соціальних 
процесів, при високому рівні недовіри до орга-
нів влади. На основі представленої систематиза-
ції можна виділити ситуації, коли є вкрай необ-
хідним втручання держави. Це характерно для 
ситуацій 2.1; 3.1; 3.2; 1.5; 1.6; 2.6. Роль держави 
у сприянні досягненню компромісного співробіт-
ництва доцільна і в інших випадках, але в більш 
м’якій формі.

Для операціоналізації даного підходу щодо 
вимірювання ефектів соціальної взаємодії між 
громадами доцільно, на наш погляд, звернутися 
до оцінки, що проводиться Інститутом Легатум 
(Legatum Institute). В межах визначення індек-
су процвітання (The Legatum Prosperity Index) 
досліджується соціальний капітал. В структуру 
останнього входять масштаби пожертв як про-
яв волонтерства, розповсюдження практики до-
помоги стороннім людям, соціальна підтримка 
близьких та рідних, розвиток інституту браку, 

релігійність, соціальна взаємодія в родині, рівень 
довіри. Станом на 2015 р. індекс соціального ка-
піталу для України дорівнював 0,606, що відпо-
відає 41 місцю серед 142 країн світу [9]. В ці-
лому за індексом процвітання Україна займає 
70 місце серед 142 країн світу, знизившись на 
сім позицій у порівнянні з минулим роком. Дещо 
кращими є позиції за таким субіндексом, як осві-
та – 37-е місце. Найнижчий ранг відповідає еко-
номіці – 127-е місце. Критичним є той факт, що, 
за даними досліджень Legatum Institute, 81,5% 
населення вважають, що в бізнесі і уряді Украї-
ни поширена корупція [10]. Детальна інформація 
розподілу відсотків при відповідях на питання, 
на основі чого визначається рівень соціального 
капіталу, наведено в табл. 2.

Одним із результатів прояву соціального ка-
піталу є благодійність, рівень якої досліджується 
з 2010 р. британською благодійною організацією 
Charity Aid Foundation (CAF) та Інститутом Ге-
лапа. Індекс благодійності (World Giving Index 
(WGI)) визначається шляхом опитування насе-
лення різних країн світу (153 країн, рівень охо-
плення населення – 95%). 

До структури даного індексу входять такі по-
казники: участь громадян у русі волонтерів, гро-
шові пожертви в благодійні організації, надання 
допомоги незнайомим людям. З 2010 р., коли поча-
лося дослідження, Україна дещо підвищила свої 
позиції з 151 місця в 2010 р. до 89 у 2015 р. [11; 12].

На визначення індикаторів формування та 
розвитку соціального капіталу спрямовані праці 

Продовження таблиці 1

малий

Ситуація 3.1
Одиничні дії 

слабкого впли-
ву на іншу 

громаду носять 
приватний 

характер і не 
є системним 

проявом соці-
альної взаємо-
дії. Результати 
мають значен-
ня для одинич-
них суб’єктів 
взаємовідно-
син. Це є про-
явом слабкої 
організації та 
інтерактивнос-
ті всередині 

громади. Захо-
ди мають бути 
спрямовані на 
забезпечення 
прав і свобод; 

посилення 
соціальної 
інтеграції.

Ситуація 3.2
Підвищення 
інтенсивності 
при незначно-
му масштабі 
впливу дещо 
посилює за-
цікавленість 

суб’єктів іншої 
громади щодо 
соціального 
залучення. 
Однак, малі 
масштаби не 

сприяють зна-
чному ефекту 
соціального 
залучення і 
поширення 
позитивних 
екстерналій. 

Заходи мають 
бути спрямо-
вані на забез-
печення прав і 
свобод; поси-

лення соціаль-
ної інтеграції.

Ситуація 3.3
Сильна ін-
тенсивність 

впливу сприяє 
підвищен-

ню значення 
соціального 

залучення для 
суб’єктів іншої 
громади і за-
цікавленість 
серед акторів 

залишеної 
громади. Для 
посилення 
соціальної 
взаємодії 

доцільним є 
формування 
позитивних 
ментальних 
норм та цін-
ностей, спря-
мованих на 

консолідацію.

Ситуація 3.4
Одиничні дії 

слабкого впли-
ву на іншу 

громаду носять 
приватний 

характер і не 
є системним 

проявом соці-
альної взаємо-
дії. Результати 
мають значен-
ня для одинич-
них суб’єктів 
взаємовідно-
син. Це є про-
явом слабкої 
організації та 
інтерактив-
ності всере-
дині громади. 
Доцільним 

є втручання 
держави для 
попередження 

переходу в 
ситуацію 2.5 та 
1.6. Для поси-
лення соціаль-
ної взаємодії 
слід формува-
ти позитивні 

ментальні нор-
ми, цінності, 

спрямовані на 
консолідацію.

Ситуація 3.5
Підвищення 
інтенсивності 
при незна-

чному масш-
табі впливу 

дещо посилює 
відторгнен-
ня суб’єктів 

іншої громади. 
Однак, малі 
масштаби не 

сприяють зна-
чним негатив-
ним наслідкам.

Ситуація 3.6 
Сильна органі-
зація всередині 
громади про-
вокує загаль-
ний характер 

створення 
конфлікту. 

Необхідність 
формування 
українських 
національних 

цінностей.

Джерело: запропоновано автором
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вітчизняних науковців. Так, Г. Волчковою систе-
матизовано їх за наступними блоками: суспільна 
діяльність; суспільні зв’язки і взаємодія; довіра і 
соціальні норми; громадська активність; загальні 
норми та цінності [13, с. 6]. Індикатори прояву мо-
жуть слугувати базисом формування соціологічно-
го дослідження для визначення типу соціального 
ефекту взаємодії між досліджуваними громадами.

Таблиця 2
Соціальний капітал в Україні в 2015 р.

Дані за ставлення до стверджень, 
що характеризують соціальний 

капітал (% так)

По 
країні

Global 
Avg.

Чи робили Ви пожертви гроши-
ма на благодійність в минулому 
місяці?

38.4 31.1

Ви допомогли незнайомій людині в 
минулому місяці? 35.7 49.7

Ви одружені? 58.0 50.6
Чи відвідали Ви місця поклоніння 
останні тижні? 28.6 49.2

Ви можете покластися на друзів і 
родину для допомоги? 87.6 80.4

Чи вважаєте Ви, що більшості лю-
дей можна довіряти? 30.7 24.2

Ви пожертвували своїм часом в 
минулому місяці? 13.1 20.6

Джерело: [10]

Для відображення характеристики соціаль-
ної взаємодії між досліджуваними громадами 
слід звернути увагу на роботу, виконану в меж-
ах теми НДР відділу моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій ДУ «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН Укра-
їни» «Ключові аспекти соціальної інтеграції і 
адаптації внутрішньо переміщених осіб у кон-
тексті захисту їх соціально-економічних прав». 
За оцінками даного дослідження взаємозв’язок 
з приймаючими громадами склався таким чи-
ном: 34,2% ВПО (за їх оцінками) перебувають у 
несприятливому становищі через статус пере-
селенця, 75,2% планують повернутися до місця 
постійного проживання, як тільки це стане мож-
ливо, 59,1 відчувають себе частиною населення 
тих територій, на які вони переїхали. Дещо від-
різняються погляди приймаючих громад стосов-
но даної категорії населення. Так, за їх думкою 
57,2% ВПО перебувають у несприятливому ста-
новищі, 81,2% повернуться до місця постійного 
проживання та 37,0% відчувають себе частиною 
населення на новому місці [14].

Важливу роль в процесі посилення позитив-
ного впливу однієї громади на іншу мають ві-
дігравати органи державної влади, формуючи 
заходи, виходячи з напрямів прояву соціально-
го капіталу: довіра людям, що забезпечується 
особистісними зобов’язаннями (персоніфіковані 
зобов’язання); через довіру до абстрактних сис-
тем (гроші, влада, існуючий політичний устрій, 
напрям економічного розвитку, правова практи-
ка, захист життя і спокою громадян, система со-
ціального захисту, освітня система, міжнародний 
авторитет країни тощо), що передбачає безосо-
бові зобов’язання» [15].

Слід посилити соціальне залучення ВПО за 
напрямом соціальної взаємодії «Держава – Вну-
трішньо переміщені особи», враховуючи такі 
соціальні простори, як: культурний, науковий, 
економічний, політичний (виділені П. Бурдьє 
[16]). Доцільно удосконалити заходи соціального 
залучення ВПО шляхом надання соціальної до-
помоги, сприяння працевлаштуванню економічно 
активного населення, розвитку освітньо-куль-
турної програми формування національних цін-
ностей, розробки програм освітнього залучення 
студентів з числа студентів-ВПО та студентів 
окупованих територій. Заходи соціальної інклю-
зії ВПО до приймаючих громад мають бути спря-
мовані на отримування житла шляхом розвитку 
програм пільгового кредитування, формування 
фонду соціального житла, на повне або част-
кове звільнення від сплати податків в процесі 
адаптації на новому місці проживання. Оскіль-
ки такі заходи формують невдоволення з боку 
приймаючих громад, то держава має прискорити 
їх інтеграцію з подальшим зняттям преференцій 
як повноцінних конкурентоспроможних членів 
суспільства. Програми соціальної інтеграції та-
кож мають бути спрямовані на об’єднання родин, 
зменшення рівня бідності населення. 

