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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА
GLOBALIZATION DIMENSION OF INSTITUTIONALIZATION OF MANAGEMENT
OF THE STATE ECONOMIC SECURITY
У статті досліджено глобалізаційний вимір інституціоналізації управління економічною безпекою держави в умовах посилення процесів інтеграції, транснаціоналізації та інтернаціоналізації світової економіки. Здійснено поглиблений комплексний аналіз нових світових реалій з позиції вихідних положень сучасної інституціональної теорії як наукового напряму. Особливу увагу приділено дослідженню механізмів
впливу на економічну безпеку держави актуальних глобалізаційних процесів. Виявлено та проаналізовано основні типи інституційної взаємодії у світовому економічному просторі. Обґрунтовано необхідність
здійснення в сучасних умовах кардинальної інституційної реформи.
Ключові слова: глобалізація, глобальна економіка, економічна безпека, інститути, інституціоналізація, типи
інституційної взаємодії.
В статье исследовано глобализационное измерение институционализации управления экономической
безопасностью государства в условиях усиления процессов интеграции, транснационализации и интернационализации мировой экономики. Проведен углубленный комплексный анализ новых мировых реалий
с позиции исходных положений современной институциональной теории как научного направления. Особое внимание уделено исследованию механизмов влияния на экономическую безопасность государства
актуальных глобализационных процессов. Выявлены и проанализированы основные типы институционального взаимодействия в мировом экономическом пространстве. Обоснована необходимость осуществления в современных условиях кардинальной институциональной реформы.
Ключевые слова: глобализация, глобальная экономика, экономическая безопасность, институты, институционализация, типы институционального взаимодействия.
The article investigates the globalization dimension of institutionalization of management of the state economic security in the condition of intensification of the processes of integration, transnationalization and internationalization of the world economy. It conducts a profound complex analysis of new world realities from the point
of view of main provisions of the modern institutional theory as a scientific direction. It pays a special attention to
research of the mechanisms of influence on the state economic security of current globalization processes. It identifies and analyzes the main types of institutional interaction in the world economic space. The article proves the
necessity of implementation of the cardinal institutional reform in the modern conditions.
Key words: globalization, global economy, economic security, institutions, institutionalization, types of institutional
interaction.
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Постановка проблеми. Сучасні кардинальні
трансформації в галузі економіки, політики, фінансів, виробництва, торгівлі, транспорту, культури та інформації зумовили перехід інтернаціоналізації світового господарства на якісно новий
рівень свого розвитку – глобалізацію абсолютно
всіх сфер суспільного життя в планетарному
масштабі. В сучасних умовах глобалізаційні процеси набули таких масштабів та обертів, що сьогодні вони не лише здійснюють прямий або опосередкований вплив на економічну безпеку, економічний, політичний і соціальний розвиток країн світу, але й визначають подальші напрями та
перспективи еволюції світогосподарського простору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання ефективного управління та забезпечення економічної безпеки держави останніми роками набуло актуальності. У зв’язку з цим окремі
аспекти даної проблематики стали предметом дослідження визначних вітчизняних та зарубіжних
науковців. Серед них варто виділити фундаментальні роботи Л. Абалкіна, І. Бінька, А.Городецького, Б. Губського, В. Мунтіяна, В. Сенчагова,
В. Тамбовцева, В. Шлемка та ін. Дослідженню
процесів глобалізації та ступеню їх впливу на національні економіки присвячені роботи відомих
зарубіжних науковців У. Бека, І. Валлерстайна,
Т. Левітта, Дж. Мейера та ін.
Невирішені частини проблеми. Однак, критичний огляд наукових досліджень з даної проблематики свідчить, що деякі аспекти залишаються не в повній мірі дослідженими, зокрема,
потребує додаткової уваги питання інституціоналізації управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі.
Метою дослідження є комплексний аналіз
процесів інституціоналізації управління економічною безпекою держави в умовах посилення глобалізаційних процесів в планетарному масштабі.
Основні результати дослідження. Сьогодні
не викликає сумнівів той факт, що глобалізація
поступово стає тим ключовим процесом, під
впливом якого розвивається економіка і політика
кожної окремо взятої держави світу. Ще не так
давно вважалося, що інтеграція у світовий економічний простір багато в чому пов’язана з діючою
в державі моделлю господарської системи і ступенем розвиненості її економіки. Однак, в сучасних
умовах така лінійна залежність практично втратила своє значення. З’являється все більше підстав стверджувати, що ступінь інтегрованості
держави в глобальну економіку залежить від інтересу глобальної економічної системи до її ринкового простору та економічних ресурсів.
4

Таким чином, можна стверджувати, що суть
глобалізації в сучасному її розумінні полягає в
стрімкому та активному розширенні й ускладненні взаємозв’язків і взаємозалежностей між
суб’єктами діяльності світової економічної системи. В цьому аспекті глобалізація як процес
складається з безлічі глибинних трансформацій,
що відбуваються в різних сферах діяльності. Це
нова стадія розвитку економіки, нова якість взаємин та побудова нових правил (і навіть бар’єрів)
між різними державами світу та їх економіками
[5, с. 22].
Глобалізація диктує модернізацію моделей соціальної організації, до яких належать, насамперед, держави. Зазначимо, що на рівні держави
традиційно приймалися найбільш значимі політичні рішення, забезпечувалися умови національної безпеки і підтримувався баланс між економічно ефективним та соціально справедливим (згідно пануючих уявлень) розвитком суспільства.
Глобалізація порушує цей баланс. Виникає невідповідність повноважень у традиційних інститутів
ухвалення рішень і міжнародних або наддержавних центрів, що поступово перебирають на себе
функцію контролю над основними ресурсами та
економічними процесами на планетарному рівні.
Таким чином, наростає обсяг повноважень, делегованих від держави наднаціональним органам.
Отже, втрата контролю над певними сферами
суспільного життя та перехід пов’язаних з цим
функцій, принципово змінюють всю систему організації громадянського суспільства. Державний
апарат втрачає частково контроль і над розробкою норм суспільного життя, домінувати починають міжнародні правові норми. В результаті,
держава як інститут опиняється в умовах подвійного тиску. З одного боку – розростання наднаціональних інтеграційних і транснаціональних
утворень, а з іншого – поширення процесів регіоналізації, поступово змушують її до згортання
своїх, в першу чергу, економічних функцій. Так,
світова економіка перетворюється в глобальну
самовідтворювану систему, в якій основні планомірні та цілеспрямовані дії, що визначають відтворення, приймаються на міжнародному рівні в
групі найбільш розвинених держав. При цьому
сьогодні підтримується та поширюється думка,
що рішення, які визначають головні тенденції
економічного розвитку, повинні прийматися на
рівні наднаціональних органів та транснаціональних організацій. На ряду з цим, такі домінуючі
сили зазвичай є анонімними та важко розпізнаваними. Вони не представляють якої-небудь цілісної системи або порядку, найчастіше виступаючи
цілим комплексом систем. Таким чином, держави
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перетворюються на уповноважених виконавців їх
волі, контролюючих та стабілізуючих соціальну
ситуацію на закріпленій території [1].
Зворотний бік цих наслідків глобалізації приховує в собі небезпеку закріплення технологічного та інтелектуального відставання більшої частини країн світу від розвинених держав, формування нового розшарування світових ринків. Для
окремої держави, її суспільно-політичних інститутів проблематичним стає визначення пріоритетів розвитку, формування національних інтересів,
акумулювання та спрямування ресурсів на їх реалізацію. Таким чином, в цьому, на наш погляд,
виявляється найважливіше протиріччя глобалізації: цей процес як розширює відносну свободу
для держав та їх господарюючих суб’єктів, так і
обмежує її, приводячи дії господарюючих суб’єктів не стільки до економічної вигоди, скільки до
слідування певним правилам та вимогам.
При цьому, глобалізаційні процеси, як правило, призводять до кардинальної інституційної реформи. Однак, за відсутності відповідних інституційних та контролюючих структур, лібералізація торгівлі та інвестицій може негативно позначитися на добробуті нації. Такі несприятливі,
дестабілізуючі наслідки в різних галузях і регіонах можуть проявитися по-різному та будуть в
значній мірі залежати від інституційної підтримки та проведення додаткових політичних заходів.
Ефективні інститути, ринкова інфраструктура та
адекватні правові основи – важливі складові конкурентоспроможності держави, на ряду з тим, як
неефективні інститути, слабо розвинена інфраструктура та слабкі юридичні основи можуть перешкоджати її успішному функціонуванню на
світових ринках або призвести до значних втрат
матеріальних, трудових, інформаційних та інших
ресурсів.
У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день глобалізація як вища ступінь інтернаціоналізації національних відносин поступово утверджується в
якості пануючих загальноцивілізаційних правил,
норм, цінностей, принципів, регульованих міжнародними (глобальними) інститутами, які відрізняються від існуючих визначень інституційної
складової, то сучасний рівень глобального економічного співробітництва вимагає переосмислення процесів його інституціоналізації та адаптації
національних економік до нових світових реалій,
умов і тенденцій розвитку.
На нашу думку, інститути, що формуються та
розвиваються в суспільстві сьогодні, в тому числі, інститути управління, покликані сприяти всебічному захисту суспільства від внутрішніх та
зовнішніх загроз, забезпеченню національних ін-

тересів сьогодні та в перспективі, таким чином
формуючи та реалізуючи цілісну стратегію забезпечення економічної безпеки держави. Однак,
реалізація цієї стратегічної мети потребує значних інвестицій в трансформацію діючих інститутів, а також постійний моніторинг ситуації, що
складається на світових ринках, та можливість
оперативного реагування на будь-які, навіть незначні на перший погляд її зміни.
На сьогоднішній день головна задача полягає в
тому, щоб забезпечити належні умови для структурно-функціональної оптимізації та якісного
вдосконалення діючої на сьогоднішній день системи інституціонального забезпечення управління економічною безпекою як на рівні окремої держави, так і в глобальному вимірі. Очевидно, що
останніми роками розрив між засобами та формами регулювання світогосподарських зв’язків та
динамікою і масштабами сучасних глобальних
трансформацій стає дедалі більшим [4, с. 399].
Сформовані в другій половині минулого століття правила функціонування світової економіки вже неадекватні зростаючим потребам і масштабами товарних, фінансових, інформаційних,
капітальних та людських потоків, які відповідали б сучасному ступеню глобалізації світогосподарських зв’язків і сприяли оптимальному збалансуванню інтересів та пріоритетів розвитку
основних суб’єктів міжнародних економічних
відносин.
Очевидно, що побудова та ефективне функціонування сучасної теоретичної моделі інституціоналізації управління економічною безпекою держави, адекватної актуальним світовим реаліям,
передбачає якісно новий характер взаємозв’язків
між інститутами різних рівнів та відображає таку
ієрархію організаційних, функціональних та
управлінських компетенцій основних суб’єктів
глобальної економічної системи, яка істотно модифікується з появою нових інституційних акторів (Китай, Індія, Бразилія, Мексика, Таїланд та
ін.) і частковою втратою своїх домінуючих позицій в глобальній економіці, особливо в світовій
фінансовій системі, колишніми країнами-лідерами (США, Японією, Великобританією та ін.). Поява нових глобальних та регіональних викликів
розвитку світової економіки в цілому та економічної безпеки окремої держави, зокрема, на ряду
із загостренням існуючих фінансових протиріч і
суперечностей дає підставу припускати, що ці
проблеми не мають виключно організаційного
вирішення. Об’єктивно створюється нова глобалізована система економічних відносин з новими
інститутами та інституціями, проектування яких
вимагає абсолютно нових підходів.
5
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В рамках дослідження було здійснено комплексний аналіз концептуальних поглядів визначних закордонних та вітчизняних науковців на
проблему управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі, а також досліджено окремі її аспекти, пов’язані з розробкою та
реалізацією ефективних інструментів, моделей,
принципів та сценаріїв розвитку глобальної системи інституціоналізації управління економічною безпекою держави, а також потенційними
способами та засобами інституційної взаємодії
між суб’єктами глобальної економіки.
На сьогоднішній день міжнародними організаціями, регіональними угрупованнями та окремими потужними державами світу ведуться численні спроби інституційного оформлення та закріплення єдиних підходів до проблеми управління
економічною безпекою держави в глобальному
вимірі, визначення масштабів, напрямків та перспектив зростання взаємозалежності та взаємопроникнення суб’єктів світового економічного
простору, розроблення універсальних принципів
взаємовигідного співробітництва для різних держав світу з урахуванням їх національних інтересів та пріоритетів розвитку, а також апробація
різноманітних інструментів здійснення управлінського впливу на економічну безпеку на багатосторонній основі.
Зауважимо, що в рамках здійснення управлінського впливу на економічну безпеку в глобалізаційному вимірі існують та розвиваються кардинально відмінні за загальною спрямованістю і
специфікою протікання процесів, рівнем і масштабами впливу, а також характером зв’язків типи
взаємодії інституцій у світовому економічному
просторі. В цьому аспекті з метою детального
аналізу якісної організаційної трансформації сучасних інституцій різних рівнів глобальної економічної системи, що відбуваються в процесі їх
взаємного впливу та проникнення, на наш погляд, доцільно дослідити основні типи інституційної взаємодії.
Значний інтерес представляють погляди науковців на дану проблематику. Так Оран Р. Янг
виділяє три типи інституційної взаємодії. Вертикальний тип взаємодії постає результатом організації співробітництва інституцій різних рівнів та
масштабів (наприклад, СОТ і ЄС, МВФ і АСЕАН
та ін.). Горизонтальний тип постає відображенням взаємозв’язку інституцій одного рівня суспільної організації (наприклад, ЄС і Асоціацією
країн Південно-Східної Азії, МВФ і Світовий
Банком). Функціональний тип взаємодії визначає
взаємозв’язки між двома або більше інституціями
різного організаційного, функціонального та/або
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професійного профілю, основним завданням
яких є вирішення одних і тих самих глобальних
проблем сучасності. Політичний тип доцільно
розглядати в умовах, коли відбувається примусове встановлення взаємозв’язків між різними інституціями з метою досягнення визначених колективних або індивідуальних інтересів провідних акторів глобальної економічної системи [2].
Резюмуючи проаналізовані в процесі дослідження теоретичні підґрунтя вивчення інституційної тематики провідних західних експертів,
зазначимо, що на сьогоднішній день у науковому
світі не склалося єдиного загальноприйнятого погляду на моделі, напрямки, методи і способи інституційної взаємодії, а також уніфікованих методик оцінки ефективності функціонування інститутів. В першу чергу, на нашу думку, це
пов’язано з багатовекторною природою інституційної теорії як наукового напряму. Широкий
спектр наукових інтересів, а отже – об’єктів дослідження (від глобальних, міжнародних, державних інститутів та різного роду ринкових
структур до суб’єктів господарювання та окремих осіб), унеможливлювало тотальне зосередження науковців на конкретній проблематиці
дослідження з уніфікованим об’єктом вивчення
[3, с. 69]. На ряду з цим в умовах глобалізації світогосподарського простору при явному домінуванні міжнародних економічних відносин у забезпеченні конкурентних переваг суб’єктів міжнародної діяльності, перед інституціоналізмом
постають нові завдання та виклики. Так сьогодні
важливо не тільки здійснити комплексний аналіз
характеру та сили інституційних взаємозв’язків
та природи виникнення різних типів інституційної взаємодії, необхідним постає й розроблення
концептуальної структурованої моделі динамічного та адекватного сучасним реаліям розвитку
процесу інституціоналізації управління економічною безпекою держави в глобалізаційному
вимірі.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що в сучасних умовах розвитку глобальної економіки відбулися кардинальні зміни у новітніх шляхах та підходах до формування системи міжнародних економічних відносин. Багатовекторність розвитку та необхідність адаптації до
нового інституційного середовища безпеки, актуальним викликам глобальної економіки вимагають не тільки створення адекватного сучасним
реаліям світового економічного порядку, а й визначення якісно нового формату міжнародного
економічного співробітництва. Виходячи з цього,
глобалізаційний вимір інституціоналізації управління економічною безпекою держави передбачає
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створення таких схем та принципів здійснення
управлінського впливу, за яких гарантуватиметься забезпечення збалансованості національних
інтересів провідних держав світу та регіональних
інтеграційних об’єднань з інтересами слаборозвинутих країн, суспільних інститутів, транснаціональних мережевих структур і міжнародних організацій глобального типу при розробці глобальних стратегій соціально-економічного розвитку в
межах сучасної цивілізації.
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О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
ABOUT PRINCIPLES OF ECONOMIC CLUSTERS’ FORMING AND FUNCTIONING
В статье обосновано, что эффективность кластеризации региональной экономики определяется степенью понимания и грамотного использования принципов формирования и функционирования экономических кластеров, учитывающих фундаментальные положения теории систем и специфику кластерного
образования. Показана взаимосвязь представленных принципов, обозначена необходимость их комплексного использования.
Ключевые слова: экономический кластер, региональное развитие, принцип мультиколлинеарности, принцип
мультипликативности, принцип наличия центра гравитации.
The paper demonstrates, that the efficiency of the regional economics’ clusterization is determined by the degree of understanding and proper using of the principles of economic clusters’ forming and functioning, which
consider the fundamental tenets of the theory of systems and specifics of cluster formation. It shows the relationship of presented principles and the necessity of their complex usage.
Key words: economic cluster, regional progress, principle of the multicollinearity, principle of the multiplicative,
principle of the centre of gravity’s presence.

Стремление экономических субъектов к повышению своей конкурентоспособности в условиях
современной глобализации подталкивает их к поиску новых форм интеграции и кооперации.
Одной из таких форм в последнее время признается кластерная форма. Однако сегодня еще далеко не в полной мере раскрыты слагаемые ее эффективности, а также условия, обеспечивающие
их более яркое проявление.
Основоположник кластерной теории М. Портер, выступая в качестве эксперта при оценке
перспектив развития российской экономики, заявил, что кластеризация экономики России маловероятна в силу следующих причин [1]:
– высокая сырьевая зависимость экономики
страны;
© Ефимов Н. А., Иванова Е. В., 2013
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– сильный административный ресурс, проявляющийся в значительном вмешательстве государства в частный сектор;
– несовершенство действующего законодательства, не способствующего, а порой и препятствующего активному развитию экономики;
– слабая судебная система;
– определяющая роль в экономике нескольких
крупных корпораций с государственным участием (либо контролем), построенных на принципах
«обеспечения национальной безопасности».
Осознавая справедливость обозначенных
М. Портером препятствий кластеризации, считаем, однако, что они не являются непреодолимыми, их можно и нужно устранять. А для этого
необходимо правильное понимание сути, значе-
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ния, первооснов кластеризации. Более того, нельзя отрицать существования, несмотря на указанные препятствия, экономических кластеров в
России де-факто как в настоящее время, так и в
прошедшие десятилетия (территориально-производственные комплексы советских времен, финансово-промышленные группы конца девяностых – начала двухтысячных годов и т. п.).
Сегодня довольно распространенной является
точка зрения, что российской экономике «нужны
не крупные, плохо управляемые и разнонаправленные конгломераты, а промышленные комплексы как совокупность относительно однородных высококонкурентных компаний, которые
одновременно выступали бы базовой, «питательной» средой для формирования и развития новых
предприятий и отраслей» [2]. Не случайно, концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 No 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.
За последние пять лет на страницах научных
изданий появилось множество проектов создания
кластеров, однако пока лишь незначительная
часть их достигла стадии практической реализации, при этом созданные структуры являются
еще достаточно «хрупкими».
Дело в том, что роль кластеров как фактора
активизации социально-экономического развития и формы территориально-производственной
организации остается недостаточно исследованной. До сих пор в экономической литературе четко не определены принципы кластеризации, обеспечивающие ее эффективность. В этой связи
возникает необходимость развития методологических основ кластеризации, обоснования принципов формирования и функционирования экономических кластеров.
При раскрытии сущностных характеристик
экономического кластера на основе сравнительного анализа трактовок данного термина в изложении российских и зарубежных ученых, ранее
отмечалось, что экономический кластер представляет собой сложную систему, совокупность
предприятий и организаций в экономике, которой
присущи следующие черты:
– интеграция производственных процессов,
ресурсов, других конкурентных преимуществ;
– наличие определенных относительно устойчивых взаимосвязей, в том числе по технологической цепочке;
– присутствие в составе кластера субъектов
из различных отраслей экономики;

– сочетание внутренней кооперации с внутренней конкуренцией;
– географическая локализация участников
объединения [3].
Опираясь на представление о кластере как о
системе, можно заключить, что в основе организации экономических кластеров, то есть в основе
их формирования и функционирования, лежат
такие общеизвестные принципы организации
систем и процессов, как непрерывность, пропорциональность, параллельность, прямоточность,
ритмичность, специализация. Между отдельными из них существует и причинно-следственная
связь. Так, принцип непрерывности, предусматривающий максимальное сокращение перерывов между операциями, процессами, обеспечивается не только за счет связанности участников, но
и за счет пропорциональности отдельных элементов системы и, в определенной степени, прямоточности. Для реализации принципа ритмичности первостепенное значение имеет согласованность действий, обеспечиваемая, во многом, за
счет соблюдения принципов пропорциональности и непрерывности.
Конечно, нельзя утверждать, что каждый из
указанных принципов, касающийся той или иной
стороны деятельности системы, отдельных подсистем и их элементов, имеет одинаковое значение при формировании и функционировании
кластеров. Особенно актуальными для кластеров
являются, в частности, принцип прямоточности,
предполагающий обеспечение кратчайшего пути
движения предметов труда, информации и т. п.,
и принцип непрерывности. Реализация данных
принципов обеспечивается за счет территориальной близости участников объединения, являющейся неотъемлемой характеристикой кластерных образований. Не менее важным представляется принцип специализации, который в процессе
образования и развития кластера обеспечивает
притяжение субъектов, выпускающих продукцию, конструктивно, технологически или инфраструктурно связанную с продукцией (услугами)
других участников объединения. Некоторые же
принципы могут иметь меньшее значение. Например, параллельность в кластере может проявляться не всегда: если в кластере по объективным
причинам отсутствуют конкурирующие субъекты, то одновременное выполнение определенных
операций становится невозможным.
Следование принципам организации позволяет учесть ключевые аспекты формирования и
функционирования экономических кластеров.
Эти принципы задают общие рамки кластеризации, определяют возможности и границы реали9
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зации внутрикластерных отношений, описывают
максимально благоприятные условия для эффективной деятельности кластеров, обеспечивают
некоторые механизмы принятия решений на мезоуровне.
Однако с усложнением систем как объектов
исследования ощущается необходимость дополнения установившихся, общепринятых, широко
распространенных правил хозяйственных действий. То есть принципов организации систем
становится явно недостаточно для описания особенностей создания и функционирования такой
своеобразной формы организации экономики,
как кластер. Использование положений еще только формирующейся теории кластеризации [4–7]
позволяет обосновать некоторые принципы, являющиеся характерными именно для кластерной
формы организации систем, то есть специфические принципы.
Рассмотрение кластера как системы, интегрирующей разнородные, но при этом связанные
между собой элементы, позволяет говорить о
принципе мультиколлинеарности при формировании и функционировании экономических кластеров. Мультиколлинеарность – это наличие
полной или частичной взаимной связи между
кластерными элементами, характеризующее достаточно тесную неслучайную линейную корреляцию условий и результатов функционирования
одних участников кластера с другими. Принцип
мультиколлинеарности означает, что в состав
кластера должны включаться только такие субъекты, которые имеют непосредственную связь
хотя бы с одним каким-либо кластерным субъектом, при этом наблюдается согласованное изменение условий (и/или результатов) их функционирования.
Принцип мультиколлинеарности вводится
нами в состав специфических принципов кластеризации не случайно. Если каждый из участников кластера будет находиться в прямой взаимосвязи с другим участником, то неминуемо возникнет целый комплекс косвенных (опосредованных)
отношений и взаимообусловленных состояний,
параметров. Существование взаимосвязей и взаимообусловленностей между эндогенными переменными (условиями деятельности участников
объединения, факторами производства и т. п.)
приводит к тому, что результирующие факторы
(доходы предприятий и бюджета, добавленная
стоимость, прирост валового регионального продукта) становятся более чувствительными даже к
незначительному изменению исходных параметров субъектов кластера, по сравнению с ситуацией, когда эти субъекты работают автономно.
10