Однією з важливих задач є забезпечення со-
ціально-трудового залучення та зниження рівня 
бідності переміщених осіб з тимчасово окупо-
ваної території України. Шляхом трудового за-
лучення вирішується проблема опортуністичної 
поведінки. Зменшення рівня соціального відтор-
гнення зазначеної категорії населення має від-
буватися шляхом удосконалення активної та па-
сивної допомоги. Велике навантаження у зв’язку 
з міграцією даної категорією населення припа-
дає на районні відділення Державної служби за-
йнятості. Тому, працевлаштуванню безробітних 
переселенців працівниками Державної служби 
зайнятості має підкріплюватися заходами еконо-
мічного розвитку та стимулювання роботодавців 
створювати робочі місця.

Висновки. В умовах, які склалися в Укра-
їні – ускладнення процесу формування соці-
альних потоків між мешканцями окупованої 
території (ЗГ) та мешканцями інших регіонів 
України (ПГ) надзвичайно складним залиша-
ється такий напрям соціальної взаємодії, як 
«Держава – Залишені громади». Посередницьку 
позицію в соціальній інтеграції мають зайняти 
ВПО. Використання внутрішньо переміщених 
осіб як посередників між залишеними та при-
ймаючими громадами має відбуватися на заса-
дах їх соціальної інтеграції шляхом працевла-
штування, освіти. Так, при умові ефективності 
державних програм інтеграції ВПО сформуєть-
ся СК на рівні родини з посиленням позитивної 
соціальної взаємодії між ПГ та ЗГ. Соціальне 
залучення ВПО стане позитивним прикладом 
для залишених громад. 

Визначаючи важливою сферою нагромаджен-
ня соціального капіталу соціально-трудову, се-
ред подальших досліджень вважаємо за потрібне 
розглянути питання його оцінювання в межах 
підприємства як напрям корпоративної соціаль-
ної відповідальності перед ВПО.
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Аннотация
Статья посвящена использованию социальных связей между внутренне перемещенными лицами, принимающими и 
оставленными общинами (которые сформировались как результат военного конфликта на Востоке Украины), резервы 
которых, по мнению автора, не используются в полной мере для накопления социального капитала Донбасса и страны 
в целом. Предлагается исследовать потоки социального взаимодействия между данными группами населения. Систе-
матизированы социальные эффекты положительного и отрицательного взаимодействия между общинами в зависи-
мости от масштаба и интенсивности влияния. Приведены основные направления накопления социального капитала в 
условиях необходимости возрождения Донбасса.
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Summary
The article describes how to use social links between internally displaced persons, host communities and the left (which 
were formed as a result of the military conflict in the east of Ukraine), the reserves of which, according to the author, are 
not fully utilized for the accumulation of social capital of Donbass and the country as a whole. It is proposed to investigate 
the flow of social interaction between these groups. Systematized social effects of positive and negative interactions 
between the communities depending on the scale and intensity of influence. The main direction of the accumulation of 
social capital in the conditions of the need to revive the Donbass.
Keywords: social capital, human and labor potential, social exclusion and the involvement of the population, internally 
displaced persons, host communities and left, social effect.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СУСПІЛЬСТВІ

Розглянуто основні підходи до розуміння суті та значення соціальної безпеки відповідно до забезпечення національної 
безпеки в суспільстві. Розглянуто основні елементи структурно-функціональної системи соціальної безпеки та 
обґрунтовано взаємозв’язок її складових. Запропоновано напрями здійснення державної політики щодо забезпечення 
соціальної безпеки відповідно до сфер їх реалізації. Проаналізовано основні проблеми, які існують в Україні з огляду 
неналежного рівня соціальної безпеки в українському суспільстві. Окремий акцент поставлено на потребі підвищення 
рівня економічної безпеки, що дасть змогу забезпечити нову якість соціальних відносин та підвищення соціального 
статусу кожного громадянина в країні.
Ключові слова: соціальна безпека, національна безпека, держава, суспільство.

Постановка проблеми. Забезпечення націо-
нальної безпеки є одним із пріоритетів, який ви-
значає державну політику на коротко- та дов-
гострокову перспективу. Соціальна домінанта в 
сучасних умовах набуває все більшого значення, 
перетворюючись на найважливіший напрям цієї 
політики з метою забезпечення національної без-
пеки на всіх рівнях розвитку суспільства. Адже 
невпинний соціальний поступ є не лише пере-
думовою, але й ключовим завданням держави 
стосовно забезпечення високих параметрів наці-
ональної безпеки. 

Проте в умовах сьогодення в Україні спосте-
рігається соціальна напруженість, яка невпинно 
посилюється і проявляється у зниженні добро-
буту та життєвого рівня населення та в існуванні 
негативних явищ і накопиченні проблем в соці-
альній сфері загалом. Такі тенденції створюють 
безпосередні загрози національній безпеці, що в 
кінцевому результаті може стати причиною кри-
тичної розбалансованості в суспільстві. Тому в 
країні існує потреба пошуку шляхів забезпечен-
ня належного рівня соціальної безпеки та гли-
бокого розуміння її сутності усіма громадянами 
у контексті забезпечення зростання суспільної 
свідомості населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання соціальної безпеки, здатної забезпечити 
належний рівень національної безпеки в держа-
ві, цікавить багатьох науковців. Серед них, зо-
крема, можна виділити М. Волгіна, В. Гошовську, 
І. Гнибіденка, А. Колота, В. Куценка, Е. Лібано-
ву, О. Новікову, Г. Ситника, В. Трощинського, 
В. Удовиченка та інших, в працях яких підніма-
ється та обговорюється проблематика існування 
належного рівня соціальної безпеки в суспіль-
стві. Разом з тим, для розуміння сутності даного 
поняття існує потреба глибокого аналізу цієї де-
фініції у контексті визначення теоретичних за-
сад соціальної безпеки та розробки пропозицій 
щодо забезпечення високих соціальних стандар-
тів та реалізації державної політики у сфері на-
ціональної безпеки.

Постановка завдання. Метою статті стала 
оцінка різних підходів до сутності поняття соці-
альної безпеки, характеристика елементів систе-
ми соціальної безпеки, аналіз проблем, які стоять 

перед українським суспільством з огляду низь-
кого рівня соціальної безпеки та обґрунтування 
напрямів державної політики щодо підвищення 
її рівня в Україні.

Виклад основного матеріалу. Категорія «соці-
альна безпека» є об’єктивно необхідною та важ-
ливою складовою національної безпеки, адже 
належний її рівень здатний забезпечити про-
гресивні зміни в країні, виходячи із існування в 
державі соціальних гарантій, можливостей ста-
більного розвитку особистості та здійснення со-
ціальних відносин у контексті сталого розвитку 
суспільства. Розуміючи важливість соціальної 
безпеки у здійсненні державотворчих процесів, 
її визначення подано в Декларації про держав-
ний суверенітет України як «стан гарантованої 
правової та інституціональної захищеності жит-
тєво важливих соціальних інтересів особи й сус-
пільства від внутрішніх і зовнішніх загроз» [1]. 

Поряд з Декларацією потрібно згадати й За-
кон України «Про основи національної безпеки 
України», в якому подано визначення соціальної 
безпеки як «захищеності життєво важливих ін-
тересів людини і громадянина, суспільства і дер-
жави, за якої забезпечується сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних і потенційних загроз на-
ціональним інтересам» [2].

Слід зазначити, що це поняття щораз більше 
зацікавлює науковців, які розглядають його як ба-
гатоаспектну дефініцію, яка може трактуватися 
залежно від суспільних та особистісних підходів.

Так, Приятельчук А. О. розглядає соціальну 
безпеку як стан суспільства, за якого забезпе-
чується нормальне відтворення суспільства як 
демографічної популяції, як нації, як народу 
[3, с. 24] Близькою до цієї також є думка про 
те, соціальна безпека – це стан гарантованості 
правової та інституційної захищеності життєво 
важливих соціальних інтересів людини, суспіль-
ства і держави від зовнішніх та внутрішніх за-
гроз [4, с. 17] 

На наш погляд, такі трактування досліджува-
ного поняття дозволяють глибше осягнути суть 
безпеки в суспільстві як об’єктивного та законо-
мірного явища, без якого неможливий розвиток 
держави в сучасних умовах. В даному випадку 
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мова йде про безпечне існування громадян в кра-
їні, в якій вони проживають, виходячи із комп-
лексу правових, організаційних, економічних та 
інших чинників, здатних забезпечити добробут 
населення та захист його від негативного впливу 
внутрішніх та зовнішніх загроз.