Следование данному принципу целесообразно
при формировании не всякого образования. Так,
например, при формировании конгломератов соблюдение принципа мультиколлинеарности не
является обязательным, а зачастую становится и
невозможным, поскольку это организационная
форма интеграции объединяет под едиными финансовым контролем целую сеть предприятий, не
имеющих производственных, технологических
связей друг с другом.
Кластер представляет собой интегрированную структуру, в которой относительно независимые и юридически самостоятельные субъекты,
связанные вертикально или горизонтально, могут
иметь, однако, и противоречащие друг другу
цели. Функции этих субъектов могут быть «несостыкованы», недостаточно подчинены общекластерной концепции. Реализация принципа мультиколлинеарности при формировании кластеров
подразумевает включение в состав кластера не
просто связанных элементов, а обеспечение такой
взаимосвязи, взаимозависимости этих элементов,
которая способствовала бы сглаживанию возникающих противоречий, согласованию действий,
более существенному приросту результирующих
показателей. В этой связи мультиколлинеарность
при формировании и функционировании кластеров может рассматриваться как элемент механизма управления кластером.
Другой важный, на наш взгляд, принцип –
принцип мультипликативности, который означает, что при формировании и функционировании
кластеров необходимо стремиться обеспечить
максимальный мультипликативный эффект, то
есть создавать такие условия, при которых эффект в отдельной отрасли порождает благоприятные предпосылки для возникновения эффектов
в сопряженных отраслях. Предпосылкой такого
эффекта является соблюдение принципа мультиколлинеарности. Однако принцип мультипликативности ориентирует на развитие кластера.
Для реализации данных принципов нужна некая точка опоры, и здесь закономерно возникает
вопрос: с чего необходимо начать формирование
экономического кластера? Значимым при создании кластеров является принцип наличия центра
гравитации, который подразумевает, что обязательным условием кластеризации региональной
экономики, то есть создания на какой-либо территории экономического кластера, является наличие одного или нескольких предприятий, формирующих кластерное ядро. Как правило, к таковым
относят предприятия, занимающие существенную долю на внутреннем и внешнем рынках, эффективно функционирующие в течение длитель-
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ного времени, наращивающие объемы производства продукции, пользующейся устойчивым
спросом, имеющие достаточную ресурсную базу
и стратегию для дальнейшего развития, а также
высокий уровень адаптивности к изменениям
среды [8]. Это ядро посредством вертикальных и
горизонтальных связей взаимодействует с другими организациями, участвующими в кластере,
притягивая к себе поставщиков, потребителей
продукции, образовательные и/или научные организации.
Кластерное ядро дает толчок для проявления
мультиколлинеарности и мультипликативного
эффекта.
Так, принцип мультипликативности подразумевает, что развитие кластера как формы организации региональной экономики должно обеспечить гораздо большее изменение добавленной
стоимости по сравнению с объемом первоначальных инвестиций, вызвавших данное изменение.
Серия последовательных эффектов возможна
здесь в силу следующих причин. В результате
первичных инвестиций в развитие кластерного
ядра происходит, во-первых, рост объемов производства предприятий (организаций), это ядро
формирующих, а во-вторых, рост доходов работников этих предприятий. Увеличение объемов
производства продукции потребует большего
объема сырья, материалов, полуфабрикатов и т. п.,
стимулируя рост производства у поставщиков и
покупателей, которые, в свою очередь, увеличат
потребление товаров (услуг) в смежных отраслях.
При этом работники предприятий, образующих
кластерное ядро, часть своих возросших доходов
направят на приобретение продукции (работ,
услуг) «вторичных» отраслей, способствуя увеличению объемов производства предприятий
этих отраслей и росту доходов их работников.
Таким образом, первоначальные инвестиции в
развитие кластерного ядра являются толчком для
роста доходов других предприятий кластера (и не
только кластера) и их работников, и в конечном
итоге – стимулом экономического роста региона
и страны в целом.
Безусловно, эффект мультипликатора проявляется и в отсутствии кластерной формы организации экономики. Однако, в условиях кластеризации, когда устанавливаются тесные связи между
субъектами, обладающими определенными конкурентными преимуществами, когда происходит
обмен материальными, финансовыми, человеческими и другими ресурсами, когда становится
возможным формирование новых инновационных структур, то есть когда имеет место мультиколлинеарность, величина этого эффекта может

быть существенно выше. Следовательно, мультиколлинеарность в кластере усиливает мультипликативный эффект.
Кроме того, в силу концентрации участников
кластерного образования в определенных территориальных границах и согласованности их действий существует возможность сократить целый
ряд статей затрат при производстве и реализации
продукции – в первую очередь, транспортные затраты, затраты на создание и поддержание запасов, организацию складского хозяйства и т. п.
В результате данной экономии рост дохода, добавленной стоимости, а следовательно, эффект
мультипликатора при формировании и функционировании кластера будет более ощутимый, чем
в отсутствии кластеризации.
Но для обеспечения этого эффекта вследствие
реализации принципов мультипликативности и
мультиколлинеарности необходимыми условиями являются, во-первых, множественность экономических агентов, локализованных на определенной территории (при этом «множественность»
предусматривает как наполненность территории
субъектами экономической деятельности, так и
их многообразие по размерам и видам деятельности), во-вторых, готовность данных агентов к
сотрудничеству, к осуществлению совместных
замыслов. Локализация субъектов обусловливается как исторически сложившейся структурой
хозяйственных связей, так и стремлением использовать потенциал экономии на затратах, другие синергетические эффекты. И здесь очень
важно максимально эту локализацию сохранить,
не допустить закрытия предприятий, и крупных,
и малых, сворачивания их бизнеса.
Зарубежная практика свидетельствует, что
малые предприятия и организации, обладающие
наибольшей инновационной активностью, но, как
правило, ограниченные в финансовых ресурсах
для коммерциализации инноваций, являются
особыми элементами кластерной структуры. То
есть наличие существенного количества малых и
средних компаний способствует активизации
экономических процессов в регионе. Неслучайно
прообразами кластеров явились созданные стихийно в США в 80-е гг. прошлого века и затем
распространившиеся в других странах с рыночной экономикой сообщества малых и средних
предприятий в пределах географически ограниченных территорий вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственных, технологических, научных и коммерческих связей.
Вместе с тем, инвестирование и развитие лишь
малых и средних предприятий не даст ощутимого толчка даже для региональной экономики, не
11
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говоря уже о национальной, поскольку чтобы
мультипликативный эффект для региона был
наибольшим, отрасль, в которую осуществляются инвестиции, должна занимать максимальный
удельный вес в структуре валового регионального продукта.
Следует подчеркнуть необходимость совместного использования при формировании экономических кластеров принципов, обоснованных в
данной статье, в силу тесной причинно-следственной связи последних. Так, инвестиции в
прирост основных производственных фондов
обеспечат увеличение занятости и рост доходов
участников кластерного образования. Влияние
этого фактора (прироста инвестиций) на результат (рост доходов) будет тем ощутимее, чем большая (и более сильная, и более разнообразная)
взаимозависимость будет существовать между
элементами кластера. То есть принцип мультипликативности обеспечивается за счет принципов мультиколлинеарности и наличия центра
гравитации. В свою очередь, с увеличением размера (потенциала) ядра, обусловливающим усиление взаимосвязанности и взаимозависимости
элементов кластера, происходит увеличение эффекта (например, добавленной стоимости). Причем это увеличение может быть немонотонным.
Кластер должен быть достаточно крупным,
чтобы интегрировать все взаимосвязи, считающиеся важными, все конкурентные преимущества. Но получение эффектов и внутреннюю динамику развития обеспечивает не число участников кластера, а их взаимообусловленность. Слабая связанность элементов кластера приведет к
их меньшей устойчивости, аморфности состояния. Сильное же ядро способствует встраиванию
в структуру кластера более крупных комплексов,
интегрирующих взаимозависимые элементы, что
ведет, соответственно, к получению большего
эффекта.
Однако, последнее обстоятельство обусловливает различные варианты траектории развития кластера. Пока кластер мал, процесс присоединения новых субъектов более вероятен, протекает быстрее и обусловлен эффектом масштаба. При этом в какой-то период резервы синергии
по существующим направлениям (видам) деятельности начинают убывать. Такая динамика
вполне естественна вследствие, например, исчерпания ресурсной базы или изменения хозяйственного законодательства, возможного «сужения»
ассортимента продукции последующих переделов и т. д. Однако по мере роста кластера в его
составе может появиться новый участник, который, являясь крупным в своей отрасли, в даль12

нейшем разрастаясь, то есть притягивая к себе
других субъектов, либо порождает всплеск, обеспечивая развитие данного кластера (создание
продукта с большей добавленной стоимостью),
либо образует новый «слой» экономики – формирует зародыш нового кластера, что приведет к
«отпочкованию» ряда участников из старого,
сделав его деятельность менее эффективной или
вообще невозможной. Но вариант развития событий в этом случае, опять-таки, определяется
мощью кластерного ядра и силой внутрикластерных связей. Более мощное ядро проявляет
более сильные донорские свойства, в результате
увеличивается энергия связи.
Итак, эффективность формирования и функционирования экономических кластеров определяется, помимо прочего, наличием мощного
ядра (принцип наличия центра гравитации),
связанных с ним субъектов, способных оперативно реагировать на изменение внутренних и
внешних факторов и характеризующихся тесной взаимосвязью, совместным воздействием на
общий результат (принцип мультиколлинеарности), а также определенной функциональной
зависимостью результирующего признака от
влияния отдельных факторов (принцип мультипликативности).
Вопросы возникновения, величины и динамики эффектов, возникающих в результате следования рассмотренным принципам, крайне важны и
нуждаются в исследовании. Несмотря на это обстоятельство, они не получили достаточно широкого освещения в научной литературе. Думается,
что подобное исследование послужит дополнительным подтверждением значимости данных
принципов и будет полезным для выявления специфических законов и закономерностей формирования и функционирования кластеров. При
этом чем сложнее структура кластера, тем важнее и более трудоемка работа по адекватному
описанию его потенциала.
Выводы и предложения. Таким образом, представленные в статье принципы кластеризации
учитывают не только требования системного
подхода в решении проблем организации и управления, но и специфику кластерного образования.
Все они связаны между собой, и только их комплексное применение обеспечивает успех функционирования и развития кластера как целостной
системы.
Описание принципов кластеризации позволяет перейти от эмпирических подходов к целенаправленному конструированию пространственно-организованных кластерных структур с заданными функциональными свойствами, способ-
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ствующих решению задач устойчивого развития
региональной экономики.
Представленные результаты получены нами
при выполнении государственного задания на
оказание услуг по теме No 10-ГЗ «Концептуальные
основы кластерной формы организации социально-экономического развития региона» (номер государственной регистрации НИР: 01201256551).
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
EFFICIENCY ANALYSIS OF RESOURCE EXPLOITATION
AND OPERATING RESULTS OF UKRAINIAN CONSTRUCTION INDUSTRY
У статті проаналізовано діяльність підприємств будівельної галузі України та Дніпропетровської області через окремі ресурси: матеріальні, трудові, фінансові, основні засоби та інформаційні.
Ключові слова: будівельна галузь, будівельне підприємство, матеріальні ресурси, трудові ресурси, фінансові
ресурси, основні засоби, інформаційні ресурси.
В статье проанализирована деятельность предприятий строительной отрасли Украины и Днепропетровской области через отдельные ресурсы: материальные, трудовые, финансовые, основные средства и
информационные.
Ключевые слова: строительная отрасль, строительное предприятие, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, основные средства, информационные ресурсы.
The article analyzes the activity of Ukrainian construction industry and Dnipropetrovs’k region through specific resources: material, labor, finance, fixed assets and information.
Key words: construction industry, construction enterprise, material resources, human resources, financial resources,
fixed assets, information resources.

Постановка проблеми. Фінансово-господарський стан більшості українських будівельних
підприємств є незадовільним. Зношеність основних засобів, їх неоптимальна структура, недостатня завантаженість, незадовільна структуру
капіталу, нестача оборотних коштів поглиблюються низькою ефективністю управління матеріальними, трудовими, фінансовими, основними а
також інформаційними ресурсами, які існують
поза і всередині підприємств. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на
поліпшення фінансово-господарського стану, такі
будівельні підприємства можуть підвищити
ефективність управління ресурсами на будівельному підприємстві.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні
аспекти діяльності будівельної галузі та будівельних підприємств були досліджені в роботах
© Іваницька Т. Є., 2013
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багатьох вчених, таких як, А. М. Асаул, К. І. Бобков, В. В. Бузирьов, А. Ф. Гойка, А. В. Іконнікова,
В. О. Опєкунов, І. С. Полякова, І. С. Степанов,
А. М. Тугая, О. Т. Цуцаєва, Г. Й. Фільварова,
Л. М. Чистова та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Успішна діяльність будівельних підприємств залежить від ефективного управління ресурсів, які використовуються при будівництві об’єктів, що приводить до підвищення
ефективності в цілому. Звідси випливає, що проблема ефективності управління ресурсами у будівництві є надзвичайно важливою.
Метою даної статті є аналіз діяльності підприємств будівельної галузі України та Дніпропетровської області.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Пропонуємо проаналізувати діяльність підпри-
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ємств будівельної галузі України та Дніпропетровської області через окремі ресурси: матеріальні, трудові, фінансові, основні засоби та інформаційні з 2008–2012 рр. (табл. 1–5) [1, 2].

Відповідно до даних табл. 1, основаних на інформації Держкомстату України можна відмітити
зменшення матеріальних витрат у 2009 році порівняно з 2008 на 32 141,9 млн грн, питома вага

Таблиця 1
Група основних показників діяльності
будівельних підприємств України та Дніпропетровської області,
що характеризують ефективність управління матеріальними ресурсами 2008–2012 рр. [1, 2]
Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Матеріальні витрати, млн грн

92 982,7

60 840,8

63 631,4

83 093,0

98 567,3

Операційні витрати, млн грн

123 676,9

83 436,3

86 773,6

108 716,9

161 965,6

75,2

72,9

73,3

76,4

79,5

Виручка, млн грн

125 968,3

82 370,9

88 033,7

110 537,9

155 790,7

Матеріаловіддача

1,35

1,35

1,38

1,33

1,58

Питома вага матеріальних витрат
в операційних витратах, %

у тому числі Дніпропетровська область

Матеріальні витрати, млн грн

3443,8

2253,36

2356,72

3077,52

3650,64

Виручка, млн грн

8077,0

6119,4

6882,4

7998,1

9044,2

Матеріаловіддача

2,35

2,72

2,92

2,60

2,48

яких у 2008 році складає 75,2 % в операційних витратах, а вже починаючи з 2010 року спостерігається збільшення матеріальних витрат, та в 2012
році цей показник складає 98 567,3 млн грн, що на
15 474,3 млн грн або на 18,62 % більше за попередній рік.
Узагальнюючим показником, який характеризує ефективність управління матеріальними ресурсами є матеріаловіддача, яка показує вихід
продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів. Цей показник протягом досліджуваного періоду лишається відносно стабільним,
зазнаючи лише незначних коливань. В цілому за
2008–2012 рр. спостерігається збільшення даного
показника на 0,23 пункти, або на 17 %, та за
останній рік на 0,25 або на 19 %. Збільшення кое-

фіцієнту матеріаловіддачі свідчить про підвищення ефективності управління матеріальними
ресурсами України.
Що стосується ефективності управління матеріальними ресурсами Дніпропетровської області,
то можна відмітити, зменшення показника матеріаловіддачі починаючи з 2011 року. В цілому за
2008–2012 роки спостерігається збільшення даного показника на 0,13 пункти, або на 5,5 %, але за
останній рік цей показник зменшився на 0,12
пункти або на 4,62 %, що свідчить про зниження
ефективності управління матеріальними ресурсами Дніпропетровської області.
Надалі зображено графічно динаміку матеріаловіддачі по Україні та Дніпропетровській області за 2008–2012 роки.

Рис. 1. Динаміка матеріаловіддачі по Україні та Дніпропетровській області [1, 2]
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Таблиця 2
Група основних показників діяльності
будівельних підприємств України та Дніпропетровської області,
що характеризують ефективність управління трудовими ресурсами 2008–2012 рр. [1, 2]
Показники

Середньооблікова чисельність, тис.
Витрати на оплату праці, млн грн
Питома вага витрат на оплату праці
в операційних витратах, %
Підвищення кваліфікації персоналу
у будівництві, тис. осіб
Виручка, млн грн
Фонд оплати праці, млн грн
Зарплато віддача

2008

2009

2010

2011

2012

497
11 497,5

385
7390,7

380
7542,6

336
8731,0

322
8974,65

9,3

8,9

8,7

8,0

8,2

21,6

14,0

14,4

14,1

14,3

125 968,3
10 940
11,51

82 370,9
6981
11,80

88 033,7
7999
11,00

110 537,9
9067
12,19

155 790,7
11 578
13,46

у тому числі Дніпропетровська область

Середньооблікова чисельність, тис.
Підвищення кваліфікації персоналу
у будівництві, тис. осіб
Виручка, млн грн
Фонд оплати праці, млн грн
Зарплатовіддача

51,5

39,2

34,8

31,5

33,9

1,7

1,0

0,9

0,8

0,6

8077,0
596,3
13,55

6119,4
337,7
18,12

6882,4
520,2
13,23

7998,1
607,7
13,16

9044,2
756,4
11,96

Згідно Держкомстату України, показник середньооблікової чисельності в період з 2008–2012
роки має тенденцію до зниження, чисельність
яких за 2008–2012 роки скоротилась на 175 тис.
осіб або на 35,21 %. За останній рік показник
зменшився на 14 тис. осіб або на 4,17 %. Внаслідок
цього, в цілому спостерігається зменшення витрат на оплату праці на 2522,85 млн грн, або на
21,94 %.
Якщо говорити про узагальнюючий показник,
який характеризує ефективність управління трудовими ресурсами України, то варто відмітити
зростання коефіцієнту зарплатовіддачі. В цілому
цей показник збільшився на 1,95 пункти або на
16,94 %. Порівняно з попереднім 2011 роком та-

кож відбувається збільшення показника на 1,27
пункти або 10,42 %. Це свідчить про підвищення
ефективності управління трудовими ресурсами
України.
Що стосується Дніпропетровської області, то
варто відмітити зменшення показника зарплатовіддачі в цілому за 2008–2012 роки на 1,59 пункти
або на 11,73 %. За останній рік цей показник також зменшився на 1,2 пункти або на 9,12 %. Зменшення показника зарплатовіддачі свідчить про
зниження ефективності управління трудовими
ресурсами Дніпропетровської області.
Надалі зображено графічно динаміку зарплатовіддачі по Україні та Дніпропетровській області за 2008–2012 роки.

Рис. 2. Динаміка зарплатовіддачі по Україні та Дніпропетровській області [1, 2]
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Група основних показників діяльності
будівельних підприємств України та Дніпропетровської області,
що характеризують ефективність управління фінансовими ресурсами 2008–2012 рр.

Таблиця 3

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Грошові кошти, млн грн
Фінансові витрати
Питома вага фінансових витрат в інших
операційних витратах, %
Власний капітал, млн грн
Валюта балансу, млн грн
Коефіцієнт автономії
Виручка, млн грн
Оборотні активи, млн грн
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

5241,2
694,06

4355,3
695,84

5317,7
818,82

6102,3
839,61

6597,5
765,43

5,6

6,9

7,6

7,2

6,8

27 421,2
161 126,7
0,17
125 968,3
90 811,7
1,39

29 499,8
153 663,2
0,19
82 370,9
87 868,2
0,94

27 371,9
156 750,3
0,17
88 033,7
89 470,2
0,98

25 888,3
178 311,9
0,14
110 537,9
107 481,1
1,03

29 522,5
260 836,7
0,11
155 790,7
161 522,0
0,96

2449,7
7998,1
7798,3
1,03

940,1
9044,2
7143,5
1,27

у тому числі Дніпропетровська область

Власний капітал, млн грн
Виручка, млн грн
Оборотні активи, млн грн
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

7115,09
8077,0
6965,0
1,16

Згідно табл. 3 відмітимо, що найменше значення суми грошових коштів спостерігається у 2009
році та складає 4355,3 млн грн, а в цілому за
2008–2012 роки цей показник збільшується на
1356,3 млн грн або на 25,88 %, та за останній рік
на 495,2 млн грн або на 8,11 %.
Коефіцієнт автономії показує, наскільки підприємство незалежне від зовнішніх запозичень.
Вважається, що чим більшою є сума власних коштів підприємства, тим стабільне і незалежне від
кредиторів підприємство. В цілому за 2008–2012
роки цей показник зменшується на 0,06 пункти
або на 35,29 % та за останній рік на 0,03 пункти
або на 21,43 %.
Узагальнюючим показником, який характеризує ефективність управління фінансовими ресурсами, то у 2009 та 2012 році спостерігається найнижчий рівень коефіцієнту оборотності оборот-

343,84
6119,4
3677,2
1,66

1233,6
6882,4
5392,0
1,28

них засобів України, що складає 0,94 та 0,96
пункти відповідно. В цілому за 2008–2012 роки
цей показник зменшується на 0,43 пункти або на
30,94 %, також за останній рік на 0,07 пункти або
на 6,80 %, що свідчить про уповільнення обороту
оборотних засобів та зниження ефективності
управління фінансовими ресурсами.
Що стосується узагальнюючого показника
Дніпропетровської області, як свідчать дані таблиці, то спостерігається збільшення коефіцієнту
оборотності оборотних засобів за 2008–2012 роки
на 0,11 пункти або на 9,48 %, та за останній рік на
0,24 пункти або на 23,3 %, що свідчить про збільшення ефективності управління фінансовими ресурсами.
Надалі зображено графічно динаміку коефіцієнту оборотності оборотних засобів по Україні та
Дніпропетровській області за 2008–2012 роки.