Саме про це йде мова у визначенні соціальної 
безпеки як стану і характеристики міри досяг-
нення оптимального рівня безпеки функціону-
вання, відтворення і розвитку соціальної систе-
ми, яке забезпечується сукупністю здійснюваних 
державою і суспільством політичних, правових, 
економічних, ідеологічних, організаційних і со-
ціально-психологічних заходів, які дають змогу 
зберегти існуючі в суспільстві конституційний 
устрій, соціальну стабільність, не допускаючи їх 
послаблення [5, с. 714

Дещо по іншому розглядає поняття соціаль-
ної безпеки В.П. Андрущенко, вважаючи, що це 
є одна з найважливіших внутрішніх складових 
національної безпеки, характеристика ступеня 
соціальної стабільності суспільства [6, с. 62] Без-
перечно, з таким твердженням не можна не по-
годитися, адже саме соціальна складова, на наш 
погляд, визначає пріоритети державної політики 
в сфері національної безпеки виходячи із розу-
міння необхідності соціального захисту та існу-
вання соціальних гарантій для населення. 

Акцент на здатності соціальної безпеки убез-
печити суспільство від загроз, які постійно вини-
кають в ньому, ставить В.А. Гошовська, яка вва-
жає, що соціальну безпеку можна визначити як 
„стан гарантованої правової та інституціональної 
захищеності життєво важливих соціальних ін-
тересів особи і суспільства від зовнішніх та вну-
трішніх загроз” [7, с. 97]. 

Загалом, як вважає В. Скуратівський, соці-
альна безпека – це стан життєдіяльності людини 
та суспільства, що характеризується сформова-
ною, сталою соціальною системою забезпечення 
соціальних умов діяльності особистості, її соці-
альної захищеності, стійкості до впливу чинни-
ків, які підвищують соціальний ризик [8]. Забез-
печення соціальної безпеки в будь-якій країні 
здійснюється засобами державної, насамперед 
соціальної політики. Поняття «соціальна безпе-
ка» є комплексним, містить економічні, політичні, 
соціальні та духовні аспекти, відображає все те, 
що впливає на середовище існування людини, на 
якість життя людей, робить суспільство стійким, 
здатним до розвитку.

На продовження цієї думки слід згадати ще 
твердження А. Приятельчука про те, що стан со-
ціальної безпеки в єдності демографічних, еконо-
мічних та соціокультурних аспектів можна роз-
глядати як соціальну стабільність, яка виступає 
як мета або стан соціальної безпеки. Соціальна 
безпека пов'язана із стійкістю соціально-полі-
тичної системи до несприятливих впливів, з її 
здатністю до суспільної інтеграції та адаптації до 
умов, що змінюються. Тому передумовою забезпе-
чення соціальної безпеки є наявність так званих 
запобіжників, основним завданням яких є уне-
можливлення виходу основних елементів соціаль-
но-політичної системи за критичні межі [3, с. 137].

Останні два визначення, на наш погляд, охо-
плюють широкий діапазон усіх чинників, явищ 

та процесів, які пов’язані із поняттям соціальної 
безпеки і дозволяють вести мову про такий стан 
суспільства, яке неможливо уявити без належ-
них соціальних параметрів, здатних гарантувати 
відповідний рівень національної безпеки. Саме 
соціальна безпека здатна забезпечити невпин-
ний, стійкий і стабільний розвиток держави та 
належний добробут її мешканців на макрорівні.

Саме про макрорівень згадує Н.М. Яценко, 
коли дає своє визначення досліджуваному по-
няттю. Так, він вважає, що соціальна безпека 
може бути розглянута при макрорівневому під-
ході як здатність її суб’єктів використовувати 
інструменти державного регулювання з метою 
протидії та запобіганню впливу внутрішніх і зо-
внішніх загроз з метою забезпечення стабільної 
соціально-економічної ситуації в державі, ство-
рення цивілізованих умов життя громадян, ре-
алізації стратегічних цілей соціальної політики 
з переважною орієнтацією на використання вну-
трішніх ресурсів [9]. 

Отже, розглянувши досліджуване поняття з 
точки зору трактування його різними науков-
цями, можна прийти до висновку, що соціальна 
безпека передбачає такий стан суспільства, при 
якому населення, яке проживає в певній країні, 
отримує ті соціальні блага, які гарантуються їй 
державою відповідно до здійснюваної політики у 
сфері забезпечення належного рівня національ-
ної безпеки, уникнення та протидії загроз, що 
виникають як на локальному чи загальнодер-
жавному, так і на міжнародному рівнях. Осно-
вними визначальними параметрами соціальної 
безпеки, на наш погляд, можна визначити ста-
більність, стійкість і сталий розвиток суспільної 
формації, в якій проживають люди.

Відповідно до запропонованого визначення 
можна згадати А.М. Гриненка, який вважає, що 
головною метою соціальної політики в державі 
можна вважати створення умов для посилення 
рівня соціального захисту та соціальної безпе-
ки в суспільстві, досягнення соціальної злагоди, 
стабільності та соціальної цілісності [10, с. 31]. 

Соціальну безпеку можна вважати комплек-
сним поняттям, яке відповідно до структурно-
функціонального підходу складається з елемен-
тів, зображених на рис. 1.

Виходячи із схеми, представленої на рис. 1, ви-
дно, що в основі системи соціальної безпеки ле-
жать цінності та інтереси окремої людини, які в 
сукупності трансформуються в цінності усього 
суспільства, в якому проживають індивіди. Тому 
суб’єкти в особі органів державного управління та 
інститутів громадянського суспільства повинні ді-
яти таким чином, щоб забезпечувати необхідний 
рівень соціальної безпеки в країні. В даному ви-
падку варто наголосити на важливості такого ін-
струмента як дотримання оптимальних соціальних 
стандартів якості та рівня життя, які мають забез-
печити різним категоріям населення рівні соціальні 
можливості, перспективи горизонтальної і верти-
кальної мобільності та умови для саморозвитку, 
що є прямим завданням державної політики.

В соціальній сфері держава повинна забез-
печувати здійснення політики, адекватної сучас-
ним вимогам, відповідно до напрямів, показаних 
у табл. 1.
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

принципи, на основі 
яких формується та 

забезпечується 
соціальна безпека

інструменти та механізми 
державної політики щодо 
забезпечення соціальної 

безпеки

 

суб’єкти соціальної 
безпеки 
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влади та 

управління
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громадянського 

суспільства

інтереси та 
цінності окремої 

людини

інтереси та 
цінності держави 

та суспільства

Рис. 1. Структурно-функціонально система 
соціальної безпеки*

*Джерело: власні узагальнення

Варто наголосити наважливості як держав-
ного, так і регіонального управління системою 
соціальної безпеки, що в комплексі дасть мож-
ливість досягти очікуваних результатів. З цією 
метою необхідно впровадити в життя механізм 
узгодження інтересів держави та регіонів та 
сформувати систему пріоритетних інтересів дер-
жави з урахуванням регіональних особливостей 
у соціальній сфері. Для цього, наш погляд, на 
загальнодержавному рівні потрібно розробити 
довгострокову стратегію забезпечення соціаль-
ної безпеки, відповідно до якої впроваджувати 

в життя тактичні заходи, які будуть відповідати 
тим реаліям, відповідно до яких ці заходи будуть 
застосовуватися.

Важливе значення в рамках зазначеної стра-
тегії повинні відігравати заходи, спрямовані на 
підвищення ефективності здійснення економіч-
них відносин в країні, адже саме вони є основою 
суспільного розвитку та забезпечення належного 
якісного рівня життя населення. Тому сфера еко-
номічних відносин, на наш погляд, повинна стати 
пріоритетом інтересів органів державної влади 
та управління у напрямі здійснення позитивних 
трансформацій в суспільстві та, як наслідок, під-
вищення рівня соціальної безпеки.

Таким чином, реалізація стратегічної мети – 
побудови ринкового суспільства на основі ринко-
вого саморегулювання як нового способу їх упо-
рядкування – є тим першочерговим керунком, 
у якому слід здійснювати державну політику 
стосовно підвищення рівня соціальної безпеки в 
Україні. Для цього потрібно створити умови для 
економічної свободи та можливості вільно функ-
ціонувати господарюючим суб’єктам (особливо це 
стосується підприємств малого та середнього біз-
несу), реформувати систему відносин власності 
та дати можливість усім бажаючим реалізовува-
ти свій економічний потенціал.

Варто наголосити на вкрай важливій потре-
бі легалізації української економіки, зниження 
рівня тіньових відносин, обмеження корумпова-
ності та економічної злочинності, розмежування 
владних і бізнес-еліт. Це дасть змогу посилити 
економічні фактори соціального розвитку країни 
та забезпечити соціальну безпеку українського 
суспільства.

Розвинута сфера економічних відносин та 
економічна стабілізація сприятиме створенню 
економічних передумов для розширення сфери 
впливу економічних відносин на соціальний роз-
виток українського суспільства, забезпечення 
його соціальної безпеки. У свою чергу це забез-

Таблиця 1
Напрями державної політики щодо забезпечення соціальної безпеки*

№ 
п/п

Сфера реалізації 
державної політики Напрями здійснення державної політики

1 сфера духовних від-
носин

- створення умов для розвитку соціального капіталу;
- розвиток освіти та науки;
- гуманізація системи державного управління, суспільного життя

2 сфера політичних 
відносин

- підвищення дієздатності держави у регулюванні процесів суспільного розвитку;
- формування ефективної системи державного правління.