Рис. 3 Динаміка коефіцієнту оборотності оборотних засобів по Україні та Дніпропетровській області
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Група основних показників діяльності
будівельних підприємств України та Дніпропетровської області,
що характеризують ефективність управління основними засобами з 2008 по 2012 рр.
Показники

Основні засоби, млн грн
Індекс основних засобів
(відсотків до попереднього року)
Ступінь зносу основних засобів, %
Виручка, млн грн
Амортизація, млн грн
Питома вага амортизації в операційних
витратах, %
Середньооблікова чисельність, тис. осіб
Фондоозброєність, грн/людину
Фондовіддача, грн

Таблиця 4

2008

2009

2010

2011

2012

56 818,9

60 755,1

62 611,1

63 822,1

92 876,7

113,2

107,5

103,0

41,0

46,0

50,1

125 968,3

82 370,9

88 033,7

110 537,9

155 790,7

2550,1

2379,7

2061,1

1997,1

1886,2

2,1

2,8

2,4

1,9

1,8

497

385

380

336

322

114,32

157,81

164,77

189,95

288,44

2,22

1,36

1,41

1,73

1,68

у тому числі Дніпропетровська область

Основні засоби, млн грн

29 742,2

29 835,0

29 346,3

31 112,7

38 792,7

8077,0

6119,4

6882,4

7998,1

9044,2

Середньооблікова чисельність, тис.

51,5

39,2

34,8

31,5

33,9

Фондоозброєність, грн/людину

577,5

761,1

843,3

987,7

1144,3

Фондовіддача, грн

0,27

0,21

0,23

0,26

0,23

Виручка, млн грн

Основні засоби будівельної галузі України за
аналізований період з 2008–2012 роки збільшуються на 36 057,8 млн грн або на 63,46 %, та за
останній рік на 29 054,6 млн грн або на 45,52 %.
Загальними показниками ефективності управління основними засобами є фондовіддача. Збільшення фондовіддачі показує на скільки зросте
ефективність управління основними засобами.
Згідно таблиці спостерігається зменшення фондовіддачі по Україні в цілому за 2008–2012 роки
на 0,54 пункти або на 24,32 %, та за останній рік
на 0,05 пункти або на 2,89 %. Зменшення фондо-

віддачі свідчить про неефективне управління
основними засобами.
Загальний показник який характеризує управління основними засобами по Дніпропетровській
області в цілому зменшується на 0,04 пункти або
на 14,81 %, та за останній рік на 0,03 пункти або
на 11,54 %, що свідчить про неефективне управління основними засобами.
Надалі зображено графічно динаміку фондовіддачі по Україні та Дніпропетровській області
за 2008–2012 роки.
Як свідчать дані табл. 5 загальний показник,

Рис. 4. Динаміка фондовіддачі по Україні та Дніпропетровській області
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Таблиця 5
Група основних показників діяльності
будівельних підприємств України та Дніпропетровської області,
що характеризують ефективність управління інформаційними ресурсами з 2008–2012 рр.
Показники

Інші операційні витрати, млн грн
Питома вага витрат на інформаційне
забезпечення в інших операційних
витратах, %
Витрати на інформаційне забезпечення,
млн грн

2008

2009

2010

2011

2012

12 393,9

10 084,6

10 774,0

11 661,3

18 464,1

3,2

3,4

3,5

2,9

3,1

396,6

342,88

377,09

338,18

572,39

у тому числі Дніпропетровська область

Інші операційні витрати, млн грн

459,03

373,50

399,04

431,9

683,86

Витрати на інформаційне забезпечення,
млн грн

14,69

12,70

13,97

12,53

21,20

який характеризує ефективність управління інформаційними ресурсами України є витрати на
інформаційне забезпечення. Варто зазначити, що
витрати на інформаційне забезпечення підприємств будівельної галузі за 2008–2012 роки збільшились на 175,79 млн грн або на 44,32 %, та за
останній рік 234,21 млн грн або 69,26 %.
Що стосується загального показника Дніпро-

петровської області, то можна відмітити, що витрати на інформаційне забезпечення Дніпропетровської області за 2008–2012 рр. збільшуються
на 6,51 млн грн або на 44,32 %, та за останній рік
на 8,67 млн грн або на 69,19 %.
Надалі зображено графічно динаміку витрат
на інформаційне забезпечення по Україні та Дніпропетровській області за 2008–2012 роки.

Рис. 5. Динаміка витрат на інформаційне забезпечення по Україні та Дніпропетровській області

Висновки. Можна зробити висновок узагальнюючи показники будівельної галузі України та
відмітити, що зростання показників матеріаловіддачі та зарплато віддачі є позитивним явищем
для будівельної галузі України та свідчить про
певне зростання ефективності управляння матеріальними та трудовими ресурсами.
Негативна динаміка стану будівельної галузі
України спостерігається по фінансовим ресурсам
та показникам використання основних засобів,
загальна сума яких зменшилась, в наслідок уповільнення коефіцієнту оборотності оборотних
засобів та зниження показника фондовіддачі, що
призведе до перевитрат та є результатом неефек-

тивного управління даними ресурсами. Що стосується витрат на інформаційне забезпечення, то
спостерігається негативна тенденція до їх збільшення, що свідчить про перевитрати узагальнюючого показника витрат на інформаційне забезпечення.
Переходячи до будівельної галузі Дніпропетровської області, можна побачити більш негативну тенденцію. В цілому показник матеріаловіддачі за 2008–2012 роки збільшився, але за
2012 рік він знизився на 4,62 %, що свідчить про
зниження ефективності управління матеріальними ресурсами Дніпропетровської області. Також відбувається зменшення показника зарпла19
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товіддачі, що також приводить до зниження
ефективності управління трудовими ресурсами.
Позитивним явищем будівельної галузі Дніпропетровської області є збільшення коефіцієнту
оборотності оборотних засобів, що обумовлює
підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами. Але, якщо говорити про витрати на інформаційне забезпечення, то можна побачити збільшення даного показника, що свідчить про неефективне управління інформаційними ресурсами.

Бібліографічні посилання
1. Головне управління статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.
gov.ua/.
2. Головне управління статистики у Дніпропетров-

20

ській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dneprstat.gov.ua\.
3. Упраление эффективностью бизнеса. Концепция
Business Performance Menegement / Е. Ю. Духонин,
Д. В. Исаев, Е. Л. Мостовой и др. ; под ред. Г. В. Генса. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.

List of references
1. Holovne upravlinnya statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.
gov.ua/.
2. Holovne upravlinnya statystyky u Dnipropetrovs’kiy
oblasti [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://
dneprstat.gov.ua\.
3. Upralenye эffektyvnost’yu byznesa. Kontseptsyya
Business Performance Menegement / E. Yu. Dukhonyn,
D. V. Ysaev, E. L. Mostovoy y dr..: pod red. H. V. Hensa. – M. : Al’pyna Byznes Buks, 2005. – 269 s.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 12 (грудень)

УДК 330.322:338.49
JEL Classification L51

О. М. Кімяєва
асистент
Українська інженерно-педагогічна академія
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Е. Н. Кимяева
ассистент
Украинская инженерно-педагогическая академия
Учебно-научный профессионально-педагогический институт

Е. N. Kimyaeva
assistant
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
BASIC DIRECTION ROZVYTYYA
ZHELEZNODOROZHNOY INFRASTRUCTURE
В процесі розглядання даної статті основна увага приділена проблемам та напрямкам розвитку залізничної інфраструктури. В результаті росту ринкових відносин в Україні економічний рост нерозривно
пов’язан з розвитком базових галузей економіки, провідне місце серед яких належить залізничному транспорту. Провідна участь залізниць в забезпеченні внутрішніх та міждержавних транспортно-економічних
зв’язків, їх соціально-економічне та політичне значення, величезний інтеграційний потенціал вимагають
підвищення організаційно-економічних можливостей. Це спричинює необхідність реформування залізничного комплексу з метою перетворення його на ринково орієнтовану конкурентоспроможну галузь, в
якій забезпечується фінансове розмежування природномонопольного сектора – інфраструктури і розвиток конкуренції в сфері експлуатації.
Ключові слова: Залізнодорожна інфраструктура, Укрзалізниця, залізничний транспорт.
В процессе рассматривания данной статьи основное внимание уделено проблемам и направлениям развития железнодорожной инфраструктуры. В результате роста рыночных отношений в Украине экономический рост неразрывно связан с развитием базовых отраслей экономики, ведущее место среди которых
принадлежит железнодорожному транспорту. Ведущее участие железных дорог в обеспечении внутренних
и межгосударственных транспортно-экономических связей, их социально-экономическое и политическое
значение, огромный интеграционный потенциал требуют повышения организационно-экономических
возможностей. Это вызывает необходимость реформирования железнодорожного комплекса с целью превращения его на рыночно ориентированную конкурентоспособную отрасль, в которой обеспечивается
финансовое разграничение природномонопольного сектора – инфраструктуры и развитие конкуренции в
сфере эксплуатации.
Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, Укрзализныця, железнодорожный транспорт.
In the process of examining this article focuses on the problems and directions of development of the railway
infrastructure. As a result, the growth of market relations in Ukraine economic growth is inextricably linked with
the development of basic industries, a leading place among them belongs to the rail. Leading part of railways in
providing internal and interstate transport and economic links, their socio-economic and political importance,
a huge potential for integration require increasing organizational and economic opportunities. This calls for a
reform of the railway complex with the aim of turning it into a competitive market-oriented industry that provides
financial separation prirodnomonopolnogo sector – infrastructure and the development of competition in the field
of operation.
Key words: zheleznodorozhnaya infrastructure, Ukrzaliznytsya, zheleznodorozhnyj transport.
© Кімяєва О. М., 2013
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Постановка проблеми. Важним аспектом у
контексті формування залізничної інфраструктури транспотно-дорожний комплекс України представляє собою систему транспортних комунікацій, що об’єднує усі види транспорту.
Ми виходимо з того, що єдину транспортну
систему України становлять:
– транспорт загального користування;
– промисловий залізничний транспорт;
– відомчий транспорт;
– трубопровідний транспорт;
– шляхи сполучення загального користування.
До складу залізничного транспорту входять
підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні
шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства,
навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності, що забезпечують
його діяльність і розвиток.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Багато науковців, педагогів-практиків розглядають поблему інфраструктури залізничного транспорту (А. П. Абрамова, І. В. Белова, В. Г. Галабурди, Д. І. Дмітрієва, Ю. В. Елізарьева, А. І. Журавля,
Ю. Н. Кожевникова, В. П. Красовського, Би. М. Лапідуса, В. Н. Лівшица, Л. А. Мазо, М. Е. Мандрікова, Д. А. Мачерета, Е. В. Міхальцева, С. А. Николаєвой, і інших транспортних Вузів країни, а також
зарубіжних авторів: Э. Загса, Э. Майєру, Р. Манна,
Х. Й. Фольмута, Д. Хана і ін.)
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Українські залізниці – потужна транспортна система, яка за розмірами, обсягами перевезень і рівнем застосування технічних
засобів посідає чи мале місце в СНД [1].
Укрзалізниця включала в себе допоміжні підприємства та досить розгалужену соціальну інфраструктуру. Отримавши у спадок величезну
інфраструктуру та рухомий склад, українські залізниці не здійснювали достатніх інвестицій в їх
утримання й до 1998 року отримали 49 % повністю зношеного обладнання [2].
Саме наявність зазначених аспектів, а також
необхідність зменшення негативних тенденцій в
галузі обумовлюють актуальність дослідження.
Ціль статті. Метою даної статті є виявлення
проблем і напрямків розвитку залізнодорожної
інфраструктури в умовах сучасних ринкових відносин.
22

Результати дослідження. У залізничній інфраструктурі залізниця є базовою адміністративно-господарською одиницею. Залізнична інфраструктура – складний технологічний комплекс,
що включає залізничні колії загального користування та інші споруди; залізничні станції; пристрої електропостачання; мережі зв’язку; системи
сигналізації, централізації і блокування; інформаційні комплекси і систему управління рухом;
що інші забезпечують функціонування цього
комплексу будівлі, споруди, спорудження, пристрої і обладнання.
До шляхового господарства відносяться залізничні колії і штучні споруди. У сферу пасажирського господарства входять будівлі вокзалів,
платформи, перони і пішохідні мости. Вантажні
двори, сортувальні гори, естакади відносяться до
об’єктів вантажного господарства. Частіна локомотивного і вагонного господарства – це пересувний склад і депо. Прістрої СЦБ, зв’язку, автоматики і телемеханического управління також є важливою частиною залізничної інфраструктури.
Залізничний транспорт є однією з базових галузей економіки. Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною
умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення.
На даний час залізниці в основному задовольняють потреби суспільного виробництва та населення у перевезеннях. Проте стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень перевезень за багатьма параметрами не відповідає
зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних
послуг, що найближчим часом може стати перешкодою для подальшого соціально-економічного
розвитку держави.
Проведення ринкових перетворень на залізничному транспорті сприятиме прискоренню
темпів європейської інтеграції, налагодженню
більш тісного міжнародного економічного співробітництва та підвищенню конкурентоспроможності Українських залізниць на ринку транспортних послуг, дасть можливість ефективно використовувати вигідне геополітичне розташування
України, а також збалансувати інтереси залізниць
та споживачів їх послуг.
Залізничний транспорт – виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування,
призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 12 (грудень)

споживачам без обмежень за ознаками форми
власності та видів діяльності тощо [3].
Залізниця – статутне територіально-галузеве
об’єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні,
здійснює перевезення пасажирів та вантажів у
визначеному регіоні транспортної мережі [3].
Виникнення проблем у діяльності та розвитку
залізничного транспорту зумовлене рядом негативних факторів, зокрема:
• прогресуючим старінням основних фондів.
Загальний ступінь зносу основних фондів становить 56 %, у тому числі рухомого складу – 68 %.
Потребує істотної модернізації інфраструктура
залізниць. Протяжність колій, ремонт яких не
проведено своєчасно, досягла 30 % загальної протяжності. Внаслідок цього обмежується швидкість руху поїздів, створюється реальна загроза
безпеці руху на залізничному транспорті, виникнення техногенних катастроф [4];
• відсутністю державної підтримки інноваційного розвитку галузі та недосконалістю законодавчої бази у частині залучення інвестицій [4];
• низькими тарифами на перевезення пасажирів і відсутністю дієвого механізму компенсації
збитків під час надання суспільних послуг, що
призводить до перехресного субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Збитки від таких перевезень тільки у
2005 році перевищили 2 млрд грн, що значно обмежує можливість техніко-технологічної модернізації залізничного транспорту [4].
Залізнична інфраструктура держави – це
комплексний інститут зі своїми системними проблемами. Їх не можна вирішити окремо: або
лише за рахунок зусиль в частині будівництва
нових колій, або тільки за рахунок створення нового вигляду техніки. Залізничники формують
попит на продукцію галузі: як ми бачимо, зараз
не тільки зростає обсяг грузо- і пасажироперевезень, але і ускладнюються транспортні логістичні ланцюжки.
Тому, довгострокова картина за кількісними і
якісними показниками перспективного попиту
надто важлива для підприємств транспортного
машинобудування. Стійкий розвиток транспортних потоків може бути забезпечене, у свою чергу,
лише за наявності необхідної кількості економічно і енергетично ефективної техніки.
Транспортне машинобудування, таким чином,
не повинне стати фактором стримування розвитку транспортної системи, при цьому галузь винна і має можливість скористатися свого роду
«вікном можливостей» [5], що виникло в унаслі-

док високих темпів зростання ринку перевезень.
Необхідно задовольнити внутрішній попит на
вантажні вагони і ліквідовувати існуючий дефіцит пасажирських.
Для забезпечення життєдіяльності залізничного транспорту вживаються заходи щодо підвищення ефективності роботи на основі впровадження ресурсозберігаючих та інформаційних
технологій перевезень, застосування гнучкої тарифної політики, удосконалення системи ремонту
та утримання рухомого складу, колій, засобів
енергозабезпечення, зв’язку тощо.
Реструктуризація залізничного транспорту
України розглядається як пов’язана система реформ, яка охоплює принципові перетворення в
сферах: організаційних структур, майнових відносин, інвестиційно-модернізаційній, технологічній, фінансово-економічній, соціально-кадровій, законодавчій. Основними цілями Програми
реструктуризації є:
– створення орієнтованої на споживача гнучкої та економічної системи управління, сприйнятливої до технічного прогресу та здатної до збереження і зміцнення позицій залізничного транспорту України на внутрішньому і міжнародних
транспортних ринках;
– збільшення доходів залізниць за рахунок залучення додаткових вантажопотоків, збільшення
обсягів та підвищення якості послуг;
– приведення основних фондів, трудових і
матеріальних ресурсів у відповідність з потребами економіки і населення в перевезеннях, скорочення витрат шляхом впровадження противитратного механізму в усіх ланках господарства,
ліквідації збиткових та низькорентабельних видів діяльності, виділення зі складу залізничного
транспорту непрофільних виробництв та підприємств, які не входять до сфери основної діяльності;
– модернізація рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, його технологічне переоснащення, досягнення на цій основі
високої економічної ефективності виробництва,
сучасних рівнів споживчих стандартів, інтеграції
залізниць у європейські транспорту систему;
– удосконалення економічних відносин залізничного транспорту із споживачами його послуг,
суміжними видами транспорту, державою, регіонами, а також внутрігалузевих стосунків на ринкових принципах.
Враховуючи організаційну та технологічну
складність залізничної інфраструктури як єдиного територіально-виробничого комплексу, а також важливість забезпечення усталеної та надійної роботи усіх її ланок для вирішення державних
23
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та економічних завдань, при формуванні Програми забезпечувалися такі загальні принципи:
– поетапність реструктуризації, перехід від
одного етапу до наступного в міру того, як створюються відповідні технічні, економічні та соціальні передумови;
– збереження на кожному етапі реструктуризації керованості та стабільності функціонування
залізничного транспорту;
– додержання вимог безпеки руху поїздів;
– забезпечення цілісності економічного простору держави та задоволення попиту на транспортні послуги, в першу чергу на перевезення
для державних та суспільних потреб;
– повне забезпечення економічно обґрунтованих витрат підприємств залізничного транспорту
з врахуванням необхідності оновлення технічних
засобів;
– підвищення реальної заробітної плати залізничників, гарантованість її своєчасної виплати;
– додержання соціальних гарантій працівникам, у тому числі тим, що вивільнюються в ході
реструктуризації.
Стратегічним напрямом реформи управління
є створення системи комплексного транспортного обслуговування споживачів. На базі створюваних на залізницях та сітьового центрів комплексного транспортного обслуговування, широкої агентської мережі передбачається кардинально спростити процедури оформлення перевезень,
забезпечити проведення гнучкої тарифної політики, більш повне врахування вимог вантажовласників, гарантоване і якісне виконання замовлень. Це зміцнить позиції залізниць на ринках
транспортних послуг, сприятиме залученню додаткових вантажопотоків у внутрішньому та
міжнародних сполученнях, підвищить (як свідчить досвід іноземних залізниць) на 15–20 % рівень валових доходів залізничного транспорту
від вантажних перевезень.
Щоб відповідати загальноєвропейському рівневі, залізниці треба буде розв’язати ряд проблем,
що накопичувалися десятиліттями й особливо загострилися в останні роки в умовах переходу галузі до ринкових відносин. Головним чином у
наслідку того, що обсяг перевезень з 1990 року
знизився на 55 %, тобто майже в два рази. Серйозним фактором, що сприяв перетворенню раніше
високорентабельної галузі в збиткову, став дисбаланс між цінами на фонди споживання і цінами
за перевізну роботу. Остання не встигала за різким ростом першої. Підвищення цін за перевезення гальмувалося як політикою уряду, так і зубожінням споживачів, не здатних оплатити послуги
залізничного транспорту. Адміністрації заліз24

ниць приходилося прив’язувати ціни за перевезення не до їхніх реальних витрат, а до доходів
населення. Третій удар галузі нанесли неплатежі,
що перетворили різко скоротилися прибуткові
вантажні перевезення, за рахунок яких виживав
залізничний транспорт, у неефективні. У таких
умовах залізниці довелося реорганізувати свою
діяльність, поміняти пріоритети, завдяки чому
галузь вижила. В даний час положення залізниці
хоча і можна охарактеризувати як критичне, але в
ній зримо намітилися тенденції до відродження і
розвитку.
Відповідно до цієї програми намічається визначити чіткі взаємодії департаменту з державою.
Укрзалізниця зі своєї сторони виробила міри, що
дозволять максимально скоротити експлуатаційні витрати і вишукати можливості для одержання
прибутку. Серед цих мір скорочення мереж сортувальних станцій на половину; переспеціалізація станцій, що скорочуються, для виконання роботи з місцевими вагонопотоками; подовження
тягових пліч, що дозволили забезпечити можливість пропуску потягів по основних напрямках
доріг 1-го класу практично з одного кінця країни
в інший та ін. Важливим питанням для України, у
плані її інтеграції в європейську єдину залізничну систему, є приведення української залізничної
колії до європейського зразка, а також включення
Укрзалізниці в європейську програму будівництва швидкісних залізничних магістралей.
Висновки та пропозиції. Залізничний транспорт складає конкуренцію автомобільному
транспортові на середні відстані й у перспективі
складе конкуренцію повітряному транспортові на
далекі відстані при розвитку швидкісного залізничного руху. Залізничні пасажирські станції в
Україні є центрами притягання ділового світу,
бізнесу, торгівлі, інших видів транспорту, тобто
стають великими пасажирськими вузлами, що
використовуються пасажирами для поїздок узагалі, незалежно від того, їдуть вони залізницею,
літаком, автобусом або таксі. Департамент «Укрзалізниця» ставить за мету по своїх технічних
можливостях, організаційним формам і якостям
транспортного обслуговування грузо- і пасажиропотікоків адаптуватися до нових вимог клієнтів. Ці нові вимоги зв’язані з посиленням диференціації відправлень, зусиллями підвищити
ефективність перевезень та більш ефективну роботу інфраструктури через ріст транспортних
витрат шляхом залучення державних інвестицій,
з необхідністю пристосування до зміни структури економічних зв’язків у ринкових умовах, забезпеченням регулярності і ритмічності пасажирських і вантажних перевезень, підвищенням рів-
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ня схоронності і темпу доставки вантажів, необхідності дотримання безпеки руху при збільшенні
її інтенсивності, з необхідністю урахування екологічного аспекту розвитку галузі, а також зниження її енергоємності.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
ОСОБЕННОСТИ СОЦІАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
Розглянуто особливості соціально-економічного розвитку регіонів при врахуванні ресурсної складової
у досягненні цілій, визначених стратегіями розвитку регіонів. Наведені основні показники соціально-економічного розвитку регіонів. Приведена модель структурних зв’язків регіональних економічних систем
та форми прояву економічного й соціального розвитку регіонів. Доведено, що головною особливістю
функціонування регіонального рівня є власна, специфічна система економічних інтересів, пов’язана із наявністю безлічі суб’єктів господарської діяльності на території регіону.
Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, показник, система, рівень.
Рассмотрены особенности социально-экономического развития регионов при учете ресурсной составляющей в достижении целей, определенных стратегиями развития регионов. Приведены основные показатели социально-экономического развития регионов. Представлена модель структурных связей региональных экономических систем и формы проявления экономического и социального развития регионов.
Доказано, что главной особенностью функционирования регионального уровня является собственная,
специфическая система экономических интересов, связанная с наличием множества субъектов хозяйственной деятельности на территории региона.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, показатель, система, уровень.
The features of the socio-economic development while respecting the resource component in achieving the
objectives of the regional development strategy. The basic indicators of socio-economic development of regions.
Present model structural relationships of regional economic systems and forms of economic and social development of the regions. It is proved that the main feature of the functioning of the regional level has its own, specific
system of economic interests associated with the presence of a multitude of economic activity in the region.
Key words: region, socio- economic development, indicator, system, level.

Постановка проблеми. Розвиток регіонів
України на сучасному етапі ринкових реформ зіткнувся з низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників, що зумовили його розбалансований, асиметричний та диспропорційний характер. У той же
час підвищення самостійності та посилення ролі
© Кондратенко Н. О., Бондар В. С., 2013
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регіональних систем у господарському комплексі
країни вимагає вирішення проблем удосконалення методичного інструментарію управління процесами соціально-економічного розвитку регіонів
та врахування ресурсної складової у досягненні
цілій, визначених стратегіями розвитку регіонів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів відображені у наукових працях відомих вітчизняних учених, таких як О. В. Батура, І. К. Бистряков, В. М. Геєць, С. Л. Денисюк, С. І. Дорогунцов, М. І. Долішній, В. А. Жовтянський, А. І. Кабанов, М. Л. Ковалко, Н. Й. Конищева, І. І. Лукінов,
В. П. Ніколаєв, Ю. В. Ніколенко, Г. І. Онищук,
М. М. Паламарчук, А. В. Степаненко, М. А. Хвесик, Є. В. Хлобистов, М. І. Фащевський, Л. Г. Чернюк та ін.
Серед зарубіжних дослідників, які займалися
вивченням цієї проблеми слід виділити К. Боулдінга, О. Г. Гранберга, Л. В. Канторовича, М. М. Колосовського, В. В. Кліманова, Т. Б. Рубінштейна,
Д. Макінтоша, Д. Медоуза, Г. Одума, Е. Одума,
У. Ростоу, Р. Солоу, Т. Тітенберга, Г. Тейлора,
Дж. Форрестера та ін.
Проте сьогодні недостатньо вивченим залишається питання ролі ресурсів та їх комплексного
використання у підвищенні ефективності соціально-економічного розвитку регіонів та врахуванні інтересів всіх суб’єктів господарської діяльності на території регіону.
Актуальність теми дослідження зумовлюється
важливістю та необхідністю пошуку оптимальних шляхів, форм і методів ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.
Метою статті є визначення особливостей соціально-економічного розвитку регіонів при врахуванні ресурсної складової у досягненні цілій,
визначених стратегіями розвитку регіонів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Рівень та якість життя суспільства характеризуються сукупністю взаємопов’язаних соціальноекономічних показників, аналіз яких може бути
підґрунтям для виявлення тих соціально-економічних параметрів, що потребують особливої
уваги у контексті наближення до європейських
стандартів та визначення дієвих заходів для соціального захисту членів суспільства [7].
До основних показників соціально-економічного розвитку регіону можна віднести:
– середньорічна чисельність населення;
– чисельність зайнятого населення;
– валовий внутрішній продукт;
– валова продукція сільського господарства;
– обсяги промислової продукції;
– обсяги виробництва товарів господарського
споживання;
– обсяг капітальних вкладень;
– грошові доходи населення;
– обсяг роздрібного товарообороту;
– обсяг реалізації платних послуг населення;
– середні ціни на основні види продукції;

– баланси основних видів промислової і сільськогосподарської продукції;
– фінансові ресурси муніципальних органів
влади;
– обсяг експорту та імпорту товарів.
З погляду оцінки ефективності соціально-економічного розвитку регіонів, структура регіональної економічної системи включає такі елементи, як виробнича й невиробнича сфери, населення, природне середовище.
Для більше детального дослідження взаємозв’язків складових регіональної системи представимо її у вигляді потоків ресурсів і результатів
діяльності (рис. 1).
Природне середовище регіону забезпечує мінерально-сировинними й паливно-енергетичними ресурсами як виробничу, так і невиробничу сфери. У свою чергу, матеріальне виробництво й соціальна сфера забруднюють природне
середовище, викидаючи шкідливі речовини в
атмосферу, скидаючи забруднені води у водоймища й водостоки, займаючи родючі землі під
санітарні зони, накопичуючи виробничі й побутові відходи.
З матеріального виробництва в соціальну сферу йдуть потоки матеріальних ресурсів у вигляді
товарів народного споживання, засобів виробництва, енергетичних і вторинних ресурсів, фінансових ресурсів у вигляді коштів на утримання й
розвиток соціальної сфери, причому ці кошти
надходять як через бюджети, так і безпосередньо
від підприємств на утримання й розвиток власних об’єктів соціальної сфери.
У свою чергу, галузі соціальної сфери, забезпечуючи населенню умови життєдіяльності,
шляхом надання послуг таких галузей як охорона
здоров’я, освіта, житлово-комунальне господарство, громадське харчування, культура впливають на ефективність виробничої сфери. З елемента регіональної економічної системи населення
направляються потоки трудових ресурсів як у
сферу матеріального виробництва, так і соціальну сферу.
Ці дві сфери через заробітну плату й інші види
виплат формують склад і динаміку доходів і споживання населення. Перехід економіки до ринкових відносин обумовив на схемі зв’язків новий
потік фінансових ресурсів, спрямований від населення до соціальної сфери, у вигляді коштів
населення на оплату послуг освіти, охорони здоров’я, транспорту, житла й ін.; інвестицій у будівництво кооперативного житла; інвестицій у приватизацію житла й інших об’єктів соціально-побутової й культурної сфер та інше.
Розглядаючи сутність економічного й соціаль27
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ного розвитку регіональних економічних систем,
виникає об’єктивна необхідність розкрити зміст
основних форм його прояву (рис. 2).

Цілі регіонального розвитку полягають у прогресивній зміні кількісних і якісних параметрів
функціонування регіону для переходу його в бажа-
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Рис. 1. Модель структурних зв’язків регіональних економічних систем
(розроблено авторами на основі [6])
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Рис. 2. Форми прояву економічного й соціального розвитку регіонів
(розроблено авторами на основі [6])
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ний, більш сприятливий стан, що характеризується
оптимальними значеннями цільових показників.
Соціально-економічний розвиток регіонів являє собою сукупність якісних змін структурних
елементів регіональних економічних систем, які
відбуваються під впливом безлічі різноманітних
факторів. Він відображає умови формування потенційних можливостей регіону для досягнення
цілій, визначених стратегіями розвитку регіонів.
Соціально-економічний розвиток регіонів – це
критерій ефективності його функціонування.
Коли параметри кількісних показників регіонального розвитку перевершують запланований або
нормативний рівень, показники стану розвитку
аналогічних регіональних систем, можна зробити
висновок про ефективне функціонування регіональних систем. Він створює базу і є важливим
джерелом підвищення якості життя.
В Україні понад півтора десятиліття триває
складний комплексний та суперечливий процес
ринкової трансформації, головним завданням якого згідно з конституційно визначеною стратегією є
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки із перманентним посиленням соціально-гуманістичної спрямованості всього суспільного розвитку [2]. Відповідно зміст і логіка ринкових трансформацій вітчизняної економіки мають спрямовуватися на формування передумов для динамічного
та збалансованого розвитку всіх підсистем національної економіки, у т. ч. регіонального рівня.
Основою соціально-економічного розвитку
регіональних економічних систем є їх потенціал
за природними, економічними, демографічними
та історичними умовами, відповідно до яких кожний з них спеціалізується на виробництві продукції, витрати на яку нижчі, ніж у середньому в
країні. Таким чином, міжрегіональна спеціалізація виявляється в поділі праці між регіонами, за
якого зростання концентрації однорідного виробництва перевершує потреби конкретного регіону,
що відтворюється в інтенсифікації міжрегіонального обміну товарами, послугами, науково-технологічною інформацією тощо.
Перехід до ринкових відносин вимагає вдосконалення структури економічного середовища регіонів, спрямованого на комплексний їх розвиток,
раціональне використання економічного потенціалу та ефективну взаємодію в господарському
комплексі країни. Кожний економічний регіон є
цілісною територіальною господарською системою, в якій головна роль належить галузям ринкової спеціалізації. Надто важливо, що під час переходу до ринкової економіки формується система
територіально-виробничих комплексів різноманітних типів, триває процес розвитку єдиного

господарського комплексу країни на основі міжгалузевих комплексів: паливно-енергетичного,
машинобудівного, космічного, агропромислового,
а також регіональних комплексів. Слід зазначити,
що останні мали б стати важливими організаційними формами поєднання галузей ринкової спеціалізації з регіональною виробничою та соціальною інфраструктурами, тобто регіональним рівнем відтворення: виробництва, обміну, розподілу,
споживання економічних благ на мезорівні [5].
Для з’ясування реальних регіональних економічних інтересів потрібне дослідження їх обумовленості різними факторами. Так, за утилітаристським підходом слід ураховувати загальний
інтерес як суму інтересів окремих індивідів, та
інтерес окремого індивіда виводити із його безпосередньої користі та вигоди, багатоманіття
об’єктивного світу, якими спрямовуються внутрішні прагнення суб’єкта, тому вони виявляються змістом інтересів. Теоретично інтерес – це єдність відтворення (виявлення) внутрішньої сутності людини та відбиття в її свідомості об’єктивного світу, поєднання духовних і матеріальних
цінностей [1, 3].
Головною особливістю функціонування регіонального рівня є власна, специфічна система економічних інтересів, пов’язана із наявністю безлічі
суб’єктів господарської діяльності на території регіону: підприємств місцевого, регіонального, загальнодержавного підпорядкування, різних установ та приватних підприємств. При цьому пріоритет інтересів підприємств в одній області може
компенсуватися пріоритетом інтересів регіональних органів влади в іншій області. До того ж важко
переоцінити вплив підприємств на соціально-економічний розвиток регіонів України (рис. 3).
В загальному вигляді показник рівня соціально-економічного розвитку регіону нами пропонується розраховувати з формулою:
(1)
де vp – валова продукція промисловості регіону з
розрахунку на душу населення;
f – вартість основних промислово-виробничих
фондів регіону па душу населення;
р – промислово-виробничий потенціал з розрахунку на 1000 жителів регіону;
vs – валова продукція сільського господарства
регіону (середньорічна) у розрахунку на одного
жителя;
Vp , F, P, Vs – аналогічні показники по регіону
вищого рангу (області; країні);
n – кількість показників.
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Рис. 3. Взаємодія підприємства із регіональними органами влади
(розроблено авторами на основі [6])

Таким чином, ефективний розвиток кожної
економічної системи вимагає постійного пошуку
оптимальних варіантів поєднання державних і
ринкових складових та інтересів. Тому вся доцільна діяльність людини так чи інакше пов’язанаа з проблемою ефективності. Реалізація завдань
управління соціально-економічним розвитком
регіону залежить від можливостей відтворювати
й залучати на свою територію всі види економічних ресурсів. Тобто динамічний і збалансований
розвиток регіону, підвищення конкурентоздатності регіональної політики, зменшення диспропорцій між регіонами, активізацію регіональних
та місцевих ініціатив відбувається через цілеспрямовану державну регіональну політику.
Висновки. Підводячи підсумки з проведеного
дослідження можна дійти висновку о том, що соціально-економічний розвиток регіонів тісно
пов’язан з специфічною системою економічних
30

інтересів: наявністю безлічі суб’єктів господарської діяльності на території регіону. Цілі регіонального розвитку полягають у прогресивній
зміні кількісних і якісних параметрів функціонування регіону для переходу його в бажаний,
більш сприятливий стан, що характеризується
оптимальними значеннями цільових показників.
Доведено значущість впливу підприємств на соціально-економічний розвиток регіонів України.
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Постановка проблеми. Практика проведення
економічних реформ в Україні показує що існування стабільної, розвиненої економічної системи
не можливе без ефективного розвитку підприємств у всіх галузях економіки. В ринкових умовах успіху у діяльності підприємство досягає
тоді, коли воно знаходиться в стані послідовного
та неухильного підйому, наслідками якого є покращання його фінансового стану та соціальноекономічних показників.
На сучасному етапі загострення проблеми
економічного стану – підвищення платоспроможності підприємств аграрної галузі є дуже
актуальним, так як Україна є аграрною державою і більшу частину її економіки складає саме
ця галузь. Фінансова стійкість підприємств
аграрного комплексу характеризує фінансову
стабільність держави взагалі. Аграрний сектор
займає значне місце у народному господарстві
України, тому є нагальна необхідність забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемам дослідження стану діяльності та розвитку аграрного комплексу в цілому та окремих
сільськогосподарських підприємств присвячена
© Майборода О. Є., 2013
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низька праць як зарубіжних, так і вітчизняних
вчених-економістів, таких як В. І. Федоренко,
О. Л. Хотомлянський, О. В. Мельник, О. Р. Савенчук [1–4] та ін.
Однак, слід відзначити, що недостатньо приділено уваги розгляду системних реформ в агропромисловому комплексі, які мають забезпечити
технологічне переоснащення галузі, перетворення її на ефективний та конкурентоспроможний
сектор економіки.
Постановка завдання. Розглянути зміст фінансово-економічного стану аграрного комплексу, на
прикладі Харківської області та виділення основних моментів щодо системних реформ для вдосконалення цього сектору економіки.
Результати дослідження. Агропромисловий
комплекс є найважливішим міжгалузевим комплексом. Він створений для забезпечення населення продовольством, а народного господарства –
сировиною. Агропромисловий комплекс являє
собою складну виробничу систему. Її центральна
ланка – сільськогосподарське виробництво, головними ресурсами якого поряд із знаряддями праці і трудовими ресурсами є земля, клімат, погода
та біокліматичний потенціал. Тому при прогнозуванні і плануванні розвитку агропромислового
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комплексу слід виходити з взаємодії економічних
і природно-біологічних процесів.
Мета функціонування цього комплексу полягає у задоволенні суспільних потреб у продовольстві та сільськогосподарській сировині при ефективному використанні ресурсів.
Світова економічна криза 2008 року не оминула Україну, болісно зачепивши майже всі галузі економіки, тисячі компаній і мільйони громадян. Криза загострила результати бездіяльності останніх років. В умовах, коли джерела

швидкого зростання докризових років вичерпано, єдиний шлях виходу України на траєкторії
сталого розвитку – це рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки.
Не оминула вона і сільське господарство, про
що свідчать показники індексів валової продукції
сільського господарства, в тому числі виробництва основних видів сільськогосподарської продукції (рис. 1), урожайності сільгоспкультур та
наявності оновлених видів сільгосптехніки.
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Рис. 1. Індекси продукції сільського господарства Харківської області
за 2005–2011 рр.

У масштабі України на Харківську область
припадає 3,8 % сільського населення і 5,8 % площі сільськогосподарських угідь. При цьому, на
Харківщині в 2011 році вироблено 6,1 % зерна,
5,3 % цукрових буряків, 4 % картоплі, 7,1 % овочів, 3,8 % м’яса, 4,3 % молока, 6,9 % яєць та 10,5 %
соняшнику від всього валового виробництва цих
видів сільськогосподарської продукції по Україні
[5, 6].
Питома вага Харківщини в загальнодержавному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства стабільно утримується на
рівні 4,4–6,0 % від загального обсягу її виробництва по Україні.
Переважна частина валової продукції сільського господарства області (75% у 2011 році) виробляється в галузі рослинництва. На продукцію
тваринництва припадає 25 % усієї валової продукції сільського господарства.

Сільськогосподарські підприємства, включаючи фермерські господарства, є основними виробниками зерна в області (78,5 %), цукрових буряків
(82,4 %), соняшнику (83,0 %) [5, 6].
Одним із суттєвіших чинників, які впливають
на виробництво продукції сільського господарства
є природно-кліматичні умови, які складно прогнозувати та ще більш складніше підготуватися до їх
наслідків, як це спостерігалося у 2010 році.
Ще одним з основних проблемних чинників у
розвитку агропромислового комплексу є зношеність матеріально-технічної бази, основна складова якої – комплексна механізація виробничих
процесів.
Для здійснення комплексної механізації визначається потреба у тракторах, сільгоспмашинах,
механізмах виходячи з обсягів сільськогосподарських робіт, які повинні виконуватися тією чи іншою технікою та показників її використання.
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На сьогоднішній день спостерігається негативна тенденція щодо придбання сільськогоспо-

дарськими підприємства різної сільськогосподарської техніки і обладнання (табл. 1).

Парк тракторів, зернозбиральних та кормозбиральних комбайнів
у сільськогосподарських підприємствах, од.
Роки

Таблиця 1

2000

2005

2009

2010

2011

Трактори

17 185

11 635

9514

8800

8625

Зернозбиральні комбайни

2909

2210

1917

1815

1844

Кормозбиральні комбайни

1458

837

533

462

423

Техніка

Для вирішення цієї проблеми в області проводяться певні заходи. Поміж інших для технікотехнологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу в Харківській області
розроблена і затверджена рішенням обласної
ради від 28.02.2008 р. No 604-V «Програма забезпечення агропромислового комплексу області
сільськогосподарською технікою виробництва
підприємств м. Харкова та області на 2008–2015
роки».
Рішенням Харківської обласної ради від
26.04.2012 р. No 406-VI «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання Програми забезпечення
агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою виробництва підприємств м. Харкова та області на 2008–2015 роки»
затверджено Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання
зазначеної програми. Реалізація основних заходів
програми направлено на покращення технікотехнологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу в Харківській області.
Але, як показує практика цього не достатньо і потрібні додаткові заходи, такі як проведення реорганізаційних заходів, пошук інвесторів під інвестиційні проекти які вже існують та інше.
Отже, проведений аналіз дозволяє виділити у
галузі агропромислового комплексу наступні
основні проблеми які полягають у:
– низькій конкурентоспроможності продукції
та її невідповідності міжнародним стандартам
якості й безпеки;
– низькому рівні інвестицій і зростанні залежності від державного фінансування;
– низькій економічній ефективності сільськогосподарського виробництва порівняно з іншими
країнами, використанні застарілих технологій;
– домінуванні в структурі експорту продукції
з низьким рівнем переробки;
– катастрофічному падінні родючості ґрунтів
і зростанні їх ерозії.
34

Основною причиною такої ситуації є низька
інвестиційна привабливість сектору через:
– непередбачуваність адміністративного регулювання цін і обмежень експорту;
– неефективні механізми державної підтримки сільгоспвиробництва, що включають захист
внутрішнього ринку від імпорту низькоякісної
продукції, систему стандартизації, а також санітарних і фітосанітарних заходів, систему субсидування та інших фінансових інструментів підтримки.
Висновки та рекомендації. Проведення системних реформ в агропромисловому комплексі
має забезпечити технологічне переоснащення галузі, перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому й зовнішньому
ринках сектор економіки. Для цього необхідно
створити умови для залучення інвестицій, які дозволять підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Зокрема слід вирішити
ряд основних завдання:
– забезпечення передбачуваності регуляторної політики держави;
– удосконалення механізмів державної підтримки сільгоспвиробників;
– підвищення
ефективності
державного
управління галуззю.
Передбачуваність регуляторної політики можливо досягнути шляхом:
– відмови від адміністративного втручання в
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, використання антимонопольного законодавства у випадку різкого коливання цін на сільгосппродукцію;
– відмови від будь-яких обмежень експорту
сільськогосподарської продукції.
Удосконалення механізмів державної підтримки шляхом:
– удосконалення системи субсидування для
підвищення конкурентоспроможності сектору
відповідно до угоди про сільське господарство у
рамках СОТ (переорієнтація субсидування на на-
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прями, що відповідають «зеленому ящику» за
методологією СОТ);
– гармонізації системи стандартизації сільгосппродукції з нормами ЄС;
– захист українських товаровиробників від
імпорту низькоякісної сільгосппродукції за рахунок використання технічного регулювання, дозволеного СОТ;
– розвитку кредитно-фінансових механізмів
підтримки сільгоспвиробників, у т. ч. лізингу
сільськогосподарської техніки.
Підвищення ефективності державного управління агропромисловим комплексом і ролі місцевих органів виконавчої влади має відбуватися
шляхом перерозподілу на користь місцевих органів влади повноважень і коштів, необхідних для
реалізації проектів комплексного розвитку сільських територій.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ УКРАИНЫ
PROVISION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FOR ECONOMY-AND-ECOLOGY SYSTEMS IN UKRAINIAN WATER BASINS
В статті розглядаються основні направлення природоохоронної діяльності, які забезпечують сталий
розвиток економіко-екологічних систем водних басейнів України. Пропонується схема оцінки показників
безпечного і сталого розвитку економіко-екологічних систем.
Ключові слова: водні басейни, економіко-екологічні системи, сталий розвиток.
В статье рассмотрены основные направления природоохранной деятельности направленные на обеспечение устойчивого развития экономико-экологических систем водных бассейнов Украины. Предложена схема оценки показателей безопасного и устойчивого развития экономико-экологических систем.
Ключевые слова: водные бассейны, экономико-экологические системы, устойчивое развитие.
Principle directions of nature protection activity for provision of sustainable development for the economyand-ecology systems of water basins in Ukraine are under consideration in the paper. An assessment of indices for
safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems is conducted.
Key words: water basins, economy-and-ecology systems, sustainable development.