3 сфера економічних 
відносин

- детінізація економіки;
- вдосконалення відносин власності;
- ефективне вирішення стратегічних завдань економічного розвитку

4 сфера трудових від-
носин

- створення умов для підвищення економічної активності населення;
- впровадження механізмів мотивації та стимулювання до високопродуктивної 
праці;
- упровадження динамічної системи оплати праці.

5 сфера соціального 
захисту

- формування динамічної, гнучкої системи соціального захисту;
- подолання демографічної кризи;
- забезпечення розвитку людського потенціалу;
- підвищення рівня та якості життя населення;
- розвиток соціальної інфраструктури

6 пенсійна сфера 
- реформування системи пенсійного забезпечення та пенсійного страхування; 
- підвищення ефективності пенсійних видатків;
- формування системи недержавного пенсійного забезпечення

*Джерело: власні узагальнення
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печить формування нової якості соціальних від-
носин та підвищення соціального статусу кожно-
го громадянина в країні.

Висновки. Отже, на основі аналізу теоретич-
них підходів до визначення суті соціальної без-
пеки її можна визначити як основний чинник 
забезпечення національної безпеки в державі, 
адже в її основі лежить окремий індивід, що є 
громадянином держави і який потребує якісної 
системи захисту від зовнішніх та внутрішніх за-
гроз, які виникають в процесі життєдіяльності 
суспільства. Поряд із цим, високий рівень соці-
альної безпеки гарантує населенню високу якість 
життя та належний добробут, можливість реалі-
зації свого потенціалу та забезпечення соціаль-
них гарантій. Для цього потрібно, щоб ефективно 
функціонувала система соціальної безпеки, що 

передбачає органічний взаємозв’язок суб’єктів 
та об’єктів та реалізації механізмів та інстру-
ментів державної політики щодо забезпечення 
соціальної безпеки.

Виходячи із потреби підвищення рівня со-
ціальної безпеки в українському суспільстві, 
основними напрямами державної політики в 
духовній, економічній, політичній, трудовій 
сферах, у сфері соціального захисту та пенсій-
ного забезпечення повинні стати реалізація за-
ходів, здійснюваних органами державної влади 
та інститутами громадянського суспільства, які 
мають бути спрямовані насамперед на недопу-
щення непоправних соціальних руйнувань або 
таких негативних наслідків, що потребують 
для свого відновлення дуже великих зусиль і 
тривалого часу.
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Аннотация
Рассмотрены основные подходы к пониманию сути и значения социальной безопасности в соответствии с обеспече-
нием национальной безопасности в обществе. Рассмотрены основные элементы структурно-функциональной системы 
социальной безопасности и обоснованно взаимосвязь ее составляющих. Предложены направления осуществления го-
сударственной политики по обеспечению социальной безопасности в соответствии со сферами их реализации. Про-
анализированы основные проблемы, которые существуют в Украине, учитывая ненадлежащий уровень социальной 
безопасности в украинском обществе. Отдельный акцент поставлен на необходимости увеличения уровня экономиче-
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена исследованию современного состояния системы налогообложения в период реформирования и даль-
нейшим разработкам в области фундаментальных основ налогообложения. В статье исследована сущность и место 
налоговых рисков в системе управления ими. Выяснено необходимость системного подхода к управлению налоговыми 
рисками. Рассмотрены основные элементы системы управления налоговыми рисками. Доказано влияние человеческого 
капитала и информационных потоков на эффективность системы управления налоговыми рисками.
Ключевые слова: налоговый риск, управление налоговыми рисками, система управления налоговыми рисками, нало-
говая система, государство, налогоплательщик.

Постановка проблемы. Налоговые риски 
имеют существенное значение в системе на-
логообложения Украины. Из-за нарушения 
выполнения фискальной и регулирующей 
функций налогов и принципов экономической 
и социальной справедливости происходит не-
гативное влияние на состояние национальной 
экономики. Вопросы, связанные с налоговыми 
рисками и системой управления ими, как никог-
да, нуждаются в проведении фундаментальных 
исследований. Такие исследования будут спо-
собствовать обобщению экономико-правового 
понимания деятельности субъектов налоговых 
отношений в аспекте выполнения ими функций 
и принципов налогообложения с целью повы-
шения уровня налоговой дисциплины.

Значительное внимание в разработке концеп-
туальных основ государственной политики от-
водится концепции рисков. Вопросы теории ри-
сков исследуются в трудах таких ученых, как 
В.В. Витлинського, М.С. Клапкива, С.С. Осадца, 
А.В. Скрипника, С.И. Наконечного и др. Несмо-
тря на существенные научные труды в области 

исследования рисков, сфера анализа налоговых 
рисков пока остается малоисследованной. Сре-
ди работ по вопросам теории и практики нало-
гообложения и налоговых рисков стоит выде-
лить труды известных отечественных ученых: 
В.Л. Андрущенка, В.П. Вишневского, И.А. Луни-
ной, А.Н. Тимченко, А.Д. Вовчак, П.В. Мельника, 
В.М. Опарина, В.А. Онищенка, А.М. Соколовской, 
А.Н. Десятнюк и др. Кроме того вопросы нало-
говой безопасности и ее структурных элементов 
исследовали такие отечественные ученые как 
С.В. Каламбет, А.И. Крысоватый, Н.В. Новицкая, 
Ц.Г. Огонь, С.В. Онишко. Однако теоретически 
вопрос о возможности формирования и примене-
ния механизма системы управления налоговыми 
рисками еще остаются неисследованными.

Постановка задачи. Целью статьи являет-
ся углубленное изучение содержания системы 
управления рисками и обоснование эффективно-
сти управления налоговыми рисками путем вне-
дрения системного подхода. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Риск является составным элементом любой 

© Евтушенко Н.А., Скоромцова Т.А., 2016

Sydorchuk Orystlava Grigorіvna
PhD, Associate Professor,
Post-Doctoral Scholar of Public Administration Department
Lviv Regional Institute of Public Administration
The National Academy of Public Administration
Office of the President of Ukraine

THE THEORETICAL BASICS OF ENSURING SOCIAL SECURITY IN SOCIETY

Summary
In the article the main approaches on understanding the nature and importance of social security according to the 
national security in society are reviewed.The main elements of the structural and functional system of social security are 
considered and it components interrelations are proved. Directions on implementation of the state policy of social security 
according to their implementation areas are proposed. Main problems, existing in Ukraine due to misuse of the social 
security are analyzed. A special emphasis is done on enhancing the need of economic security, what would provide a new 
quality of social relations and increase the social status of every citizen in the country.
Keywords: social security, national security, the state, society.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ94

4 (11), липень 2016

управленческой деятельности, зависит от влия-
ния большого количества факторов и действий 
контрагентов, которые трудно предсказать во 
всей полноте и с необходимой точностью. По ав-
торскому определению, экономический риск это 
стоимостное измерение результатов финансово-
хозяйственной деятельности человеческого ка-
питала через неиспользованные возможности в 
условиях неопределенности событий и несовер-
шенства информационного обеспечения [1, с. 5]. 
Одним из разновидностей экономического риска 
является налоговый риск, который имеет все ха-
рактеристики общеэкономических рисков: кон-
фликтность, всеохватываемость, вероятность, 
неопределенность и альтернативность. Налого-
вый риск, как и экономический риск, тоже не-
обходимо оценивать как стоимостное измере-
ние результатов деятельности человеческого 
капитала в условиях неопределенности и несо-
вершенства информационного обеспечения. Ос-
новой неопределенности в системе управления 
налоговыми рисками является проявления не-
исчерпаемости и недостоверной информации, 
под влиянием которой формируются нарушения 
в финансовых потоках. В определенный пери-
од времени нарушения в данных потоках пре-
вращаются в рискованные. Однако, выявление, 
распознание и управления налоговыми рисками 
является делом работников, которые в постинду-
стриальной экономике получили название «чело-
веческий капитал».

Согласно приказу Государственной налого-
вой администрации Украины «Об утверждении 
методических рекомендаций по мониторингу 
налоговых рисков», налоговый риск трактуется 
как вероятность нарушения налогового законо-
дательства, в результате чего возможны потери 
бюджета [2]. То есть, эти нарушения происходят 
между налоговиком или уполномоченным лицом 
Государственной налоговой службы и налогопла-
тельщиком. Налоговый риск с точки зрения го-
сударства в лице его уполномоченных органов – 
это вероятность (угроза) недополучение налогов 
в бюджет из-за использования налогоплатель-
щиками методов минимизации (оптимизации) 
налогообложения, возможных в силу тех или 
иных недостатков в налоговом законодательстве. 
Налоговый риск с точки зрения налогоплатель-
щика – это вероятность (угроза) доначисления 
ему налогов (сборов), пени и штрафов в ходе на-
логовой проверки из-за разногласий, возникших 
между данными налогоплательщика и налогови-
ками в толковании налогового законодательства, 
которая может обернуться для хозяйствующего 
субъекта увеличением налогового бремени [3].