Introduction. Sustainable development of a social-economy-and-ecology system of water basins
implies a development under which meeting all needs
of productive forces emerging in the territories is provided, with the qualitative indices of the involved
natural and power resources, as well as the ones for
all natural spheres maintained and the social needs of
the society met.
The topicality of the problem related to development of sustainable in economic, environmental and
social terms economy-and-ecology systems of water
basins in Ukraine is conditioned by the pronounced
degradation of nature and resource potential leading
to emergence of complex and negative situations of
socio-economic and environmental origin.
Resource intensity of production and economic
activity within a water basin is of great importance
for implementation of environmentally sound and
balanced development, in view of the amount of natu© Сербов М. Г., 2013
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ral resources being limited to a considerable degree.
Therefore, to ensure a positive impact on the environmental security and sustainable development, measures shall be taken to develop resource-saving technologies and methods for productive and economic
activity, to provide increase in feed stock utilization
ratio, to develop and implement technologies which
could facilitate recycling of the generated (gaseous,
liquid and solid) wastes.
Sustainability of a nature management system in
the course of implementation of productive and economic activities in the territory of the water basins
will in turn exert positive influence on environmental safety in cases when measures on restoration of
quantity and quality of the natural resources used in
productive and economic activity are conducted;
development and practical application of a system of
norms to provide sustainable use of natural resources and their protection from a negative influence on
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part of productive and economic facilities will be
carried out.
Material and methods. One of the major factors
to influence environmentally sound and sustainable
development of the economy-and-ecology system in
the water basins is efficient nature protection activity
[2, 5, 6].
Nature protection activity in the territory of water
basins shall develop on the basis of comprehensive
nature protection programеs which foresee protection
from negative influences on part of productive and
economic facilities in all natural spheres.
The research results demonstrate that inclusion of
relevant nature protection aggregates and systems, as
well as the systems for recycling of raw material resources directly into the technological processes will
prove the most efficient decision.
Currently the following types of regions in
Ukraine are distinguished: high risk regions, medium
risk regions, relative risk regions and safe regions. It
is obvious that the abovementioned classification of
the regions by the level of risk requires their differentiation for development of appropriate economy-andecology systems.
Safe and sustainable development of the economyand-ecology systems of the water basins indicated
above consists in sustainable development of economic, environmental and social conditions of population life.
Development of the economic constituent of the
economy-and-ecology system of the water basins predominantly depends on the state of finance and credit
system as well as investment and fiscal policies.
Presently the crisis in the world economic system
exerts a strong impact on the development of economic constituent of the mentioned economy-andecology system.
It should also be pointed out that all the constituents of the economy-and-ecology system of the water
basins are closely interrelated and have constantly
influenced each other through the results of their development.
Progress of the economic constituent exerts impact on development of the environmental component
through creation of appropriate conditions for development of nature protection activity, which, in its
turn, has influence on the environmental situation in
this water basin. Deterioration or improvement of the
environmental situation exerts respective negative or
positive influence on economic and social constituents of this economy-and-ecology system in a water
basin.
Thus, hereinafter, by sustainable development of
the economy-and-ecology system of the water basins,
establishment and maintenance of sustainable and

safe development of all of the structural constituents
of this economy-and-ecology system (economic, ecological and social ones) is meant. A leading role
herein is played by the economic constituent, in view
of the required investment and financial resources for
all of the constituents of the economy-and-ecology
systems in the water basins (economic, ecological and
social ones) being dependent on its development.
A great role in provision of safe and sustainable
advance of all of the three constituents of the economy-and-ecology system is played by optimality of the
strategy for their development.
As is shown above, especially significant role in
provision of sustainable and safe development of the
economy-and-ecology system of the water basins is
played by propagation of nature protection activity.
Efficient nature protection activity provides creation of favorable conditions for advance of an economic constituent of the economy-and-ecology system, since it contributes to introduction of up-to-date
low-waste and resource-saving technologies and approaches into productive and economic activity.
Efficient nature protection activity also contributes to improvement of living conditions, increase in
working capacity of the population, decline in morbidity, i.e. provides a solution to a number of social
problems which favorably affects advance of the economic constituent.
Provision of safe and sustainable development of
the economy-and-ecology systems of the water basins
is founded on finding solution to the following tasks:
– study and analysis of the available reserves of
natural resources and appraisal of their output capability for the use in productive and economic activity;
– study into a possibility to substitute abundant
resources for the scarce ones;
– development of energy-saving technologies and
approaches;
– development of new energy sources (sun and
wind power, energy of sea tides etc.);
– development of resource-saving and low-waste
technologies and approaches;
– development and scientific-and-technological
advance-based introduction of technological approaches into productive and economic activity aimed
at assurance of decreased emissions and discharge of
harmful substances into the natural environments;
– development of the methods for restoration of
qualitative indices of natural resources;
– development of technologies and approaches to
provide recycling of wastes from productive and economic activity;
– increased efficiency of the use of financial, material and human resources in productive and economic activity;
37
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– increased personal interest of domestic and foreign investors in making an input to development of
all of the constituents in an economy-and-ecology
system;
– creation of favorable conditions for development of small and medium-size enterprises.
Safe and sustainable development of the economyand-ecology systems of water basins is conditioned
by a number of factors:
– resource intensity of productive and economic
activity;
– sustainability of the system of nature management;
– development and efficiency of nature protection
activity;
– availability and development of environmentally dangerous productions;
– occurrence of harmful emissions into the atmosphere in the course of productive and economic
activity;
– discharges of harmful substances into the water
bodies;
– availability and development of natural reservation measures;
– introduction of innovations into the nature protection activity;
– environmental situation in marine nature management;
– change in the climate conditions.
Resource intensity of productive and economic
activity is of great significance in course of implementation of safe and sustainable development of
economy-and-ecology systems in the water basins,
since, as it was mentioned above, the amount of natural resources is limited to a considerable degree and
they, as a rule, are nonrenewable. Therefore, in order
to ensure positive impact of this factor on safety and
sustainability of development of the abovementioned
systems, it is necessary to take measures aimed at
establishment of resource-saving technologies and
approaches in productive and economic activity; increase in the feedstock use coefficient; development
and introduction of technologies to provide recycling
of the generated wastes (gaseous, liquid and solid).
Sustainability of the nature management system in
water basins will have positive effect on safe development of the economy-and-ecology systems in case of
conducting measures on restoration of the amount
and quality of the natural resources used in productive and economic activity, elaboration and practical
application of a system of norms to provide sustainable use of natural resources and their protection from
negative influences on part of productive and economic facilities.
Availability and development of environmentally
38

dangerous productions aggravate to a substantial degree safety of development of the economy-and-ecology systems in Ukrainian water basins which is of
crucial importance for the economy, since environmentally dangerous productions such as chemical
enterprises, petroleum refineries and nuclear power
plants have considerable unit weight in the structure
of industrial production.
Environmentally dangerous production facilities
account for more than 42% of industrial capital assets, with more than 33% of production and 21% of
the population employed in the industry. Currently,
the negative impact on safe functioning of environmentally dangerous enterprises increases through
depreciation of their basic productive assets, which is
55% for the chemical and petrochemical industry and
more than 40% in the power industry. All the aforesaid conditions result in an increased number of
emergency situations.
Along with the environmentally dangerous productions, solid and liquid wastes containing plenty
of harmful substances also exert negative influence
on safe and sustainable development of economyand-ecology systems of the water basins. As a result
of conducting productive and economic activity in
the territory of the water basins in Ukraine about
730 thousand tons of toxic solid wastes are generated annually. Their total accumulated amount
makes 4.2 billion tons, with the area of land under
these wastes reaching 135,000 hectares.
Liquid wastes from chemical enterprises are kept
in the special storages, which occasionally carry out
emergency discharges into the reservoirs. In this
way the chemical enterprises annually discharge
about 50 million tons of pollutants into the rivers
and other water bodies. The waste waters contain
fluorine, phenol, formaldehyde, pesticides and other
harmful substances. More than 80% of the water
resources are polluted with radioactive substances.
A large amount of solid wastes which contain toxic
and often radioactive substances, in various regions
of Ukraine has negative impact on safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems. Obsolescence of technological equipment, ineffective technologies and approaches in productive
and economic activity lead to a substantial decrease
in safety and sustainability of development for these
systems.
Pollution of the atmosphere with harmful substances negatively affects safe and sustainable development of economy-and-ecology systems of the
water basins. The largest amount of harmful substance inflow get into the atmosphere from electrical
power, metallurgical, chemical and petrochemical
enterprises, as well as from motor transport.
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The state of water objects also has negative impact
on safe and sustainable development of the economyand-ecology systems of the water basins. Ukraine
could be classified as an ecocatastrophe zone as relates pollution of reservoirs, rivers and coastal areas.
About 20 cubic km of sewages are annually discharged into the water bodies of Ukraine, including
more than 5 cubic km of insufficiently treated waters.
More than 50 million tons of harmful substances,
including fluorine, formaldehyde, phenol, pesticides
and other harmful substances, get into water bodies
annually.
The environmental situation in the sea water area
of the North-western part of the Black Sea is a negative factor for safe and sustainable development of
economy-and-ecology systems of the water basins.
The main pollution sources for this part of the Black
Sea are as follows: sea transportation of oil and oil
products, freight operations with oil and oil products,
bilged water drain, watercraft bunkering, sea shipwrecks, municipal waste waters and sewages from
coastal facilities of various origin, river runoffs, marine oil production and polluted atmospheric precipitation. Furthermore, high accident rate of watercraft
is observed.
To increase safety and enhance sustainability of
development of economy-and-ecology systems in the
water basins, there is a need for greening industrial
production and economic activity based on faster and
extended application of scientific and technical advances (primarily low-waste technologies and approaches where efficient raw material and power resource use is made).
A certain positive role in ensuring the abovementioned safety and sustainability is first and foremost
played by specially protected areas such as reserve
zones of various kinds, namely biosphere reserves,
natural reserves and national nature parks.
The protected zones mentioned above are environmentally secured by a package of special measures to
provide conservation of invariable environmental situation in this territory.
Presently the protected zones of various status in
Ukraine amount to more than 7040 with the total area
of 2715.4 thousand hectares.
The protected zones can be of the national and the
local value which is why their influence on environmental safety may vary to a substantial degree.
The protected zones of nationwide significance, as
a rule, have positive influence on environmental
safety at the national scale. The protected zones of
local significance exert positive impact on environmental safety in a particular region. It is necessary to
notice that the protected zones are unevenly allocated

across the territory of Ukraine. The least amount of
the protected areas is the share of the Vinnytsya, Dnipropetrovsk, Kyiv, Kirovohrad and Kharkiv provinces and the greatest portion is in the Zakarpattia,
Ivano-Frankivsk and Khmelnytsk ones.
The positive influence of the protected areas on
environmental safety is in that their availability in a
province ensures a decrease in the negative load on
natural spheres through the instrumentality of relevant legislative and regulatory acts on prohibition or
limitation of productive and economic activity in a
given territory.
Nowadays, we all are witnesses to and participants
of development of adverse climate conditions which
will affect safe development of the economy-andecology systems. Reasons for emergence and development of such phenomena as warming-up of the
climate, increased number of earthquakes, intensification of volcanic activity, flash floods etc., have not
yet been finally established, though vast researches
into them have already been conducted. At the same
time it should be noted that researches into the influence of weather-climate factor on safe and sustainable
development of the economy-and-ecology systems in
Ukraine are conducted in an insufficient scope.
Topicality of such researches is substantiated by
the fact that an annual socio-economic loss from
natural calamities makes up about USD 1 bn. The total socio-economic loss from natural calamities
worldwide increased 40 times within the latest three
decades. A tendency for considerable rise in socioeconomic loss from natural calamities conditioned by
the climate change is possible to partially attribute to
rise in the humanity awareness of the global nature of
these problems and their significance for safe development of the society which resulted in the increased
accuracy of keeping record of the natural calamities
and the extent of emerging socio-economic damage.
The most dangerous natural calamities for the
south regions of Ukraine are: storms (hurricanes),
droughts and icing.
The weather-climate factor affects not only the
economic situation in various regions but also safe
life of all of the peoples and the countries, e.g.,
drought of many years in Sahara and Ethiopia compelled hundreds of thousands of people to emigrate to
more favorable regions.
The greatest influence on safe development is exerted by such climate parameters as temperature of
the outdoor air, illuminance, air humidity, atmospheric pressure, motion of air masses etc.
Among the criteria to characterize safe and sustainable development of the economy-and-ecology
system in Ukraine an account should be taken of a
decline in risk to human life and a decrease of eco39
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nomic losses from anomalous natural phenomena and
the global climate change. It is also necessary to consider a possibility of additional positive economic
outcome of the efficient use of the weather-climate
factor in productive and economic activity.
Therefore, inclusion of the information received
from a geographic information monitoring system
into the abovementioned criteria proves necessary. It
will enable enhancement in the efficiency of the use
of natural and resource potential and at least partially
overcome the negative global climate change occurring nowadays.
The factors listed above can be subdivided into
two groups by the criterion of territorial influence on
safe development of the economy-and-ecology systems:
– a group of global factors which influence safe
and sustainable development of the world economyand-ecology system (an increase in average temperature on the planet, a change in the global sea level,
a change in ocean currents, a change in the atmosphere composition etc.);
– a group of local factors which influence safe
and sustainable development of the economy-andecology systems in certain countries or their particular areas (availability of hazardous production
facilities, local emissions of harmful substances
into the natural spheres, high resource consumption
of the finished goods, imbalance of productive and
economic activity, ineffective nature protection activity, high waste intensity of industrial and economic activity etc.).
Safe and sustainable development of the economyand-ecology systems is given estimation by the following indices:
– structure of productive and economic activity;
– rate of change in volume of productive and economic activity;
– rate of change in profit by each type of productive and economic activity;
– rate of change in volume of investment in the
development of productive and economic facilities;
– volume and dynamics for investments in development and adoption of scientific and technological
advances;
– rates of decline in the capacitor indices for the
finished goods (energy intensity, intensity for material and cash resources, intensity for raw material
costs, intensity for generation of various wastes, capacitive indicators for the inflow of radioactive and
extremely toxic substances into the natural spheres
etc.).
The indices listed above make it possible to get a
sufficiently coherent picture of the economic and environmental situation in a region and the principal
40

directions for its change. The analysis of these indices
provides an opportunity to determine the degree of
safety and sustainability under development of national economy-and-ecology systems and bring out
the main directions of practical activity to ensure the
mentioned safety and sustainability.
In the aggregate, the indices listed above provide
the systems and integrated analysis of safety and sustainability under development of economy-and-ecology systems.
Discussion. For provision of safe and sustainable
development of the economy-and-ecology systems of
the water basins it is necessary to solve a number of
problems:
– problems of economic nature;
– environmental problems;
– social problems;
– problems of household nature;
– political problems;
– problems of legal and legislative nature;
– problems related to the banking, credit and
monetary system stability;
– problems related to stability of investment policy for nature protection activity;
– problems related to the system of taxation.
Environmental problems, solution of which is required to ensure safe and sustainable development of
economy-and-ecology systems in the water basins,
become apparent under deterioration of the atmosphere, water and land areas, natural and energy resources.
Social problems that should be solved to ensure
safe and sustainable development of the economyand-ecology systems in the water basins emerge under aggravation of economic conditions for the life of
the population in the regions.
Problems of household nature, solution of which is
essential to ensure safe and sustainable development
of the economy-and-ecology systems in the water
basins, are conditioned by demographic situation, living conditions, occurrence of unresolved social problems, unemployment, higher sickness rate etc.
Political problems under provision of safe and sustainable development of the economy-and-ecology
systems in the water basins consist in the necessity
for development and subsequent implementation of a
national doctrine to ensure rational nature management in them. These problems can be solved only on
the assumption of persistence on part of the managerial, political and economy personnel, clear-cut domestic and foreign public policy as regards efficient
nature management under productive, economic,
community and consumer activities in the water basins and provision of environmental protection;
Problems of legal and legislative nature affecting
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safe and sustainable development of the economyand-ecology systems can be solved on the assumption
of stable legal and legislative bases, as well as sustained law-enforcement and judicial system, which
shall be grounded on the basis of legislative package
to provide the legal aspect for nature protection activity and arrangement of conditions for compulsory
implementation of the taken decisions.
Safe and sustainable development of the economyand-ecology systems is influenced by the system of
taxation, which shall provide regular inflow of funds
resulting from the nature protection activity into the
budgets of various level as well as offer an incentive
for productive and economic facilities to develop and
implement nature protection measures, which will
bring about a decrease in amount of emissions and
discharges of pollutants into the natural spheres,
moderate generation of wastes of various types and
provide increased efficiency of natural resource and
energy potential management [6, 15, 17].
Apart from all of the problems listed above, safe
and sustainable development of the economy-andecology systems is substantially influenced by the
stability of banking, credit and monetary systems, as
well as consistency of investment policy related to
nature protection which shall be founded on increased
attractiveness of nature protection activity for the investors.
In course of conducting analysis of safety and sustainability for development of economy-and-ecology
system in the water basins an interconnection of particular factors should be given due consideration.
Development and subsequent implementation of
the projects related to the use of scientific and technical advances in nature protection activity to provide
favorable conditions for safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems are required for an account of risk factors to be employed.
In this case, the sources of risks may be as follows:
volatility of economic and environmental situation in a
country or in a particular region; instability of political
situation; occurrence and aggravation of emergency
situations; initiation and development of meteorological catastrophes; occurrence of nuclear contamination
of natural resources; emissions of toxic substances into
the natural spheres; terrorism acts etc.
An integrated assessment of economy-and-ecology significance of one risk source or another could be
based on the relevant expert appraisals.
The appraisal of risk significance conducted by
expert by the parameters of a process under study is
performed to estimate a probability of emergency
situations and a decrease in the influence of favorable
conditions for safe development of the economy-andecology systems.

Probability analysis for economy-and-ecology
risk conducted in course of implementation of innovative projects with nature protection purposes
makes it possible to considerably raise standards of
quality for the relevant planning, manufacturing and
subsequent exploitation of complicated technological
and organizational schemes, where the use of scientific and technical advances in nature protection activity is made with the aim of attaining higher level
of safe development for the economy-and-ecology
systems.
Use of reasonable and effective methods is called
for to provide minimization of risk impact on the results of implementation of scientific and technical
advances in nature protection activity to influence the
possible sources of risks under provision of safe development for the economy-and-ecology systems.
It is crucial to consider the fact that primarily the
risks exert latent negative impact on economic and
environmental efficiency of the project which is concealed within the stochastic fluctuations in some parameters of the nature protection process. To reveal
the probability of economic or environmental risk in
course of implementation of a number of nature protection measures, it is necessary to use special methods for probabilistic forecast of the values for the nature protection process index under the study.
In this case, the measures for prevention of possible risk impact will represent conventional measures
to suppress the fluctuations of the index towards the
negative. If the changes of this parameter exceed the
permissible limits under the influence of growing
economic and environmental risks, special measures
on further improvement of the taken project decisions.
Measures on crisis management imply bringing
the package of nature protection activities in accordance with the internal dynamics of change in economic and environmental situation due to the varying
external situation.
Apart from the measures listed above, crisis management actions of sufficient effectiveness may consist in writing off outdated fixed capital, urgent replacement of out-of-date technological and nature
protection equipment, limitation in employment of
factory and office staff, professional development,
reduction in nonmanufacturing overheads etc.
The negative impact of risks, pertaining to nature
protection activity, depends to a large extent on timeliness of taking crisis management measures.
The conducted researches [2, 3, 11, 12] show that
risks are divided by the characteristics into the following groups: internal, external, reasonable, incidental, micro level, macro level, objective, subjective,
system, current, predictable, insured etc.
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Practical activity of the predominant number of
productive and utility enterprises proves that in
course of implementation of an nature protection activity aimed at ensuring safe development of the
economy-and-ecology systems, it is reasonable to apply probability prognostication for the risks treated as
the sources of crisis phenomena under this type of
activity. It provides an opportunity for taking crisis
management measures in accordance with the scheduled procedure.
Conclusions. Thus, in course of implementation
of nature protection activity to ensure safer and more
sustainable development of the economy-and-ecology
systems, organizational and economic methods
should be used for identification of risk probability
under practical application of scientific and technical
advances to provide decrease in the probability of
these risks and the possibility of their development
towards a crisis phenomenon.
One of the factors to contribute to emergence and
development of risks under introduction of scientific
and technical advances in nature protection activity is
a delay in the response of an economy-and-ecology
system to the results of nature protection activity.
The research proved that there were two sources of
the delay in response of an economy-and-ecology
system to implementation of nature protection measures:
– extensionality of the economy-and-ecology systems causes a time lag in manifestation of the results
of nature protection activity which results in development of an erroneous idea of inefficiency of influence
of scientific and technical advances being put to use
in the exercise of nature protection measures taken
under an economic-and-environmental situation;
– time delay in course of introduction of scientific
and technical advances under the nature protection
programs which is brought about by unsatisfactory
organization of the stated nature protection measures,
lack of necessary legislative and regulatory acts and
insufficient funding.
The following four types of a delay in response of
an economy-and-ecology system to the use of scientific and technical advances under provision of safe
and sustainable development of the economy-andecology systems can be distinguished:
– a response delay against the moment when scientific and technical advances start to influence an
economy-and-ecology system in course of implementation of a nature protection activity;
– a strategic delay, which results in the response
of an economy-and-ecology system, which takes
shape only upon introduction of all of the supposed
alternatives of scientific and technical advances
aimed at enhancement of nature protection activity, to
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ensure safe development of the economy-and-ecology
systems;
– a delay caused by a threat of change in the status of a particular economy-and-ecology system
which brings about adoption of additional regulatory
and legislative acts as well as taking supplementary
organizational measures on the use of scientific and
technical advances;
– a delay caused by inertia of thought on part of
the executors, their psychological unpreparedness to
introduction of such innovations and, as a consequence, leading to false assessment of economic and
environmental efficiency of the implemented scientific and technical advances.
One or another type of risk becomes apparent depending on the following external and internal factors: economic and environmental situation; availability of stakeholders who are ready to make the investments of the required amount; availability of
necessary equipment; availability of properly trained
personnel; availability of methods to provide introduction of relevant scientific and technical advances
into practical nature protection activity; operation of
legislative and regulatory acts to provide legitimacy
for the application of relevant scientific and technical
advances under the nature protection programs to
provide safe development of the economy-and-ecology systems.
Use of the system and an integrated approach
in course of application of scientific and technical
advances in nature protection activity to ensure safe
development of the economy-and-ecology systems is
to be one of the principle directions for risk prevention. This shall imply not only economic, environmental and technical adaptation of these systems to
practical application of the relevant scientific and
technical advances but also appropriate academic and
psychological training of the staff.
Organization of prognostication, aimed at detection of probable positive changes in safe development
of the economy-and-ecology systems, is of great importance for the efficient use of scientific and technical advances to provide safe and sustainable development of the economy-and-ecology systems and risk
prevention. Successful performance of such prognostication provides an opportunity for considerable reduction in risk probability.
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ПЕРЕХРЕСНЕ СУБСИДІЮВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР,
ЩО ВПЛИВАЄ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
CROSS-SUBSIDIZATION AS SOCIO-ECONOMIC FACTOR THAT INFLUENCES
THE USE OF ENERGY EFFICIENCY MEASURES
В статті розглянуто проблему перехресного субсидіювання функціонування енергетичної промисловості в Україні. Було проаналізовано доходи домогосподарств, отримані субсидії та витрати на житловокомунальні послуги. В статті також висвітлено структуру споживання природного газу в Україні. Описано вигоди від перерозподілу дотацій для виробників енергії на пряме субсидіювання населення та на
енергозберігаючі технології. Обґрунтовано позитивний ефект від встановлення ціни на природний газ на
економічно доцільному рівні для всіх споживачів енергії.
Ключові слова: субсидії, природний газ, споживання, перехресне субсидіювання, енергозбереження.
В статье рассмотрена проблема перекрестного субсидирования функционирования энергетической промышленности в Украине. Были проанализированы доходы домохозяйств, полученные субсидии и расходы
на жилищно-коммунальные услуги. В статье также отражено структуру потребления природного газа в
Украине. Описаны выгоды от перераспределения дотаций для производителей энергии на прямое субсидирование населения и на энергосберегающие технологии. Обоснованно положительный эффект от установления цены на природный газ на экономически целесообразном уровне для всех потребителей энергии.
Ключевые слова: субсидии, природный газ, потребление, перекрестное субсидирование, энергосбережения.
The problem of cross-subsidization in Ukrainian energy industry functioning was highlighted in the article.
Household’s incomes, received subsidies and utilities costs were analyzed. The structure of gas consumption in
Ukraine was shown. Benefits from redirection of donations from energy producers directly to the subsidization of
the population and energy saving technologies were described. Positive effects for all consumers of energy from
setting the price of natural gas on economically reasoned level was grounded in the article.
Key words: subsidies, natural gas, consumption, cross – subsidization, energy saving.

Постановка проблеми. Одним із напрямків
внутрішньої політики держави виступає соціальна політика. Вона забезпечує задоволення потреб
та інтересів суспільства, допомогу соціально незахищеним верствам населення, надання соціальних гарантій. Соціальна політика передбачає, зокрема, пенсійне забезпечення, адресну соціальну
допомогу певним категоріям населення, охорону
здоров’я населення тощо.
Субсидії, як вид адресної допомоги соціально
незахищеним верствам населення, виступають
© Трач О. Ю., 2013
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одним із соціально-економічних факторів, що
впливають на впровадження заходів енергозбереження. Так, Згідно з постановою Кабінету Міністрів України No 774 «Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива»
від 06 липня 2011 р. субсидії надаються сім’ям,
розмір доходу яких на одну особу не перевищує
100 % прожиткового мінімуму. В такому разі
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сім’ї сплачують 15 % середньомісячного сукупного доходу. Сім’ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги не більше
10 % середньомісячного сукупного доходу. Сім’ї,
до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди I і II групи, сплачують за послуги не більше
10 % середньомісячного сукупного доходу, якщо
розмір їхнього доходу на одну особу не перевищує 100 % прожиткового мінімуму [1].
Очевидно, для 285,3 тис. сімей, які отримали у
2012 році субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива [2], ціна на газ
не відіграє важливої ролі у сімейному бюджеті,
що майже виключає необхідність запровадження
енергозберігаючих технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні та соціальні чинники, що впливають на
активізування використання заходів з енергозбереження, досліджували такі вітчизняні та закордонні
вчені, як Ю. Костін, Т. Б. Темукуев, Л. М. Таранюк,
Кенічі Міцобучі, К. Мартінез та ін. Експертами визначено, що ціна на енергоресурси, необґрунтовані
тарифи для населення на теплову та електричну
енергію, фінансово-економічне становище в країні
є ключовими чинниками, які повинні спонукати до
застосування заходів з енергозбереження.

За словами Макса Альєра [3], занижена ціна на
газ, який використовується населенням і комунальними підприємствами, позбавляє стимулів
для підвищення ефективності використання енергоресурсів, забезпечує непропорційно високі субсидії для найбільших споживачів газу. Так, наприклад, для обігріву радянських багатоповерхових
панельних будинків, використовується значно
більша кількість енергії, ніж для обігріву ідентичної площі у цегляному будинку. При цьому жителі
обох будинків можуть отримувати субсидії та платити однакову суму за спожиту теплову енергію.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Враховуючи вищесказане,
актуальності набуває досі невирішене питання
дослідження перехресного субсидіювання як соціально-економічного фактора, що впливає на
викоритання заходів з енергозбереження.
Цілі статті. Цілями статті є дослідження проблеми перехресного субсидіювання в Україні та
визначення шляхів подолання його негативних
наслідків.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо
динаміку середніх доходів домогосподарств, витрат на житлово-комунальні послуги і суму отриманих субсидій в 2007–2011 рр. Проаналізовані
дані в цінах 2007 р. наведено у табл. 1 та на рис. 1.

Середній дохід домогосподарств, витрати на житлово-комунальні послуги
і сума отриманих субсидій, грн
Показник

Середньо місячний дохід домогосподарства
Середньо місячні витрати на житлово-комунальні
послуги
Отримані субсидії за місяць

2007

2008

Роки
2009

2010

Таблиця 1

2011

1939

2335

2365

3007

3411

324

362

406

452

493

188

202

212

254

304

Джерело: [власна розробка на основі: 4–10].

Рис. 1. Середній дохід домогосподарств, витрати на житлово-комунальні послуги (розраховані дані)
і сума отриманих субсидій, грн
Джерело: [власна розробка на основі: 4–10].
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Як видно з табл. 1, сума отриманих субсидій
змінюється здебільшого пропорційно до зміни
витрат на житлово-комунальні послуги. На рис. 1
представлені дані про середній дохід домогосподарств, в тому числі частка субсидій в ньому, та
частку витрат на ЖКП із загального доходу.
Розрахунки показують, що за період 2007–
2011 рр. відбулося зростання середніх доходів домогосподарств, отриманих субсидій та витрат на
ЖКП. Це призводить до зменшення реальних доходів населення та зростання темпів зубожіння
населення.

Проаналізуємо структуру споживання газу.
Вона виглядає наступним чином [11]: приблизно
32,3 % споживає населення, 18,75 % – підприємства теплокомунальної енергетики, 1,8 % –
бюджетні організації і 42,65 % – промисловість.
В табл. 2 наведено споживання газу різними споживачами у 2010–2012 рр.
В законодавстві України передбачається використання газу внутрішнього видобутку для потреб населення. Так, ціна за тисячу куб. м. газу,
що видобувається в Україні становить близько
90$ та вище, залежно від обсягу споживання.

Структура споживання газу в Україні у 2010–2012 рр., млрд куб. м
Споживачі

Промисловість
Населення
Бюджетні організації
Підприємства комунальної енергетики

2010

23,21
17,58
0,98
10,20

Роки
2011

27,30
20,67
1,15
12,00

Таблиця 2

2012

22,39
16,96
0,95
9,84

Джерело: [власна розробка на основі: 12–19].

Така ціна встановлюється з врахуванням мінімальної собівартості його видобутку на старих
родовищах, в той час як собівартість видобутку
тис. куб. м. газу на більш складних нових родовищах складає понад 150$. Звідси беруть початок
постійні боргові зобов’язання енергокомпаній,
які функціонують за рахунок державного дотування [20].
Тому Міжнародний валютний фонд наголошує на необхідності підвищення цін на газ на
внутрішньому ринку до ціни імпортованого газу
[3]. Це забезпечить прибутоковість підприємствам нафтогазового сектору, збільшить податкові надходження в бюджет, в результаті чого з’явиться можливість акумулювання коштів в інвестиції у видобувну галузь, що, в результаті, збільшить внутрішній видобуток газу.
Крім того, Міжнародний валютний фонд наголошує на необхідності реформ існуючої системи соціальної допомоги, оскільки при існуючій
системі основна маса субсидій спрямовується на
домогосподарства, власниками яких є населення
з великими доходами [3].
Запропоновано низку змін у соціально-економічній сфері фукціонування енергетичної промисловості:
1) перенаправлення дотування, що за сучасною системою функціонування енергетичної
промисловості призначене виробникам енергії,
на пряме субсидіювання населення (75 %) та
енергозберігаючі технології (25 %);
2) встановлення ціни на економічно обгрунто46

ваному рівні (єдиної ціни для всіх споживачів
енергії).
Це дозволить отримати наступні ефекти:
– зменшення витрат промисловості, що призведе до зменшення ціни на вітчизняні товари;
– акумулювання коштів на заходи енергозбереження (25 % від дотацій). Як наслідок кошти
будуть використовуватись не на збільшення споживання ПЕР, а на заходи енергозбереження, які
будуть зменшувати використання ПЕР;
– зменшення витрат неплатоспроможного населення – внаслідок впровадження заходів енергозбереження різниця між оплатою населенням
комунальних платежів після нарахування субсидій та загальною нарахованою сумою значно
зменшиться.
Згідно з нашими розрахунками за 2012 р., 25 %
дотацій становлять 1,92 млрд грн. Ці кошти дозволять провести термомодернізацію від 450 до
2000 житлових будинків, залежно від місця розташування та технічного стану будівлі. Так, наприклад, в 2011 р. в м. Чернівці на суму 70,3 млн грн
можна було провести глибоку термомодернізацію
53 житлових будівель, що складає 1,8 % від
житлового фонду; в м. Івано-Франківськ на суму
165,5 млн грн можна було провести глибоку термомодернізацію 41 житлової будівлі, що складає
1,28 % міського житлового фонду; в м. Кам’янецьПодільський на суму 13,3 млн грн можна було
провести глибоку термомодернізацію 14 житлових будинків, що складає 1,97 % міського житлового фонду [23, с. 17, 21; 24, с. 17, 21; 25, с. 17, 21].
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Тобто, лише завдяки перерозподілу коштів появиться можливість провести термомодернізацію
певної частини житлового фонду України.
Проте, залишається відкритим питання розподілу цих коштів за суб’єктами. Так, наприклад, на
Львівщині діє програма енергозбереження, що
передбачає повернення відсотків за кредитами
для населення [26] і для ОСББ [27]. Таку програму доцільно запровадити на загальнодержавному
рівні, на що буде виділена частина із суми перенаправлених дотацій. Іншу частину ми пропонуємо
рівномірно розподілити між областями. На рівні
області пріоритетними до енергетичної санації
необхідно визнати ті об’єкти, які неефективно
споживають найбільшу кількість енергії. Також
необхідно створити підрозділи, що відповідатимуть за енергозбереження у кожному з обласних
центрів, або ж використовувати послуги наявних
енергосервісних компаній.
Висновки. У сучасному суспільстві держава
повинна брати на себе відповідальність за забезпечення нормальних умов життя своїм громадянам, в т.ч. шляхом надання соціальної і матеріальної допомоги у різній формі соціально незахищеним категоріям населення. Проте, існуюча
в Україні система субсидіювання споживання
енергетичних ресурсів населенням створює
лише додаткові проблеми для всіх учасників
цього процесу: виробників, постачальників,
споживачів та держави. Проведені дослідження
показують, що існуюча система перехресного
субсидіювання є економічно недоцільною та
спричиняє низку негативних результатів, а саме:
низький рівень розвитку національної видобувної галузі, завищену собівартість промислової
продукції, неефективне використання енергії в
житлово-комунальному господарстві, зростання
видатків бюджету держави тощо. Зрівняння
ціни на газ для всіх категорій споживачів при
відміні перехресного субсидіювання призведе
до зростання прибутковості національної видобувної галузі, дозволить акумулювати кошти на
заходи енергозбереження та покладе початок
стимулювання населення до ефективного використання енергії та застосування заходів енергозбереження.
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В статье даны методические рекомендации по построению возможных сценариев социально-экономического развития регионов. Построен прогноз развития инвестиционно-инновационного сектора для регионов Автономной Республики Крым.
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The article provides methodical recommendations on the construction of possible scenarios of socio-economic
development of regions. The forecast of development of the investment-innovation sector for regions of the Autonomous Republic of Crimea is built.
Key words: socio-economic development, forecast, scenario, investment, innovation.

Постановка проблемы. Прогнозирование является комплексным методом, основывающемся
на предвидении возможного финансового положения государства или субъекта хозяйствования,
обосновании показателей финансовых планов с
использованием научных методов и интуиции.
От результатов прогнозирования в значительной
степени зависит дальнейшее функционирование
исследуемого объекта. Анализ возможных вариантов развития финансовой системы позволяет
вовремя скорректировать направления регулирования и не допустить прогнозируемых негативных изменений в будущем.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время отсутствует единый подход к прогнозированию уровня социально-экономического развития регионов. Проблемам прогнозирования социально-экономического развития посвящены работы отечественных ученых
О. Василика, Е. Бойко, О. Кириленко, Б. Данилишина, Н. Дубровиной, И. Лютого, М. Минченко,
В. Опарина и др.
Нерешенные части проблемы. Постоянное
увеличение уровня неопределенности и динамичности среды, в которой функционирует государство, существенно повышает требования к
системе оценки и прогнозирования его социаль© Шаповалова И. М., 2013

50

но-экономического развития. Однако в настоящее время имеет место несогласованность применяемых методик для оценки и прогнозирования уровня социально-экономического развития,
что в свою очередь негативно отражается на качестве принимаемых программ регионального
развития. Применяемые подходы к управлению
социально-экономическим развитием регионов
не в состоянии обеспечить разработку эффективных, объективных и адекватных сценариев развития и стратегических планов, что обуславливает актуальность разработки сценариев социально-экономического развития регионов.
Цель статьи – предложить методическое обеспечение построения прогнозов социально-экономического развития регионов и рассмотреть
возможные сценарии состояния инвестиционноинновационного сектора Автономной Республики Крым на среднесрочную перспективу.
Основные результаты исследования. Необходимо отметить, что в общем понимании «сценарий» представляет собой описание возможных
вариантов развития исследуемого объекта при
различных сочетаниях определенных, как правило заранее, условий [1, c. 353].
Для разработки возможных сценариев социально-экономического развития регионов АРК
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предлагается использовать моделирование одномерных временных рядов, поскольку линейный
тренд позволяет максимально достоверно отразить тенденцию изменений, которые происходят
под действием множества различных факторов.
Предполагается, что тенденция изменения исследуемых показателей описывается линейным
уравнением тренда [2, 3]:
y = a 0 + a1t,

(1)

где у – уровень исходного ряда динамики;
а 0 – коэффициент регрессии;
а1 – постоянная величина уравнения регрессии;
t – номер периода или момента времени.
Дальнейшее исследование предполагает прогнозирование уровня социально-экономического
развития с помощью уравнения тренда y = f (t) на
основе рядов динамики.
Поскольку тип тренда определен, предлагается рассчитать значения параметров тренда методом наименьших квадратов. Он позволяет получить наименьшую сумму квадратов отклонений
исходных значений ряда динамики от расчетных,
что в свою очередь выступает одним из критериев оценки степени адекватности модели [2]:
(2)
где yi – фактические уровни ряда динамики;
yt – расчетные (теоретические) уровни ряда
динамики.
Параметры линейного уравнения тренда, удовлетворяющие уравнению 2, можно рассчитать,
решив систему уравнений [4, с. 403, 423]:
(3)
где n – число уровней ряда.
Расчет параметров уравнения производится по
формулам (4, 5):
(4)

(5)
Подставив полученные значение параметров
а 0, а1 и соответствующий номер периода t в уравнение тренда 1, получим расчетные значения показателей, которые послужат основой для построения возможных сценариев развития. Разработанные сценарии позволят предусмотреть возможные

пути социально-экономического развития АРК и
сделать рекомендации по повышению уровня социально-экономического развития.
При разработке прогноза необходимо учесть,
что в основу расчетов положено допущение о том,
что тенденции предшествующих лет существенно не изменятся в будущем, то есть связи между
анализируемыми показателями сохранятся неизменными и в дальнейшем [5].
Для максимально полного анализа предлагается рассчитать показатели при трех возможных
сценариях развития: оптимистичный (вариант
развития при максимально благоприятных условиях), наиболее вероятный (базовый) и пессимистичный (вариант развития при неблагоприятных
условиях). Для базового сценария значение прогноза составит точечное значение yt, для оптимистичного прогноза – верхняя граница доверительного интервала прогнозных значений, для
пессимистичного – нижняя граница.
Для расчета границ доверительных интервалов прогнозных значений воспользуемся формулой [6, с. 161; 7]:
(6)
где tα – коэффициент доверия по распределению
Стьюдента;
σs – остаточное среднее квадратичное отклонение от тренда, скорректированное по числу
степеней свободы (n – m).
(7)
где m – число параметров уравнения тренда (для
линейного уравнения тренда m = 2).
Воспользуемся предложенной методикой для
построения прогноза состояния инвестиционноинновационного сектора регионов Автономной
Республики Крым на 2014–2016 годы. В качестве
базы исследования будут использоваться интегральные показатели (индексы), характеризующие
развитие данного сектора в структуре финансового механизма АРК для 14 районов и 8 городов
республики.
Для характеристики инвестиционно-инновационной компоненты социально-экономического
развития АРК были взяты показатели: инвестиции в основной капитал на душу населения; капитальные инвестиции на душу населения; общая сумма расходов на технологические инновации; внедрено новых технологических процессов;
освоено производство новых видов продукции.
В целом по республике имеет место положительная динамика в сфере инвестиционной дея51

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка та Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2013 ▪ No 12 (грудень)

тельности – объем капитальных инвестиций с
2001 по 2012 гг. увеличился в 15,6 раз [8]. Наибольшие темпы роста в сфере инвестиций в
основной капитал показали г. Симферополь (в 35
раз в 2012 в сравнении с 2001 годом) и Сакский
район (в 40 раз в 2011 в сравнении с 2001 годом).
Рост показателей инвестиций в основной капитал
и капитальных инвестиций наблюдался на протяжении всего исследуемого периода с незначительным спадом в период мирового экономического кризиса в 2008–2009 гг.
В целом с 2001 года общая сумма инновационных расходов в АРК возросла в 6 раз, показатель
производства новых видов продукции – в 2,6 раза
(однако в 2012 году имело место снижение темпов
роста на 37,7 % в сравнении с 2011 годом). Показатель внедрения новых технологических процес-

сов за исследуемый период показал отрицательную динамику – показатель 2012 года отстает от
показателя 2001 года в 1,9 раза. Также необходимо отметить, что большая часть регионов АРК
имеет показатели, характеризующие состояние
данной сферы, равные 0, что в свою очередь существенно снижает значение промежуточных
показателей и рассчитываемого на их основе интегрального показателя (табл. 1).
Как показал анализ, удовлетворительное состояние развития данной сферы в 2012 году из
районов республики имели: Бахчисарайский
(0,23), Красноперекопский (0,4), Сакский (0,39) и
Симферопольский (0,3). Достаточно высокая степень развития инновационной сферы наблюдается в г. Симферополе, где в 2011 году наблюдался
самый высокий показатель инновационности за

Таблица 1
Данные для прогнозирования инновационно-инвестиционного сектора регионов АРК, индексы
Регионы АРК

Годы

Уравнение тренда

2001

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Симферополь

0,3952

0,4527

0,5986

0,5508

0,6010

0,7983

0,7288

y = 0,3049 + 0,035t

Алушта

0,1756

0,2117

0,3152

0,2647

0,2986

0,4401

0,3312

y = 0,1274 + 0,0201t

Евпатория

0,1474

0,1624

0,2754

0,2040

0,2332

0,2476

0,2297

y = 0,1234 + 0,0106t

Керчь

0,2771

0,3115

0,4030

0,3698

0,3513

0,4008

0,3754

y = 0,258 + 0,0122t

Саки

0,3224

0,3983

0,2430

0,2058

0,2558

0,3564

0,2694

y = 0,3758 – 0,006t

Судак

0,2585

0,3096

0,3401

0,3312

0,2588

0,2339

0,2773

y = 0,2852 – 0,0017t

Феодосия

0,2706

0,3282

0,3588

0,3341

0,3356

0,4691

0,4582

y = 0,2412 + 0,0167t

Ялта

0,1627

0,2473

0,3463

0,3193

0,2947

0,2974

0,3165

y = 0,1549 + 0,0175t

Бахчисарайский

0,2128

0,2132

0,3139

0,3251

0,2415

0,2683

0,3826

y = 0,1739 + 0,012t

Белогорский

0,0892

0,0943

0,1364

0,1192

0,2009

0,1829

0,2087

y = 0,52 + 0,0113t

Джанкойский

0,0903

0,1045

0,1573

0,1316

0,1269

0,1138

0,1168

y = 0,0877 + 0,004t

Кировский

0,0973

0,1026

0,1632

0,1719

0,1934

0,1499

0,1777

y = 0,0719 + 0,0091t

Красногвардейский

0,1117

0,2596

0,2817

0,1801

0,2015

0,1819

0,1968

y = 0,1634 + 0,0096t

Красноперекопский

0,1764

0,2390

0,2479

0,2326

0,3175

0,3722

0,3503

y = 0,1465 + 0,0176t

Ленинский

0,0900

0,1631

0,1868

0,1655

0,1479

0,1654

0,1942

y = 0,0982 + 0,0096t

Нижнегорский

0,1409

0,1002

0,1570

0,2002

0,1387

0,1468

0,1512

y = 0,1149 + 0,002t

Первомайский

0,0783

0,1025

0,1515

0,1128

0,1172

0,1893

0,1546

y = 0,0624 + 0,0086t

Раздольненский

0,1401

0,1217

0,2590

0,2638

0,1679

0,1709

0,1699

y = 0,1173 + 0,0063t

Сакский

0,1592

0,1304

0,2179

0,1617

0,2090

0,7382

0,5767

y = 0,008 + 0,0364t

Симферопольский

0,1715

0,1495

0,2302

0,1679

0,2017

0,3945

0,3821

y = 0,0961 + 0,0166t

Советский

0,0916

0,1151

0,1411

0,1321

0,1523

0,1085

0,1233

y = 0,092 + 0,0043t

Черноморский

0,1477

0,2486

0,3396

0,2749

0,1927

0,1881

0,2317

y = 0,1795 + 0,0091t

города

районы

Источник: составлено автором.
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весь исследуемый период – 0,75. В 10 районах республики рассчитываемый индекс инновационности имеет нулевое значение.
С помощью формул 4 и 5 построим трендовые
модели для всех регионов АРК, которые в дальнейшем будут использоваться для расчета прогнозных моделей индексов, характеризующих
развитие инвестиционно-инновационного сектора финансового механизма государственного регулирования социально-экономического развития (табл. 1).
Построим прогноз состояния инвестиционноинновационного сектора регионов АРК на 2014–
2016 годы в соответствии с базовым, оптимистич-