Рассмотрение сущности налоговых рисков 
дает основания учитывать тот факт, что риск 
включает в себя не столько наличие рисковой 
ситуации и ее осознание, столько принятие ре-
шения на основе проведения анализа и мони-
торинга риска. Поэтому налоговые риски, как и 
любой риск нужно не только предвидеть, но и 
минимизировать – то есть управлять ими. В та-
ких условиях необходимо создание научной кон-
цепции рискологии в сфере налогообложения, 
которая станет важной теоретической базой раз-
вития отечественной налоговой системы. [4]. Во 

время управления налоговыми рисками целесоо-
бразно использовать системный подход, который 
фокусирует внимание не только на организации, 
но и на среде, которая ее окружает. Главным 
понятием системного подхода является понятие 
«система». В экономике система представляет 
собой сложный механизм, который характери-
зуется причинно-следственными взаимодействи-
ями. Некоторые западноевропейские экономи-
сты придерживаются мнения, что управление 
риском – это действия, через осуществление 
которых достигается надежность соответствую-
щей деятельности путем включения возможных 
непредвиденных случаев в процесс управления 
[5, с. 646-647].

Вышеприведенные мнения дают основания 
считать, что систему управления налоговыми 
рисками можно охарактеризовать как совокуп-
ность методов, приемов и мероприятий, которые 
позволяют в определенной степени прогнози-
ровать недопоступления налоговых платежей 
и принимать меры по недопущению или мини-
мизации нарушений в сфере налогообложения. 
Данная система управления налоговыми риска-
ми представляет собой совокупность взаимосвя-
занных и взаимозависимых элементов, к кото-
рым относятся:

1) сущность риска и источники его возникно-
вения;

2) анализ, оценка и описание риска (характе-
ристика риска);

3) методы минимизации риска;
4) мониторинг мер предупреждения и проти-

водействия рискам.
В системе управления налоговыми рисками 

объектом управления выступают социальные 
ценности, на которые направлены конкретные 
посягательства в сфере налогообложения, при-
водят к недопоступлению средств в бюджет или 
государственные целевые фонды. К субъектам 
управления налоговыми рисками можно отнести 
представителей государственных налоговых ор-
ганов, которые с помощью различных приемов 
и способов управления целенаправленно влияют 
на налоговые риски.

Создание государственной налоговой адми-
нистрации в Украине происходило с использо-
ванием зарубежного опыта. С целью создания 
партнерских отношений и атмосферы полного 
доверия и уважения между налоговой службой 
и налогоплательщиками был избран в качестве 
примера опыт деятельности Налоговой и тамо-
женной администрации Нидерландов – страны, 
в которой уровень добровольной уплаты нало-
гов составляет 97%. Основным принципом ра-
боты налоговой службы Нидерландов является 
ориентирование плательщиков на добровольную 
уплату налогов, а главным направлением рабо-
ты является законодательная политика работы 
с рисками и управления ими [6]. В этом смысле, 
основными источниками возникновения налого-
вых рисков в системе управления являются мо-
ральные, которые порождают административные 
и экономические факторы. В этом случае нару-
шается выполнение фискальной функции нало-
гов, главной целью которой является наполнение 
доходной части бюджета государства для удов-
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летворения потребностей общества. Складыва-
ется ситуация относительно неравенства прав и 
обязанностей всех субъектов налоговых правоот-
ношений и абсолютной свободе государства в их 
определении.

В процессе анализа системы управления на-
логовыми рисками целесообразно использовать 
системный подход как основной методологиче-
ский инструмент. Налоговые риски характеризу-
ются по следующим направлениям: по объекту; 
по источникам возникновения; по совокупности 
исследуемых инструментов; по комплексности 
исследования; по финансовым результатам; по 
характеру проявления во времени; по возмож-
ности предсказания. Наибольший интерес пред-
ставляют характеристики налоговых рисков по 
субъектам, которые возникают в результате де-
ятельности физических и юридических лиц и 
формируются по критериям:

1) количественный критерий: допустимый 
риск, критический риск; катастрофический риск;

2) качественные критерии:
– по влиянию последствий рисков: оправдан-

ные, неоправданные;
– по времени возникновения: перспективные, 

текущие, оперативные;
– по функциональным признакам: обществен-

ные, налоговые.
Вопрос анализа налоговых рисков и их клас-

сификация недостаточно разработаны. Первые 
попытки классификации причин возникновения 
налоговых рисков, предложенные А.Н. Десятнюк: 
а именно: недостатки социально-экономического 
характера; недостатки организационно-правово-
го характера; недостатки нормативно-правового 
характера. [7, с. 40] Более глубокие наработки 
ученых в области налоговой рискологии имеют 
В.В. Витлинський и О.М. Тимченко [8, с. 133-136]. 
В дальнейшем, классификация источников воз-
никновения налоговых рисков была усовершен-
ствована Н.А. Евтушенко [9] (рис. 1)

Как видно из рисунка, разработанная ранее 
классификация, с целью расширения 
источников их возникновения по отно-
шению к субъектам налоговых рисков, 
как «для государства», так и «для пла-
тельщика», была добавлена рисками, 
которые связаны с человеческим ка-
питалом и информационными рисками. 
На взгляд автора, при характеристике 
источников налогового риска эти две 
характеристики оказывают значитель-
ное влияние на его сущность, посколь-
ку, наряду с человеческим капиталом 
(моральной стороной) уровень инфор-
мационного обеспечения на сегодня 
становится существенным фактором 
функционирования экономической си-
стемы. Каждому руководителю на всех 
уровнях управления приходится стал-
киваться с проблемами экономического 
информационного обеспечения: недо-
статочностью информации, появлением 
новых направлений развития информа-
ционных и технологических структур, 
ограниченностью доступа к статистиче-
ским и нормативным данным. Поэтому 

система управления рисками должна включать 
мероприятия по осуществлению постоянного 
контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью налогоплательщиков (осуществление 
проверок), мониторинга уплаты ими налогов, вы-
явления нарушений по уплате налогов и сборов, 
а также самое главное – не допустить повторно-
го использования схем уклонения, которые были 
обнаружены органами государственной налого-
вой службы ранее.

Дальнейший мониторинг рисковых позиций 
в системе управления налоговым риском вклю-
чает порядок взаимодействия подразделений в 
процессе выявления и предупреждения рисков, 
а также совершенствование методов нейтрали-
зации любых возможных последствий рисков. 
С целью осуществления контроля и недопущения 
повторных уклонений от уплаты налогов и для 
эффективного управления налоговыми риска-
ми, органами государственной налоговой служ-
бы была создана единая база данных налоговых 
рисков (БДНР). Эта база систематизирует недо-
статки и нарушения нормативно-правовых актов 
субъектами предпринимательства в процессе хо-
зяйственной деятельности, схемы уклонения от 
налогообложения, общие признаки, которые мо-
гут указывать на наличие таких нарушений. За 
счет постоянной контрольной работы, в условиях 
нестабильного законодательства и возникнове-
ния новых видов, форм и методов хозяйственной 
деятельности БДНР постоянно меняется, допол-
няется новыми видами рисков.

Для определения налоговых рисков в системе 
управления ими применяется метод системати-
зации плательщиков в соответствии с опреде-
ленными стандартами по группам. Такая систе-
матизация основывается на принципах микро 
уровневого анализа предприятий. Один из видов 
такого анализа – автоматизированная проверка 
и анализ налоговой отчетности налогоплатель-
щиков. Такой подход позволяет вводить в прак-
тику новую стратегию организации контроль-

Виды налоговых рисков

Для государства Для плательщиков

Риск экономического кризиса

Риск налоговой политики

Риск планирования и прогнозирования 
налогов

Риск ухода от налогообложения

Риск нарушения законодательства 

Риск администрирования

Риск увеличения налогового 
бремени

Риск минимизации налогов

Риск налогового контроля

Риск уголовного преследования

Риски, связанные с человеческим капиталом

Информационные риски

Рис. 1. Усовершенствованная классификация видов  
налоговых рисков
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но-проверочной работы фискальными органами. 
Главная задача службы – это формирование без 
предвзятых отношений с налогоплательщиками, 
при которых налоговая служба будет партне-
ром легального бизнеса, обеспечивая снижение 
налогового давления и создавая благоприятные 
условия для роста экономики [10, с. 11-12]. На 
практике это означает, что главным критерием 
отбора предприятий для проверки является на-
личие в их финансово-хозяйственной деятельно-
сти рисков неуплаты причитающихся платежей 
в бюджет. 

Исходя из этого, как свидетельствуют ре-
зультаты обработки данных рискоориентиро-
ванной системы, в план-график проведения до-
кументальных плановых проверок в 2015 году 
было включено почти на 30% меньше субъектов 
хозяйствования по сравнению с 2014 годом. Бла-
годаря этой системе также удалось уменьшить 
количество внеплановых документальных прове-
рок почти на 40% и встречных сверок более чем 
на 20%. Это, безусловно, сказалось на качестве 
работы контролирующих органов.

Так, по результатам проверок в 2015 году в 
бюджет доначислено 36,0 млрд. грн. денежных 
обязательств, в т.ч. по результатам плановых до-
кументальных проверок – 18,5 млрд. грн., вне-
плановых – 18,0 млрд. гривень. 

Корме этого, уменьшено отрицательное зна-
чение и бюджетное возмещение НДС, налого-
плательщиками самостоятельно уменьшен со-
мнительный налоговый кредит, прекращена 
незаконная внешнеэкономической деятельности 
более 50 рисковых предприятий-импортеров, 
обеспечена организация работы и контроль за 
применением штрафных санкций территориаль-
ными органами ГФС за несвоевременное пред-
ставление (непредставление) отчетности. ГФС 
разработана и внедрена новая форма «Н» на-
логового уведомления-решения относительно 
применения штрафных санкций к налогопла-
тельщикам за несвоевременное представление / 
непредставление отчетности. 

Таким образом, современные подходы к ор-
ганизации контрольно-проверочной работы дают 
основания не применять пост-контроль к добро-
совестным налогоплательщикам, одновременно 
для недобросовестных такой контроль должен 
быть не жестокие. То есть, плановые контроль-
но-проверочные мероприятия направлены ис-
ключительно на те предприятия, которые созна-
тельно не платят или платят не в полном объеме 
платежи в бюджет, используя схемы уклонения 
от налогообложения. 

Таким образом, было установлено, что нало-
говый риск, как и экономический риск, целесоо-

бразно оценивать как стоимостное измерение ре-
зультатов деятельности человеческого капитала 
в условиях неопределенности и несовершенства 
информационного обеспечения. С целью мини-
мизации и противодействия налоговым рискам 
целесообразно рассматривать их как систему 
управления. Система управления налоговыми 
рисками представляет собой обобщение резуль-
татов контроля и систематизацию недостатков 
и нарушений нормативно-правовых актов субъ-
ектами предпринимательства в процессе хозяй-
ственной деятельности, схем уклонения от нало-
гообложения, а также общих признаков, которые 
могут указывать на наличие вышеуказанных 
нарушений. В таких условиях, использование 
системного подхода к управлению налоговыми 
рисками является элементом повышения эффек-
тивности управления налогами. Но на уровень 
эффективности обязательно будут влиять воз-
можности человеческого капитала и совершен-
ство информационного обеспечения.

Для устранения источников возникновения 
налоговых рисков отечественная налоговая си-
стема нуждается:

– реформирование налоговой системы в соот-
ветствии выбранным теоретическим основам ее 
построения;

– надлежащее выполнение принципов, регу-
лирующих отношения в сфере налогообложения;

– поддержание фискальной направленности 
налоговой системы на устойчивый экономиче-
ский рост;

– совершенствование организации операци-
онной деятельности налоговых департаментов, 
внутреннего контроля и процесса сбора данных;

– переход от карательной к стимулирующей 
функции в сфере налогообложения.

Выводы из проведенного исследования. Вы-
шеприведенные рассуждения позволяют сделать 
вывод, что налоговые риски следует рассматри-
вать как научную основу для разработки кри-
териальной базы построения систем обеспечения 
национальной безопасности в сфере налогообло-
жения. Применение системного подхода в теории 
и практике налогообложения будет способство-
вать предвидению появления негативных по-
следствий, значительно повысит эффективность 
мониторинга рисков и практического управле-
ния ими и станет основой для дальнейших ис-
следований мероприятий минимизации рисков 
налоговой системы. Уменьшив уровень налого-
вых преступлений (уклонения от уплаты нало-
гов) государственная налоговая служба увеличит 
уровень налоговых поступлений в бюджет, что 
в свою очередь приведет к росту отечественной 
экономики и уменьшение ее теневого сектора.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КЛАСТЕРАМИ

Сквозь призму формирования региональных кластеров рассматриваются изменения ресурсно-методологических баз 
постсовременных процессов управления. Анализируются условия интеграции интересов основных субъектов обще-
ственной жизни и хозяйствования в регионах. Особое внимание уделяется выделению ключевых элементов измене-
ний, в частности, выращиванию научно-образовательно-производственных структур и возрождению ценностно-смыс-
ловых комплексов.
Ключевые слова: регион, управление, инновация, кластер.

Постановка проблемы. Одной из мощных 
тенденций XX-XXI веков стало усиление реги-
онального начала в обеспечении жизнедеятель-
ности и развития. Если Новое время породило 
успешность объединения потенциала нации и 
государства, то культура постмодерна пришла 
с победоносностью формирования внегосудар-
ственных образований (институционализирован-
ных и неинституционализированных) и повыше-
нием жизнестойкости федеративных подходов 
[1-3]. Так, становление разноуровневых регио-
нов: прежде всего, мега-, мезо-, макро-, микро-
уровней – стало обязательным условием приме-
нения эффективных моделей развития. Вместе с 
тем, повышение роли регионов может не только 
поддержать, но и стать силой содействия обру-
шению государства, послужить как созиданию, 
так и разрушению. Решение задач устойчивости 
в неустойчивой среде существенно влияет на по-
нимание ресурсно-методологических баз обеспе-
чения эффективности, подталкивая к интеграции 
в управленческих композициях региональной ге-
остратегии возможностей управляемых, самоу-
правляемых и неуправляемых структур, исполь-
зованию при этом внерациональных установок и 
неосознанных мотивов поведения. Само наличие 
среды квазидемократических социально-поли-
тических образований, с одной стороны, позво-
ляет их элитам за внешними формам скрывать 
совершенно отличное от них содержание, но, с 
другой, делает их уязвимыми к воздействиям 
под лозунгами реализации декларируемых цен-
ностей. В частности, в этом контексте крайне 
актуальным оказывается качество геостратеги-
ческого позиционирования региональных систем: 
сохранение собственной идентичности – или же 
превращение в питательную среду и материал 
псевдозападного общества.

Анализ публикаций. Важное для изучения 
избранного аспекта развитие регионалистики 
успешно осуществляется научно-практическими 
школами С. Авдониной, Н. Атанова, С. Брюшко-
вой, М. Бушуевой, В. Дергачёва, В. Гееца, Ю. Глад-
кого, С. Глазьева, А. Гранберга, Е. Евдокимовой, 
А. Евлохова, М. Егорова, В. Захарова, В. Игна-
това, О. Иоффе, Т. Калашниковой, Б. Кваснюка, 
А. Ковалёва, Д. Котельникова, В. Криворотова, 
Л. Матвеевой, Г. Минаева, Т. Морозовой, А. Ни-
китаевой, В. Сенчагова, В. Симоненко, Т. Суббо-
тиной, М. Суслова, А. Татаркина, Н. Толмачё-
вой, А. Трофимова, О. Черновой, А. Чистобаева, 

В. Чужикова, В. Шилова. Для анализа оптими-
зации межрегионального взаимодействия в этом 
контексте много сделали А. Амоша, А. Ачлей, 
В. Боков, Н. Бердсолл, О. Барабанов, А. Бутен-
ко, А. Дугин, А. Зиновьев, Л. Ивашов, Ж. Карло, 
В. Колосов, Е. Кривицкая, Е. Куркина, А. Ники-
форов, П. Мельников, В. Мунтиян, Н. Обухов, 
Ю. Палкин, Ю. Пахомов, О. Пошедин, Н. При-
валов, Е. Савельев, В. Семёнов-Тян-Шанский, 
А. Хухрин.

Формулировка исследовательской задачи. 
Исторически геостратегический анализ реги-
онального измерения часто был орудием обо-
снования геополитических целей, связанных с 
обеспечением гегемонии: борьбой за сохранение 
доминирования или претензии на этот статус. 
Однако всегда были, а в условиях постсовре-
менности усиливаются и тенденции, связанные 
с преодолением подхода, свойственного для 
«игры с нулевым результатом». Рост качества и 
количества вооружений, соразмерность итогов 
от вмешательства человека результатам при-
родных стихий требуют для достижения целей 
сохранения жизни и культуры, а также разви-
тия человечества сменить идеологию стремле-
ния к доминированию на философию и меха-
низмы обеспечения компромисса и консенсуса. 
Попытки насильно навязать свои устремления 
не только разлагают их субъектов, но и вызы-
вают разнообразное противодействие (включая, 
например, такое глобальное явление, как тер-
роризм). Вместе с тем, формирование «умной 
толпы», оснащённой новейшими гаджетами и 
прочими возможностями информационной эры, 
при усилении тенденций расчеловечивания жиз-
ни, грозит ответом на вызовы эпохи именно на 
этом уровне. Отставание духовно-нравственного 
развития от научно-технологического прогресса 
инициирует все новые иррационально-превра-
щенные пласты, соответственно – новые уровни 
мифотворчества. Как известно, модерный проект 
освобождения личности на Западе уже обернул-
ся эмансипацией животных инстинктов. Между 
тем, безвекторность «гармонии» ведет к порогу, 
за которым – уничтожение и самоуничтожение: 
снижается давление с одной стороны – тут же 
усиливается с другой; ослабевает один фактор – 
вырастает роль иных.

В сложившейся ситуации цель статьи – рас-
смотрение динамику регионального управления 
в контексте использования инструментария кла-
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стера как важнейшего фактора региональной 
геостратегии постсовременного мира. 