ным и пессимистичным вариантами развития событий (табл. 2).
Как видно из табл. 2, несмотря на в целом положительную динамику индекса, будут иметь
место значительные территориальные диспропорции, и в целом уровень развития данной сферы нельзя назвать удовлетворительным.
В целом при положительной динамике объемов инвестиций, имеет место сохраняющаяся
ориентация на традиционные ресурсы, что тормозит инновационные процессы и объясняет низкие значения индекса инновационно-инвестиционной сферы.
Развитие инновационно-инвестиционного сек-

Прогноз состояния инновационно-инвестиционного сектора регионов АРК, индексы

Таблица 2

Сценарии развития
2014

регионы АРК

2015

базовый

оптимистичный

пессимистичный

Симферополь

0,7950

0,8889

Алушта

0,4086

Евпатория

2016

базовый

оптимистичный

пессимистичный

базовый

оптимистичный

пессимистичный

0,7011

0,8300

0,9239

0,7361

0,8650

0,9589

0,7711

0,4808

0,3365

0,4287

0,5009

0,3566

0,4488

0,5210

0,3766

0,2725

0,3174

0,2275

0,2831

0,3280

0,2382

0,2938

0,3387

0,2488

Керчь

0,4286

0,4762

Саки

0,2919

0,4743

0,3810

0,4408

0,4884

0,3932

0,4530

0,5005

0,4054

0,1095

0,2859

0,4683

0,1035

0,2799

0,4623

0,0976

Судак

0,3094

0,4116

0,2073

0,3112

0,4133

0,2090

0,3129

0,4151

0,2107

Феодосия

0,4747

0,5603

0,3892

0,4914

0,5770

0,4059

0,5081

0,5937

0,4225

Ялта

0,3993

0,5138

0,2847

0,4167

0,5313

0,3021

0,4342

0,5487

0,3196

города

районы

Бахчисарайский

0,3420

0,4157

0,2683

0,3540

0,4277

0,2803

0,3660

0,4398

0,2923

Белогорский

0,2097

0,2514

0,1679

0,2209

0,2627

0,1792

0,2322

0,2739

0,1905

Джанкойский

0,1435

0,1739

0,1131

0,1475

0,1779

0,1171

0,1515

0,1819

0,1211

Кировский

0,1986

0,2330

0,1642

0,2077

0,2421

0,1733

0,2167

0,2511

0,1823

Красногвардейский

0,2981

0,5480

0,0483

0,3077

0,5576

0,0579

0,3174

0,5672

0,0675

Красноперекопский

0,3929

0,4771

0,3087

0,4105

0,4947

0,3263

0,4281

0,5123

0,3439

Ленинский

0,2329

0,3425

0,1233

0,2425

0,3521

0,1329

0,2521

0,3618

0,1425

Нижнегорский

0,1431

0,2329

0,0532

0,1451

0,2350

0,0552

0,1471

0,2370

0,0573

Первомайский

0,1826

0,2221

0,1431

0,1912

0,2307

0,1517

0,1998

0,2393

0,1602

Раздольненский

0,2060

0,3001

0,1119

0,2123

0,3064

0,1182

0,2187

0,3128

0,1246

Сакский

0,5097

0,8049

0,2146

0,5461

0,8412

0,2509

0,5824

0,8776

0,2873

Симферопольский

0,3280

0,4605

0,1954

0,3445

0,4771

0,2120

0,3611

0,4936

0,2286

Советский

0,1522

0,1906

0,1138

0,1565

0,1949

0,1181

0,1608

0,1992

0,1224

Черноморский

0,3073

0,4836

0,1311

0,3165

0,4927

0,1402

0,3256

0,5019

0,1493

Источник: составлено автором.
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тора будет оставаться неудовлетворительным в
2016 году даже при оптимистичном сценарии развития. Высокие значения индекса развития инновационно-инвестиционного сектора в 2016 году
будут у г. Симферополя – 0,87 и в Сакском райо-

не – 0,58. Самые низкие показатели спрогнозированы для Джанскойского (0,15) и Нижнегорского
(0,15) районов, что можно объяснить очень низкими значениями уровня развития данного сектора
на современном этапе (рис. 1).
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Рис. 1. Прогнозные значения индекса развития инновационно-инвестиционного сектора в 2016 году
(базовый прогноз)

В целом разработанные сценарии развития
инвестиционно-инновационного сектора АРК показали, что в первую очередь повышение уровня
социально-экономического развития должно обеспечиваться за счет повышения уровня инновационности экономик регионов, что может быть достигнуто путем использования в производстве
новейших технологий, перевооружения материальных производств, внедрения новых конкурентоспособных продуктов.
Выводы. Рассчитанные прогнозные значения
индексов развития инновационно-инвестиционного сектора на 2014–2016 гг., свидетельствуют о
значительном негативном влиянии имеющихся в
настоящее время диспропорций в территориаль54

ном разрезе на возможные сценарии развития системы. При сохранении настоящих тенденций в
перспективе ожидается углубление степени несбалансированности финансового механизма,
обострение социальных проблем, потеря имеющегося регионального потенциала.
Следовательно, главной целью стимулирования социально-экономического развития АРК на
современном этапе должно стать снижение территориальных диспропорций в социально-экономическом развитии путем повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования
инновационной активности при максимально
эффективном использовании имеющегося потенциала.
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ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
RAISING THE INNOVATION POTENTIAL OF ENTERPRISES
AS A MEANS OF EFFECTIVE OPERATION
Зростаюча роль інноваційної діяльності висуває нові вимоги до питань про вибір найбільш ефективних
механізмів використання та оцінки інноваційного потенціалу, управління інноваційною діяльністю підприємства. Для адекватної оцінки поточної ситуації і вибору перспективних напрямків інноваційного розвитку на підприємстві необхідно проведення систематичної оцінки наявного інноваційного потенціалу.
Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, фінансова стійкість, тривимірний показник, типи фінансової стійкості.
Растущая роль инновационной деятельности предъявляет новые требования к вопросам о выборе наиболее эффективных механизмов использования и оценки инновационного потенциала, управления инновационной деятельностью предприятия. Для адекватной оценки текущей ситуации и выбора перспективных направлений инновационного развития на предприятии необходимо проведение систематической
оценки имеющегося инновационного потенциала.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, финансовая устойчивость, трехмерный показатель, типа финансовой устойчивости.
The growing role of innovation activity places new requirements on the choice of the most effective mechanisms for the use and evaluation of innovative potential, innovation management companies. In order to adequately assess the current situation and the choice of perspective directions of innovative development of the company
need to conduct systematic evaluation of existing innovative potential.
Key words: innovation, innovation capacity, financial stability, a three-dimensional figure, the types of financial stability.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
високої конкуренції, відповідність внутрішнього
середовища підприємства вимогам ринку, є найважливішим чинником успішної діяльності і викликає необхідність її постійної трансформації.
Головною рушійною силою економічного зростання сьогодні є інновації, впроваджувані як на
виробництві, так в експлуатації і споживанні.
© Афенді І. В., 2013
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Підвищення ефективності результатів діяльності можна досягти за рахунок підвищення якості продукції, реалізації політики ресурсозбереження, організаційно-технічного і соціального
розвитку підприємства. Будь-які заходи, спрямовані на вдосконалення цих сторін діяльності
пов’язані з інноваційною діяльністю, яка в тій чи
іншій мірі властива будь-якому підприємству,
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оскільки являє собою один з найбільш важливих
аспектів його функціонування.
З огляду на сказане, актуальними питаннями
економічної політики підприємства є структурна
перебудова і модернізація та розвиток інноваційної моделі економічного зростання. Аналіз господарської практики показує, що сучасні темпи
здійснення інноваційної діяльності в Україні є
вкрай незадовільними. Незважаючи на те, що
впровадження інновацій на промислових підприємствах є одним із способів удосконалення структури виробництва, підтримки високих темпів
розвитку і рівня прибутковості, інновації досі не
стали першочерговим завданням керівництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні та методологічні аспекти оцінки інноваційного потенціалу впродовж багатьох років
розглядаються в роботах зарубіжних і вітчизняних авторів, серед яких І. Ансоф, Е. Менсфілд,
Г. Менш, Р. Солоу, Й. Шумпетер; російські вченіекономісти – Л. Бляхман, В. Ганштак, О. Градов,
В. Зайцев, М. Кондратьєв, Г. Метт. Серед українських науковців варто виділити: Ю. Бажана,
І. Бланка, М. Герасимчука, Н. Гончара, Г. Доброва, Д. Лапко, О. Пересада, Л. Смоляр та багато
інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід відмітити, що більшість
авторів присвячують свої дослідження фундаментальним проблемам інноваційного розвитку.
В той же час прикладні питання ще недостатньо
розроблені, відсутні методичні підходи до підвищення ступеню впливу інноваційного потенціалу
на ефективність діяльності підприємств.
Мета статі. Метою статі є розробка методики і
оцінки інноваційних можливостей підприємств.
Виклад основного матеріалу. Розвиток потенціалу веде до розвитку організації і її підрозділів, а також усіх елементів виробничо-господарської системи. Розвиток організації розглядається як реакція на зміни зовнішнього середовища і тому носить стратегічний характер. Від
стану інноваційного потенціалу залежать вибір і
реалізація інноваційної стратегії, і тому його
оцінка є необхідною поточною операцією.
Важливою умовою успішного управління інноваційною діяльністю є тривале вивчення інновацій, яке потрібне для їх відбору і використання.
Базовим елементом створення цього механізму,
що дозволяє оцінити принципову можливість
здійснення інноваційної діяльності, є інноваційний потенціал [1]. Інноваційний потенціал є сукупністю елементів, необхідних для вирішення
конкретних виробничих завдань і готовність господарюючого суб’єкта до їх рішення.

Підприємство, яке має значний інноваційний
потенціал і усвідомлене прагне його формувати і
розвивати, можна назвати інноваційним. Інноваційність підприємства є важливою конкурентною
перевагою, бо дозволяє своєчасно захистити бізнес від назріваючих загроз з боку зовнішнього
середовища через систему випереджаючого і безперервного пошуку нових можливостей виживання і розвитку [2]. При цьому посилюються
адаптивні здібності підприємства, розширюється
горизонт ухвалення управлінських рішень, зростають різноманітність і варіативна продуктів і
технологій.
Аналіз підприємств і теоретичних джерел дозволяє представити зразкову модель інноваційної
організації [2]. Модель включає складові частини
інноваційного потенціалу підприємства, що
складає суть інноваційності організації (рис. 1).
Представлена модель дозволяє констатувати
той факт, що оцінку інноваційного напряму організації можна визначити, оцінивши інноваційний
потенціал. Оцінка інноваційного потенціалу є
моніторингом складових інноваційного потенціалу з метою зіставлення його дійсного рівня в певний момент з існуючими уявленнями про цей рівень. Рівень інноваційного потенціалу перебуває
в постійній динаміці, яка може бути як позитивною, так і негативною.
Початковим моментом оцінки інноваційного
потенціалу є визначення сучасних внутрішніх
можливостей підприємства в інноваційній сфері
з використанням економічних критеріїв. Для реалізації ефективного управління інноваційною діяльністю потрібна реальна оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства на заданий момент і оцінка його динаміки в цілях подальшого
розвитку. Метою оцінки інноваційного потенціалу є можливість визначення напрямів інноваційного розвитку, що забезпечують можливості переходу підприємств на виробництво конкурентоздатної продукції, істотно підвищивши свою
стійкість і гнучкість по відношенню до змін зовнішнього середовища. Оцінка показників інноваційного потенціалу підприємства дозволяє:
– адекватно оцінити стан і готовність підприємства до інноваційних перетворень;
– проаналізувати і спрогнозувати тенденції
розвитку, виявити основні переваги і «слабкі»
місця;
– підготувати рекомендації по формуванню
інноваційної стратегії підприємства для зміцнення позицій на ринку;
– створити і розвивати інформаційні потоки
для ухвалення ефективних управлінських рішень [1].
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Рис. 1. Модель інноваційного підприємства

Аналітичний огляд наявних методик показав,
що існує явно недостатня кількість розробок для
аналізу і оцінки безпосередньо інноваційного потенціалу промислового підприємства. Крім того,
в розглянутих методиках, як правило, перевага
віддається бальним, переважно експертним оцінкам кожного з чинників, що враховуються.
Оцінити інноваційний потенціал компанії
можливо шляхом створення спеціальних запитальників, в яких експерти проставляють свої
оцінки за 5-бальною шкалою. Але, як показує
практика, експертні оцінки є значною мірою
суб’єктивними. Більше того, подібні методики не
мають властивості відтворюваності, тобто ускладнені для використання внутрішніми користувачами. Методична розбіжність існує і з приводу одиниць виміру різних показників.
На наш погляд, раціональніше застосовувати
відносні показники, розрахунок яких легко зробити по доступному як для внутрішніх, так і для
зовнішніх аналітиків кругу параметрів. Найбільш
ефективним способом збору інформації є систематичний облік і аналіз усіх сфер діяльності підприємства (виробництво, фінанси, маркетинг та
ін.) Джерелом кількісних показників є внутрішня
документація підприємства.
58

Методика оцінки інноваційного потенціалу.
Проаналізувавши обсяг фінансування інноваційної діяльності (табл. 1), можна зробити висновок,
що основним джерелом фінансування виступають власні кошти підприємства, це свідчить про
неправильну політику держави в сфері фінансування інноваційного розвитку.
Структура обсягу фінансування інноваційної
діяльності представлена в табл. 1, та на рис. 2 [3].
Данні аналізу свідчать, що на підприємстві є
необхідність в розрахунку впливу на фінансовий
стан джерел фінансування інноваційних проектів.
У економічній теорії і господарській практиці
для вирішення завдань по аналізу економічних
можливостей підприємств широко застосовується методика оцінки фінансової стійкості, яка характеризує здатність економічного суб’єкта забезпечувати виробничий процес:
– власними обіговими коштами;
– власними обіговими коштами і довгостроковими кредитами;
– власними обіговими коштами, довгостроковими і короткостроковими кредитами [4].
Одним з основних завдань аналізу фінансової
стійкості підприємства є визначення міри забезпеченості запасів і витрат власними і позиковими
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Таблиця 1

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами
2000
тис. грн

Усього
1 757 149,2
У т. ч. за рахунок коштів
власних
1 399 343,9
державного
7720,2
бюджету
місцевих
1777,6
бюджетів
позабюджетних
33377,5
фондів
вітчизняних
49 406,8
інвесторів
іноземних
133 055
інвесторів
кредитів
109 993,1
інших джерел
22 475,1

2005

у%
загального
обсягу

тис. грн

100

5 751 562,9

79,6

2011

у%
загального
обсягу

тис. грн

100

14 333 891,9

5 045 390,9

87,7

0,4

28 056,8

0,1

2012

у%
загального
обсягу

тис. грн

у%
загального
обсягу

100

11 480 562,8

100

7 585 550,7

52,9

7 335 852,7

63,9

0,5

149 169,4

1

224 256,1

2

14 923,4

0,3

12 261,1

0,1

17 591,6

0,1

1,9

251,4

0

491

0

25,4

0

2,8

79 635,7

1,4

45 386,2

0,3

154 461,5

1,3

7,6

157 939,8

2,7

56 870,6

0,4

994 783,7

8,7

6,3
1,3

409 689,6
15 675,3

7,1
0,3

5 489 485,7
994 677,2

38,3
7

2 407 795,2
345 796,6

21
3

Рис. 2. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами, %
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джерелами їх формування, а також співвідношення об’ємів власних і позикових коштів. Такий
аналіз проводиться на основі матеріалів фінансової звітності. Використання методики цього аналізу дозволяє виявити відповідність або невідповідність(надлишок або недолік) засобів для формування запасів і дозволяє відповісти на питання:
чи під силу підприємству покриття власних виробничих витрат? Для повного відображення різних видів джерел (власних засобів, довгострокових і короткострокових кредитів і позик) в теорії
фінансового аналізу [5] необхідно спочатку здійснити розрахунок нижченаведених показників.
1. Власні оборотні кошти
(1)
2. Власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів (функціонуючий капітал)
(2)
3. Загальна величина основних джерел формування запасів.

(3)

кості підприємства: S(Ф) = 1, если Ф > 0 та 0, если
Ф < 0.
Після проведення розрахунків приведених
вище показників за критерієм фінансової стійкості підприємство може бути віднесене до одного з
чотирьох типів: абсолютної фінансової стійкості,
нормальної фінансової стійкості, нестійке фінансове становище, кризовий фінансовий стан.
Показники забезпеченості витрат і результатів
джерелами їх формуванняє базою для класифікації фінансово-економічного положення підприємства за мірою його фінансової стійкості.
При визначенні типу фінансової стійкості прийнято використати тривимірний (трикомпонентний) показник:
S = S1 (x1); S2 (x 2); S3 (x 3).
Функція S(x) визначається таким чином:
S (x) = 1, якщо х ≥ 0;
S (x) = 0, якщо х < 0.
У теорії фінансового аналізу [6] прийнято виділяти чотири основні типи фінансової стійкості:
1) абсолютна стійкість фінансового стану,
коли використовуваними джерелами покриття
витрат є власні засоби.
Визначається умовами
±Фс ≥ 0; ±Ф ≥ 0; ±Ф ≥ 0; S = (1; 1; 1);
2) нормальна фінансова стійкість, коли використовуваними джерелами покриття витрат є
власні засоби і довгострокові кредити.
Визначається умовами
±Ф < 0; ±Ф ≥ 0; ±Ф ≥ 0; S = (0; 1; 1);

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами формування:
1. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів:
(4)
2. Надлишок (+) або нестача (–) власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів:
(5)
3. Надлишок (+) або нестача (–) загальної величини основних джерел формування запасів:
(6)
За допомогою цих показників визначається
трикомпонентний показник типу фінансової стій60

3) нестійкий фінансовий стан, коли використовуваними джерелами покриття витрат є власні
засоби, довгострокові і короткострокові кредити і
позики.
Визначається умовами
±Ф < 0; ±Ф < 0; ±Ф ≥ 0; S = (0; 0; 1);
4) кризовий фінансовий стан, коли у підприємства відсутні джерела покриття витрат.
Визначається умовами
±Ф < 0; ±Ф < 0; ±Ф < 0; S = (0; 0; 0).
Розвиток існуючої методики і включення до
складу аналізованих витрат витрат, пов’язаних з
розробкою і впровадженням нових і/або покращуючих технологій, дозволить відповісти на питання: чи під силу цьому підприємству разом з
формуванням ресурсів, необхідних для поточної
виробничо-господарської діяльності, ще і реалі-
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зація вибраної стратегії інноваційного розвитку.
Інакше кажучи, при такому підході можна проаналізувати інноваційні можливості (потенціал)
підприємства по ефективному забезпеченню існуючих і знову освоюваних технологій. Для цього при оцінці відповідності наявних і необхідних
засобів по забезпеченню виробничо-господарської діяльності до складу аналізованих витрат
слід включити також і інноваційні потреби, які
потрібні для впровадження в господарський оборот нової технології (ΣСн).
Підставивши у формули розрахунку абсолютного, нормального і нестійкого фінансового стану
витрати на розробку і впровадження базисних і/
або покращуючих інновацій, отримаємо величини, що дають оцінку достатності(потенціалу)
джерел не лише для покриття поточних виробничо-господарських запасів і витрат, але і інноваційних витрат, пов’язаних з реалізацією тих або
інших інноваційних проектів. У зв’язку з цим
розрахунок джерел формування результатів і витрат для забезпечення виробничого процесу і інноваційного розвитку має наступний вид:
► Надлишок (+) або нестача (–) власних обігових коштів для забезпечення виробничого процесу і для впровадження нових технологій:
(7)
► Надлишок (+) або нестача (–) власних обігових коштів і довгострокових позикових джерел
формування виробничо-господарських запасів і
витрат на впровадження:

(8)
► Надлишок (+) або нестача (–) загальної величини основних джерел для формування запасів
і витрат:
(9)
Показники забезпеченості виробничо-господарських запасів і витрат, а також витрат по реалізації
стратегій інноваційного розвитку джерелами їх
формування (±Ф; ±Ф; ±Ф) можуть також бути базою для класифікації інноваційно-фінансової стійкості, або інноваційного потенціалу підприємства.
При визначенні інноваційного потенціалу
можна також використати тривимірний (трикомпонентний) показник:
S = S1 (x1); S2 (x 2); S3 (x 3).
Функція S(x) визначається таким чином:
S (x) = 1, якщо х ≥ 0;
S (x) = 0, якщо х < 0.
З урахуванням визначуваних значень функції
S(x) можна виділити чотири основні типи інноваційного потенціалу підприємства, що дозволяють відповісти на питання: чи під силу підприємству впровадження нової технології в господарський оборот
при одночасному забезпеченні фінансових потреб
поточної виробничо-господарської діяльності?
Згрупуємо і представимо в табл. 2 можливі
типи інноваційного потенціалу господарюючого
суб’єкта.
Таблиця 2

Типи інноваційного потенціалу підприємств
Джерела покриття витрат
і показник інноваційного
потенціалу

Коротка характеристика
типу інноваційного потенціалу підприємств

Рекомендована стратегія
інноваційного розвитку

Високі інноваційні можливості

Власні Засоби
S = (1,1,1)

Висока забезпеченість власними ресурсами. Реалізацію
Лідер – освоєння нових
стратегій інноваційного розвитку підприємство може
технологій
здійснювати без зовнішніх запозичень
Середні інноваційні можливості

Власні Засоби +
Довгострокові кредити
S = (0,1,1)
Власні Засоби +
довгострокові
і короткострокові кредити
і позики
S = (0,0,1)
S = (0,0,0)

Нормальна фінансова забезпеченість виробництва
необхідними ресурсами. Для ефективного залучення
нових технологій до господарського обороту потрібне
використання деякого об’єму позикових коштів

Послідовник чи лідер –
освоєння нових чи що
покращують технологій

Низькі інноваційні можливості

Задовільна фінансова підтримка поточних виробничих
Послідовник – освоєння
запасів і витрат. Для реалізації стратегій інноваційного
що покращують
розвитку потрібно залучення значних фінансових
технологій
коштів із зовнішніх джерел
Нульові інноваційні можливості

Дефіцит або відсутність джерел формування витрат

—
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Як бачимо, оцінка інноваційного потенціалу
дозволяє, передусім, проаналізувати фінансову
стійкість підприємства до інноваційного розвитку. Визначення на цій основі типу інноваційного
потенціалу дозволяє проконтролювати правильність вибраного напряму інноваційного розвитку
з позицій сучасного і подальшого фінансового
стану підприємства. Сформований метод може
стати змістовною основою формування стратегії
інноваційного розвитку і ефективної комерціалізації нових технологій.
Висновки і пропозиції. На практиці часто
трапляється ситуація, коли підприємство приступає до освоєння нової технології без попередньої
оцінки інноваційного потенціалу, але у нього не
вистачає засобів на завершення початого проекту.
Як наслідок, це проявляється у браку коштів на
забезпечення поточної виробничо-господарської
діяльності або призводить до тимчасового призупинення і заморожування початого інноваційного проекту.
Затягування термінів реалізації інновацій
призводить до збільшення незавершеного виробництва, що небажано і розцінюється як нераціональне використання інвестованого капіталу.
Призупинення реалізації інноваційного проекту
може сприяти також розвитку ризику запізнілої
комерціалізації. Коли інновація буде готова для
виходу на ринок, вона може виявитися вже застарілою.
Таким чином, у підприємств з’являється ефективний інструмент оцінки інноваційних можливостей, а також вибору стратегій технологічного
розвитку, що ймовірно реалізовуються [7]. На
етапі розробки стратегічних планів підприємство
може виключити з числа даних альтернатив нездійсненні (з точки зору фінансового забезпечення) проекти і уникнути надалі проблеми упуще-
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ної вигоди, обумовленої заморожуванням інноваційних проектів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS
OF IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM
OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE PIG-BREEDING ENTERPRISES
Розглянуто стан та проблеми підвищення ефективності розвитку галузі свинарства. Охарактеризовано структурні елементи організаційно-економічного механізму розвитку галузі. Обґрунтовано доцільність подальшого розвитку свинарства шляхом кооперації та інтеграції виробництва, переробки і реалізації продукції.
Ключові слова: управління, свинарство, економічний потенціал, кооперація, інтеграція.
Рассмотрено состояние и проблемы повышения эффективности развития отрасли свиноводства. Охарактеризованы структурные элементы организационно-экономического механизма развития отрасли.
Обоснована целесообразность дальнейшего развития свиноводства путем кооперации и интеграции производства, переработки и реализации продукции.
Ключевые слова: управления, свиноводство, экономический потенциал, кооперация, интеграция.
The state and the problems of improving the efficiency of pig production are considered. The structural elements of the organizational and economic mechanism of development of the industry are characterized. The expediency of the further development of pig production through cooperation and integration of production,
processing and sales.
Key words: management, pig-breeding, economic potential, cooperation, integration.