Изложение основного материала. Региональ-
ные механизмы призваны обеспечить качество 
социально-экономического развития, позволяя, 
в частности, разрешить фундаментальное про-
тиворечие между социализацией хозяйственной 
жизни и частной творческой инициативой. С од-
ной стороны, под влиянием новых глобальных 
тенденций активно усиливается взаимозави-
симость производственных звеньев, дисципли-
на взаимодействия контрагентов, кооперация 
и сотрудничество партнёров. Тот глобальный 
уровень развития общественного характера и 
содержания труда, которого, пройдя череду за-
кономерных этапов, оно, наконец, достигло, оз-
начает, в частности, что ныне уже значимость 
собственных результатов деятельности каждо-
го определяется включённостью в совокупный 
труд. Причём производственные циклы включа-
ют узлы, значительно отстоящие друг от друга, 
каждый из которых участвует в конкурентной 
борьбе на своем ярусе хозяйствования. С другой 
стороны, формы разделения труда зиждутся на 
приватном интересе и приватной собственности, 
а потому фиксируются разнообразными соб-
ственниками, среди которых всё заметнее роль 
многонациональных корпораций и регионов, ди-
версификация деятельности которых строит-
ся в зависимости от конкретной конфигурации 
интересов. В этой ситуации обеспечение и про-
движение общественных и приватных интересов 
оказываются всё более взаимозависимыми, а мо-
дели их продуктивного взаимодействия на реги-
ональном уровне – всё более разнообразными. 

Если ранее использование региональных 
возможностей осмыслялось в понятиях тер-
риториально-производственных комплексов 
и проектов развития соответственно природ-
но-культурным и социально-экономическим 
характеристикам: «Большая Волга», «Северо-
Западный экономический район СССР», «Се-
верский Донец», «Слобожанщина», «Третья 
Италия», Мондрагонская группа кооперативов 
в Стране басков, и т.п., – то теперь их освоение 
чаще происходит в понятийно-терминологиче-
ской традиции «кластеров». При этом практика 
подталкивает к смысловому обособлению поня-
тий, с одной стороны, «район», «районирование» 
и, с другой, «регион», «регионирование». В по-
следнем случае акцентируется субъективное 
начало, напрямую связанное с организационно-
управленческими особенностям [4, с. 50]. При 
этом активизация регионалистики ориентиру-
ет как на поиск, обеспечение приоритетности 
и культивирование «точек развития», позволя-
ющих запустить цепную реакцию позитивных 
трансформаций, так и на поддержание общей 
благотворной для нужного вектора перемен 
среды. Обеспечение кластерно-синергетичной 
эффективности инноваций социетального уров-
ня и подготовка цепной реакции последующих 
трансформаций требует концентрации (терри-
ториальной локализации, целевого выделения, 
методологического очерчивания, поддержки не 
только общей среды трансформаций, но и «то-
чек конденсации» изменений) [5-9].

Качество кластеров могут обрести регионы 
при интеграции на основе осознания рождающе-
го доверие единства интересов, задач, традиций 
и базовых ценностно-смысловых комплексов воз-
можностей и усилий бизнеса, власти и общества в 
сетевой / сетецентрической целостности институ-
ционализированных и неинституционализирован-
ных, формальных и неформальных взаимодей-
ствий партнёрства / кооперации и конкуренции, 
создающей новое качество кумулятивной синер-
гии в едином информационном пространстве. При 
реализации региональной геостратегии необхо-
димо учитывать, как постсовременными тенден-
циями усиливается давление социокультурных 
факторов управленческо-регулятивного воздей-
ствия, а сами хозяйственные динамики включают 
множественность акторов и сочетают процессы 
управляемые, самоуправляемые и неуправляе-
мые. Таким образом, социокультурные факторы 
становятся мощными стимуляторами развития 
региона. Кумулятивный эффект синергии, под-
держивающий устойчивость жизнедеятельности 
и развития региона в неустойчивой среде, воз-
никает при объединении публично-приватным 
партнёрством (прежде всего, за счет механизмов 
государственно-частного партнёрства) разноу-
ровневых интересов населения. Так формируется 
возможность минимизации рисков и локализации 
ущерба при использовании своих ресурсно-мето-
дологических баз [10-15].

Соответственно, Сверхпроект развития реа-
лизуется не только непосредственно, но и в ми-
риадах отдельных конкретных проектов. При 
этом приобретение региональным потенциалом 
характера целостности и получение им вектора 
развития во многом зависит от качества управ-
ления, а инновационность и изменчивость сре-
ды требуют инновационности регулирования 
[16, c. 8, 13, 24, 25]. 

Необходимость опоры на эндогенные факторы 
стимулирования социально-экономического раз-
вития требует первоочередного освоения регио-
нального социокультурного, научно-интеллекту-
ального и технико-технологического потенциала 
для обеспечения доверия между ведущими акто-
рами его возможной актуализации, прежде всего, 
научно-образовательно-производственными зве-
ньями, региональнами органами государствен-
ного управления и местного самоуправления, 
сектором гражданского общества и профессио-
нальными, конфессиоными и т.д. сообществами 
[17, с. 40-51]. Сегодня становление научно-обра-
зовательно-производственных кластеров может 
стать ключевым звеном в обеспечении подъёма 
конкурентоспособности региональной системы 
хозяйствования и благосостояния населения в 
условиях усиления роли экономики знаний, а 
их поддержка – важнейшее направление соци-
ально-экономического и политического не толь-
ко государственного, но и регионального курса. 
После механизации, автоматизации и роботиза-
ции за человеком остается то, что не подпада-
ет под этот процесс и сконцентрировано вокруг 
творческого развёртывания его сущностных сил; 
основной источник стоимости в настоящее вре-
мя – творческий, прежде всего интеллектуаль-
ный, потенциал, а не психофизические усилия 
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сотрудника, приоритет стратегий развития кон-
курентоспособности – производство знаний и их 
эффективное применение; демократизируются 
системообразующие отношения общества (труда, 
собственности, управления); трансформируются 
структуры обмена и потребления; ликвидируют-
ся основы классических форм отчуждения. Пе-
реход к мелкосерийному производству с частой 
переналадкой технико-технологических циклов 
требует адекватной готовности к этому персона-
ла, прежде всего, благодаря владению базовыми 
методологиями и путями их творческой адапта-
ции к конкретным условиям постсовременности 
и особенностей участка деятельности. Конкурен-
тоспособность и хозяйственный успех региональ-
ной системы обеспечиваются в этих условиях ак-
центированием развития и реализации личности 
на основе персонализации жизнедеятельности, а 
отнюдь не нивелированием людей и редукцией 
их до биофизиологического автоматизма или же 
усреднением производственных функций и стан-
дартизацией продукции в хозяйствовании.

Соответственно осуществляемым решениям, 
усиливающим позиции того или иного выбора, не 
только содержание каждого из их элементов на-
учно- образовательно-производственных класте-
ров, но и качество их взаимосвязи, обеспечение 
системности взаимодействия и кооперации ис-
пытывает трансформации исторического уровня. 
Как известно, традиционная культура аграр-
ного общества реализовывала основную функ-
цию управления хозяйственной деятельностью 
в рамках формулы «делай так, потому что так 
делалось до тебя». В индустриальном обществе с 
культурой модерна генерализирующим направ-
лением хозяйственного управления было «делай 
так, потому что это рационально». Для постин-
дустриального региона характерен подход «де-
лай так, потому что это эффективно». Причем 
эффективными для региональных хозяйствен-
ных систем могут быть самые разные парадиг-
мы осуществления управленческих композиций. 
Культура постмодерна постиндустриального 
общества является принципиально открытой, 
деидеологизированной, ненасильственной и ба-
зируется, скорее, на развитии преимуществ, 
а не ликвидации недостатков. Соответственно, 
предельно важным становится не столько вой-
ти в общую колею, «ликвидировать отставания», 
сколько «сохранить и нарастить конкурентные 
преимущества» региона, создав на их базе кла-
стеры дальнейшего подъёма. В этом – ведущая 
доминанта отмены прежней методологии задей-
ствования ресурсных баз, поэтому этот признак 
пронизывает успешную организацию и управле-
ние хозяйственной деятельностью, прежде всего, 
имманентной эпохе деятельностью интеллекту-
альной [18-24].

Постсовременность существенно трансформи-
рует представления об оптимизации путей воз-
действия. Резкое усложнение социально-полити-
ческой реальности, отразившееся в концепциях 
перехода от системы к бессистемной целостно-
сти, от материальной доминанты в организации 
к духовно-культурным началам структурирова-
ния и мотивирования, ориентирует на многооб-
разие управленческих композиций вне единого 

шаблона, на утопичность поиска единого канона. 
Другими словами, постсовременность предпо-
лагает, что в процессе осуществления анализа, 
прогностики и конструктивных действий по-
преимуществу приходится иметь дело со слабо-
структурированной многоуровневой средой, где 
сходятся и диффузируют совершенно разные 
социально-экономические логики и тенденции. 
Эти основания приводят к фиксации заведомо 
более мозаичных, гибридных, конгломератных 
общественных коммуникаций, которые несут ак-
центирование индивидуально-психологическим 
(а не социально-экономическим) началом, потому 
вместо привычных в прошлом иерархий усили-
вается равнозначность разного, полиситемность, 
невозможность заблаговременного установления 
жёсткого единообразия социально-экономиче-
ских масштабов и канонов (наряду с повышени-
ем в глобальных масштабах технико-технологи-
ческой стандартизации). 

В частности, постсовременные трансформа-
ции ресурсно-методологических баз существен-
но воздействуют на приоритетность организаци-
онно-управленческих подходов. Однозначность 
причинно-следственных связей (модель «де-
рева») давно переросла в модель «куста» (ха-
рактеризующую социальность, выросшую до 
многофакторности) и «ризому» стохастического 
состояния социальности, где могут сплетаться 
самые причудливые сочетания логики бытия. 
При этом способность социальной системы госу-
дарства противостоять дестабилизирующим гло-
бальным, региональным и национальным фак-
торам оказывается важной частью механизма 
предотвращения угроз в важнейших сферах че-
ловеческой деятельности. Всё это ещё раз акту-
ализирует необходимость такого регулирования 
социальных отношений, которое способно на-
правлять их качественное развитие в русло соз-
дания условий для самореализации тружеников, 
мотивировало бы к увеличению качества чело-
веческого потенциала и адекватности персонала. 
Когда действительно кардинально изменяются 
условия, то необходимо развиваться всей регу-
лятивной системе, в частности, – с освоением 
всего диапазона использования нормотворческой 
и регулятивной функций социального капитала. 
Впрочем, задачи региональной геостратегии ре-
шаются в пересечении ресурсных баз, особенно-
стей логик и методологий социально-политиче-
ских постмодерна, модерна и архаики.

Таким образом, осуществление проектов «реф-
лексивной модернизации» постсовременного типа 
взыскует качественно новых моделей участия в 
глобальной конкуренции, эффективное владение 
которыми требует более полного использования 
регионами и городами творческих возможностей 
людей и соответствующих трансформаций ре-
гулятивной системы. Соответственно, возраста-
ет эффективность технологий стимулирования 
желательных процессов, базирующихся как на 
выделении точек и кластеров развития, так и на 
формировании общих динамик среды, предпола-
гающих умение не директивного администриро-
вания, а подходы, помогающие заинтересовать и 
увлечь [25-29]. Ведь, несмотря на определенные 
дополнительные сложности, воплощение кон-
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кретных форм оптимальной реализации соци-
ально-экономических и политических интересов 
общества предполагает широкое применение ал-
горитмов сценарного, проектного и вариативно-
го подходов футуродиагностики к перспективам 
развития. Следовательно, в условиях инверси-
онного развития (если не гражданское общество 
создает государство, а государство обеспечива-
ет функционирование гражданского общества) 
развитая и структурированная общественность 
предполагает достижение определённого эко-
номического уровня. В свою очередь, принятие 
успешных в долговременном плане стратегиче-
ских решений, а также осуществление стратеги-
ческого давления в направлении их реализации 
требует учёта ожиданий и восприятия населе-
ния (прежде всего, на базе ценностно-смысловых 
комплексов соответствующего культурно-циви-
лизационного мира).

Устойчивость безопасности и развития требу-
ет повышения уровня знаний о перспективных 
тенденциях трансформаций и качества ответов 
на вызовы исторического масштаба. И если ус-
ловия Высокого Модерна «растворяли» человека 
в общей судьбе, то постмодерн оставляет гораз-
до больший диапазон для личного выбора. Более 
того: с одной стороны, степень закономерности 
явления, как правило, противоположна его оду-
хотворённости, с другой же, – суть пережива-
емых трансформаций связана и с переходом к 
приоритету духовно-ментальных начал жизне-
деятельности. Факты, свидетельствующие о по-
явлении и усилении новых процессов, зачастую, 
скрыты под спудом доминирующих пока харак-
теристик прошлого, но без их должной оценки 
невозможно строить политику «на опережение». 
Причём скорость изменений нарастает, попытки 
реагировать на очевидное обрекают на отстава-
ние и утрату исторической инициативы. Ныне 
вхождение народов в постсовременные модели 
развития (прежде всего, включая постмодерн 
культуры и постиндустриальный строй обще-
ства) осуществляется в глобальном масштабе. 
С одной стороны, это означает формирование и 
акцентирование соответствующих начал соци-
ально-экономической жизни вне зависимости от 
субъективных желаний и осознания происходя-
щего. С другой же, понимание существа процес-
сов и границ эффективного влияния на них по-
зволяет превращаться в коллективного субъекта 
стратегических преобразований.

Именно в момент сдвигов парадигмального 
уровня, при приближении к состоянию инсти-
туциональной неопределённости, приходится не 
столько руководствоваться привычными регуля-
торными правилами, сколько гибко ориентиро-
ваться, с одной стороны, на ценностно-смысловые 
комплексы своего культурно-цивилизационного 
мира (которые, реализуясь в формах традиций, 
обычаев, укладов и обеспечивают воспроизвод-
ство и развитие общества как целостности), с 
другой же, – на общую логику исторического 
процесса и конкретные особенности: свои, сво-
его положения и своих целей. В частности, на-
стройка регулятивного механизма в подобной си-
туации предполагает повышения внимания при 
осуществлении организационно-управленческих 

отношений к сформированным социокультурным 
традициям, развитию вокруг них и на их основе 
культурно-цивилизационных миров. 

В свою очередь, консолидация общества на 
продуктивной основе предполагает «устойчивую 
неустойчивость» в обеспечении баланса инте-
ресов различных групп населения, прежде все-
го, созидателей и тружеников (теперь всё чаще 
концентрирующихся на творчестве духовно-ин-
теллектуального продукта). При этом, с одной 
стороны, вместо стратегий «экономии на пере-
менном капитале» усиливаются объективные 
основания для более полного удовлетворения 
первичных потребностей и перехода к мотиви-
рующему значению более сложных интересов, 
с другой, – повышается значение региональных 
механизмов и инструментов: опосредование в со-
стоянии существенно повлиять на качественный 
и количественный результат (пере)распределе-
ния в контурах самоуправления и внешней ко-
ординации [30].

В этих условиях и само понятие развития 
нуждается в обновлении: кроме стабильного и 
сбалансированного роста, оно должно обеспечи-
вать инновационными формами традиционно вы-
работанные механизмы общественного бытия и 
ориентироваться на такие максимы как солидар-
ность, свобода выбора, убеждений и слова, терпи-
мость, востребуя адекватной гибкости управления 
(flexible management), прежде всего, – ресурсами 
стимулирования. Так, в частности, создание объ-
ективных условий для наращивания потребности 
в творческом труде и реализации высокоиндиви-
дуальной одарённости сотрудника требует карди-
нальных сдвигов, связанных с переходом от мето-
дов директивного управления к стимулированию 
деятельности, широкому задействованию цен-
ностно-смысловых комплексов персонала, при-
менению арсенала производственной демократии, 
социального партнёрства, гибких форм организа-
ции и регулирования.

Выводы из проведённого исследования. Приме-
нение управленческих инноваций в региональной 
геостратегии несёт потенциал аккумулирования 
дальнейшего позитивного социально-экономиче-
ского развития региональных кластеров. Изменение 
соотношения стимуляторов-контрстимуляторов – 
необходимое условие успешного социально-эконо-
мического развития региона.

Культивирование инновационных форм ре-
ализации базовых ценностно-смысловых ком-
плексов – важный фактор поддержания вза-
имного доверия и консолидации интересов при 
экономическом взаимодействии основных акто-
ров хозяйствования, реализации ресурсно-мето-
дологических баз эндогенного развития. 

Кумулятивный эффект при этом возникает 
при взаимодействии в едином информацион-
ном пространстве всех основных экономиче-
ских акторов.

Дальнейшие исследования в вопросах дина-
мики применения форсайта к сфере региона-
листики ориентируют на углублённое изучение 
потенциала и границ эффективности каждого 
метода соответственно стоящим задачам, их со-
ответствия тенденциям внутренней и внешней 
среды процессов.
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ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ КЛАСТЕРАМИ

Анотація
Крізь призму формування регіональних кластерів розглядаються зміни ресурсно-методологічних баз постсучасних 
процесів управління. Аналізуються умови інтеграції інтересів основних суб'єктів суспільного життя і господарювання 
в регіонах. Особлива увага приділяється виділенню ключових елементів змін, зокрема, вирощування науково-освітньо-
виробничих структур і відродженню ціннісно-смислових комплексів.
Ключові слова: регіон, управління, інновація, кластер.
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INNOVATIVE SYSTEMS OF REGIONAL CLUSTERS’ MANAGEMENT

Summary
Through the prism of the formation of regional clusters the changes of resource and methodological bases postmodern 
management processes are examined. The conditions of integration of the interests of the main actors of public life and 
economic regions are analysed. Particular attention is paid to the allocation of the key elements of the changes, in particular 
the cultivation of scientific, educational and production structures and the revival of values and meanings systems.
Keywords: region, management, innovation, cluster.
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