Постановка проблеми. Тенденції сучасної
економіки передбачають розвиток аграрної сфери
як одного із найбільш пріоритетних напрямів забезпечення національної продовольчої безпеки.
Значне місце в структурі продуктового ринку світу належить сектору м’ясної продукції, де найбільшу питому вагу займає свинина. Розвиток
свинарства є природним, об’єктивно обумовленим, економічно доцільним і найбільш перспективним напрямом розвитку м’ясопродуктових
галузей тваринництва.
Сучасний стан галузі свинарства, характеризується низькою ефективністю виробництва,

слабким селекційно-племінним, науковим і кадровим потенціалом. За період ринкових перетворень відбулося різке зниження рівня концентрації
і спеціалізації виробництва. Сьогодні більша частина підприємств галузі свинарства продовжує
застосовувати ресурсомісткі технологічні процеси і застаріле обладнання, а також недостатньо
ефективні в умовах сучасного ринку форми організації виробництва і управління.
Ефективність свинарства залежить також від
вирішення трьох основоположних проблем:
– перша – оптимізація структури тваринництва з урахуванням природних умов. При цьому
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пріоритет повинен бути відданий збільшенню
продуктивності тварин, а не зростання їх чисельності;
– друга – дефіцит кормів, особливо високобілкових. Дисбаланс між поголів’ям худоби і кормовою базою був і залишається основною причиною
слабкого використання генетичного потенціалу
тварин;
– третя – захист вітчизняного товаровиробника від масованого імпорту дотаційної продукції
тваринництва [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок в дослідження питань вдосконалення управління економічним потенціалом
підприємств галузі свинарства зробили відомі
вітчизняні та зарубіжні вчені В. Г. Андрійчук,
В. А. Лісний, О. В. Мазуренко, В. Я. Месель-Веселяк, І. В. Свиноус, В. П. Рибалко, А. В. Зембахтин, М. С. Гегамян та ін.
Постановка задачі. Зазначені аспекти диктують необхідність розробки теоретичних пропозицій і практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічних аспектів управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства.
Виклад основного матеріалу. Розвиток науки
і удосконалення практики управління підприємствами галузі свинарства обумовлюється необхідністю значного підвищення ефективності виробництва, усунення недоліків у організації
управління, які призводять до того, що на практиці не завжди покращення забезпеченості господарств засобами механізації, удосконалення технології, використання перспективних порід тварин супроводжується відповідним зростанням
економічних показників.
Науковість, уміння правильно визначати перспективу і черговість виконання задач, орієнтація
на впровадження досягнень науки і техніки, на
передовий досвід, гнучкість, здатність швидко і
чітко реагувати на мінливі умови – у цьому сутність сучасних вимог до управління. На нашу
думку, розвиток галузі свинарства перш за все
пов’язаний зі створенням ефективної системи
управління.
Ефективність функціонування системи управління галуззю свинарства може бути виражена
системою показників, отриманих у результаті
співставлення обсягу опрацьованої інформації,
кількості прийнятих рішень з витратами на управління.
Результат впливу управляючої системи найбільш повно і точно характеризується кінцевими
результатами діяльності підприємства.
Проблема ефективності управління галуззю
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свинарства передбачає комплексність її вирішення при обов’язковій участі двох складових:
– ефективності системи управління, вираженій її економічністю, продуктивністю і раціональністю побудови;
– ефективності системи управління, вираженій ефективністю виробництва [2].
Основний шлях розвитку свинарства на даному етапі – інтенсифікація. Головною умовою
цього є подальша спеціалізація і концентрація
виробництва на базі міжгосподарської кооперації, всебічна і повна механізація і автоматизація
працемістких процесів у свинарстві у поєднанні
з новою технологією виробництва, покращення
породних і продуктивних якостей тварин, а також
реконструкція існуючих приміщень і обладнання. Важлива умова подальшого підвищення ефективності свинарства – забезпечення галузі необхідними кваліфікованими кадрами. Сучасне свинарство висуває особливі вимоги до спеціалістів.
Воно вимагає максимального використання досягнень як зоотехнічної і ветеринарної наук, так і
застосування передових форм, методів, техніки і
технології управління.
Вивчення сутності організаційних та економічних елементів функціонування свинарства
викликало необхідність визначення їх ролі в
структурі організаційно-економічного механізму
розвитку галузі.
Організаційно-економічний механізм розвитку свинарства представляє собою сукупність
організаційних, економічних і правових складових елементів функціонування галузі. Він покликаний вирішити дві проблеми: по-перше, забезпечити виробництво і реалізацію продукції
свинарства у визначених обсягах і, по-друге,
створити умови прибуткової діяльності для господарюючих суб’єктів. Дотримуючись таких методичних підходів, можна розглянути сутність,
властивості та функції організаційно економічного механізму функціонування свинарства в сучасних умовах господарювання (табл. 1).
Таким чином, метою організаційно-економічного механізму є ефективний розвиток свинарства, реалізація якого повинна здійснюватися на
основі вирішення наступних завдань:
– задоволення попиту населення на свинину,
а промисловості – сировиною та сприяння сталому розвитку сільських територій;
– скорочення залежності від імпорту;
– забезпечення продовольчої безпеки країни;
– проведення протекціонізму вітчизняного товаровиробника;
– створення великотоварного механізованого
та інтегрованого виробництва;
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Сутність, властивості та функції
організаційно-економічного механізму функціонування свинарства

Економічний

Організаційний

Механізм

Сутність

Властивості

Можливість здійснити:
– виробництво продукції
для задоволення суспільного
попиту;
– обмін та розподіл продукції
по різним каналами реалізації;
– виробництво продукції для
внутрішньо-господарського
споживання

Таблиця 1

Функції

Забезпечення:
– вирощування якісної племінної
продукції для відтворення стада;
Організація
– виробництва якісної продукції;
виробництва
– розміщення галузі та встановлення
і реалізації
її спеціалізації;
продукції
– концентрації і розмірів виробництва;
– кормозабезпечення;
– ефективного використання фондів
– скорочення витрат виробництва;
– орієнтувати виробництво
– вирівнювання економічних умов
на задоволення попиту ринку;
Економічне
діяльності учасників ринку
– збалансувати інтереси
узгодження
продукції галузі;
учасників міжгалузевого
інтересів
– встановлення паритетних відносин
обміну;
при міжгалузевому
в міжгалузевому обміні продукції;
– підвищувати якість продукції
обміні
– матеріальне стимулювання
та конкурентоспроможність
виробництва та реалізації продукції;
галузі
– баланс попиту і пропозиції

Джерело: [1, с. 43].

– підвищення конкурентоспроможності української продукції та товаровиробників;
– формування ефективно функціонуючого
ринку сільськогосподарської продукції, сировини
і продовольства, що забезпечує підвищення прибутковості сільськогосподарських товаровиробників та розвиток його інфраструктури;
– встановлення паритетних економічних відносин між учасниками ринку в середньостроковому періоді;
– створення умов для вільного доступу сільськогосподарських товаровиробників та їх продукції до продовольчих ринків.
Одним з важливих і стабілізуючих чинників
ефективного функціонування свинарства є економічні взаємовідносини між сільськогосподарськими та переробними підприємствами, торгівлею і галузями промисловості, що постачають засоби виробництва для сільського господарства [1].
Галузь свинарства сьогодні є зажатою між постачальниками засобів виробництва, кормів, які
диктують монопольно високі ціни і посередниками та переробними підприємствами, які не допускають в повному обсязі до підприємств-виробників фінансові потоки від реалізації м’яса та
м’ясних продуктів.
Сільськогосподарські товаровиробники реально працюють в умовах досконалої конкуренції,
чого не можна сказати про енергетику, промисловість та деякі інші галузі економіки.
У класичному аналізі прийнято виділяти

трьох ключових гравців на ринку: виробники,
споживачі, держава (влада).
По основних продовольчих товарах (м’ясо, молоко) частка всіляких націнок у структурі собівартості кінцевого продукту досягає 60–80 %,
чого немає в розвинутих в аграрному відношенні
країнах.
Цей перекіс створив в економіці України феномен – посередника. Натомість у всьому світі посередник відіграє другорядну роль, виконуючи
допоміжну по відношенню до виробництва функцію. Фактично зараз на ринку України діють не
три основних гравців, які утворюють стійкий
трикутник, як в інших країнах, а чотири.
Та різниця в цінах, яка складається на агропродовольчому ринку пояснюється відсутністю
його реальної інфраструктури. У розвинених країнах більшість питань вирішується за допомогою
кооперації.
Заготівельно-збутові кооперативи здатні прокласти шлях до прилавку, що не під силу окремим сільськогосподарським товаровиробникам,
і зайняти частину місцевого ринку, витісняючи
імпортну продукцію.
Основні ланки організаційного механізму,
які здійснюють найбільший вплив на розвиток
підприємств галузі свинарства в цілому, включають:
– відносини власності (в тому силі земельні
відносини);
– організаційні форми сільськогосподарського виробництва у складі багатоукладної аграрної
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економіки (сільськогосподарська кооперація, інтегровані агропромислові структури);
– стимулювання інвестиційної діяльності;
– механізми державного регулювання (ціноутворення, кредитування, оподаткування, страхування) і підтримки (субсидії, дотації, компенсації);
– систему реалізації продукції свинарства і
розвиток інфраструктури ринку;
– забезпечення фінансово-економічної стійкості товаровиробників;

– забезпечення інноваційного розвитку галузі
свинарства.
Система управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства повинна охоплювати всі сфери відтворення: виробництво,
обіг і регулювання (табл. 2) з метою найбільш
повного задоволення споживчого попиту, конкурентоспроможності підприємств, усебічного розвитку соціального сервісу, підтримки населення
сільських територій.

Таблиця 2
Складові системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства
Сфери відтворення

Виробнича сфера
Сфера обігу
Сфера регулювання

Ланки управління

Розвиток виробничого потенціалу, розміщення і спеціалізація, кооперація і
інтеграція. Розробка моделей агропромислових формувань, перспективні
технології, питання екології
Формування ринкової інфраструктури, удосконалення товарно-грошових,
земельних відносин, формування і розподіл доходів підприємств і працівників,
ціноутворення та інші питання пов’язані із діяльністю ринку
Оподаткування, фінансування, маркетингова служба, наукове та інформаційне
забезпечення

Джерело: побудовано автором з використанням [3].

В умовах дешевого імпорту вітчизняна свинина повинна характеризуватися не лише високими
якісними показниками, але ще і бути конкурентною по ціні. Такого результату можна досягти
тільки при організації виробництва екологічно
чистої продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій [3].
Світовий і вітчизняний досвід показує високу
ефективність свинарства в умовах кооперації і
інтеграції переробних та сільськогосподарських
підприємств і торгівлі.
Шляхом створення інтегрованих формувань, в
яких особисті селянські і фермерські господарства будуть виконувати частину виробничого
процесу, можна буде вирішити проблеми зайнятості сільського населення і збільшити виробництво продукції свинарства. В агропромислових
формуваннях при виробництві м’яса ОСГ доцільно займатися відгодівлею тварин, а сільськогосподарським та іншим підприємствам – племінною роботою, вирощуванням молодняку, заготівлею і переробкою продукції, а такою виробництвом кормів.
Виробничо-економічні відносини між інтегратором і особистими селянськими господарствами
повинні бути побудовані на підставі договору
підряду. Головне підприємство при цьому буде
виступати в якості замовника і візьме на себе такі
зобов’язання:
– постачання в ОСГ тварин для вирощування
і відгодівлі;
66

– постачати комбікорми в обсягах, необхідних для вирощування тварин;
– надавати ветеринарні послуги і забезпечувати ветеринарну службу необхідними медикаментами;
– надавати консультаційні послуги і проводити контроль за дотриманням технологій;
– приймати і вивозити вирощене поголів’я;
– сплачувати за послуги ОСГ за вирощування
і відгодівлю тварин за цінами, установленими залежно від приросту живої маси.
Особисті селянські і фермерські господарства
при цьому беруть на себе такі зобов’язання:
– підготовка приміщення і необхідного обладнання для годівлі тварин;
– забезпечення під’їзду до ферми;
– забезпечувати збереженість поголів’я і належний догляд за тваринами;
– при виявленні ознак захворювання тварин
негайно повідомляти про це ветеринарній службі
замовника.
Об’єднання сільськогосподарського виробництва з переробною промисловістю створює умови
для більш ефективного розвитку галузі. У свою
чергу, підприємства переробки сільськогосподарської продукції захистять себе від нестабільності
поставки сировини, за винятком форс-мажорних
ситуацій, а держава зможе зміцнити продовольчу
безпеку і стабілізувати наповнюваність бюджету
різних рівнів.
Важливим напрямом удосконалення організа-
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ційно-економічного механізму господарювання
на регіональному рівні на перспективу є формування агропромислових кластерів.
Слід зазначити, що кластер – поняття економічне, не є організаційно-правовою формою, тобто не виступає в якості юридичної особи. Його
учасники взаємодіють між собою на основі стійких і довгострокових договірних відносинах.
Підприємства кластера свинарства у системі
вертикальної і горизонтальної кооперації можуть
забезпечити кращу координацію своєї діяльності
і реалізацію спільних інтересів.
У рамках кластера передбачається проведення
таких заходів, як:
– пріоритетне і більш вигідне кредитування
підприємств;
– впровадження пільгових систем страхування підприємницького ризику;
– створення спільного науково-навчального
центру, який поєднує технічну і економічну підготовку;
– формування замовлень на науково-дослідні
роботи у місцевих наукових організаціях в інтересах всіх або значної частини учасників;
– спільний маркетинг шляхом проведення
торгово-промислових ярмарок, рекламної і виставкової діяльності;
– створення спільних торговельних організацій та ін.
Все це дозволить допомогти підприємствамучасникам кластеру підвищити ефективність виробництва і конкурентоспроможність продукції,
що виробляться [4].
Концентрація виробництва при раціональній
спеціалізації, правильному поєднанні галузей забезпечує отримання максимальної кількості продукції, сприяє росту продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, підвищенню рентабельності виробництва.
Фактори інтенсифікації, спеціалізація і концентрація взаємопов’язані і взаємно обумовлюють один одного: спеціалізація дозволяє вести
виробництво більш концентровано, а концентрація сприяє росту інтенсифікації.
Основна перевага інтеграції виробництва, переробки і реалізації продукції – покращення
управління, посилення позицій на ринку збуту,
можливість впровадження сучасних технологій,
своєчасне гарантоване забезпечення сировиною,
зменшення ризику виробництва, покращення використання виробничого потенціалу. В умовах
жорсткої ринкової конкуренції великі інтегровані
об’єднання здатні забезпечити переваги за ціною
і витратами при збереженні високої якості і різноманіття виробленої продукції.

Замкнутий технологічний цикл дозволяє реалізувати без посередників значний обсяг продукції, отримувати додаткові доходи, забезпечувати
рентабельність виробництва.
Розширення виробництва дозволяє поряд з свинарством розвивати кормовиробництво і в меншій мірі залежати від ринкової кон’юнктури на
зерно, знизити собівартість приросту свиней і забезпечувати стійке рентабельне виробництво [5].
Висновки. Суттєве збільшення поголів’я свиней, обсягів виробництва продукції свинарства,
зниження її собівартості і, на цій основі, зростання рівня рентабельності даної галузі може бути
досягнуто шляхом: використання кращих високопродуктивних порід свиней; підвищення технічного рівня і комплексної механізації виробництва; впровадження передових технологій вирощування і відгодівлі свиней; покращення якості
виробничих ресурсів; зміцнення кормової бази
свинарства; застосування прогресивних форм
організації виробництва, праці та її оплати та ін.
При цьому, на думку автора, модернізації підлягає не тільки ресурсний потенціал, але і система
організації виробництва і управління господарюючих суб’єктів галузі свинарства.
Підґрунтям для результативного виробництва
свинини виступає науково обґрунтоване і збалансоване використання матеріального, біологічного,
технічного, трудового потенціалу, ефективна політика у сфері кормового і матеріально-технічного забезпечення галузі і реалізації виробленої
продукції.
Більш високі темпи нарощування виробництва
свинини можуть бути забезпечені фермерськими
господарствами шляхом розвитку кооперації з
аналогічними суб’єктами господарювання та великими підприємствами.
Подальше зміцнення потенціалу галузі свинарства ми вбачаємо у поглибленні спеціалізації
різних форм інтеграції з відгодівлі свиней між
свинарськими підприємствами і особистими селянськими і фермерськими господарствами.
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СУТНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ
ЯК ФОРМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
СУЩНОСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГА
КАК ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
ESSENCE OF FRANCHISING
AS A FORM OF BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE
В роботі проаналізовано існуючі підходи до визначення поняття франчайзингу. В результаті комплексного дослідження економічної сутності франчайзингу наведено визначення франчайзингу з урахуванням
економічних відносин. Розкриті характерні риси категорії «франчайзинг». Наведена динаміка зросту
кількості франчайзерів в Україні та розподіл франчайзингових мереж за видами діяльності. Виділені
основні проблеми розвитку франчайзингу в Україні та запропоновані рекомендації для поширення даного
виду підприємницької діяльності.
Ключові слова: франчайзинг, економічна сутність, характерні риси франчайзингу, розподіл, проблеми розвитку.
В работе проанализированы существующие подходы к определению понятия франчайзинга. В результате комплексного исследования экономической сущности франчайзинга приведено определение франчайзинга с учетом экономических отношений. Раскрыты характерные черты категории «франчайзинг».
В работе приводятся динамика роста количества франчайзеров в Украине и распределение франчайзинговых сетей по видам деятельности. Выделены основные проблемы развития франчайзинга в Украине и
предложены рекомендации для распространения данного вида предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: франчайзинг, экономическая сущность, характерные черты франчайзинга, распределение,
проблемы развития.
This paper analyzes the existing approaches to the definition of franchising. As a result of a comprehensive
study of the economic substance of franchise the definition of Franchise based on economic relations is given. The
features of category of “franchising” are considered. The dynamics of growth in the number of franchisees in
Ukraine and franchised distribution networks activities are given. The basic problems of franchising in Ukraine
are considered and some recommendations to disseminate this type of business activity are offered.
Key words: franchise, economic entity, characteristics of franchising, distribution, problems in development.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Франчайзинг, як специфічна форма ведення бізнесу, застосовується у всіх країнах з розвиненою
ринковою економікою. Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг
для учасників франчайзингових відносин [4].
Однак разом з безперечними успіхами у франчайзингових мережах з’являються специфічні
проблеми, зумовлені більшою мірою втратою

основних інструментів менеджменту – система,
побудована на умовах франчайзингу, маючи незаперечні переваги, стає менш стійкою, а ключовий
фактор, що лежить в основі цієї нестійкості – розбіжність інтересів двох сторін, що укладають
франчайзингову угоду: головної компанії й оператора-франчайзі.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Актуальність і багатоаспектний характер про-
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блем франчайзингу зумовили інтерес до нього з
боку вчених. Проблемами розвитку франчайзингу в Україні займалися такі вчені як А. Корольчук, В. Осецький, О. Микитюк, А. Цират, Т. Степанова, росіяни та інші іноземні дослідження викладені в працях О. Новосельцева, С. Межуева,
С. Спінеллі-мол., Я. Мюррея, Ж. Дельтея та ін.,
які зробили істотний внесок у визначення сутності франчайзингових відносин, в їх історичний
розвиток як в Україні, так і в світі, юридичну природу існування франчайзингових договорів, види
і форми даного способу започаткування бізнесу,
його переваги і недоліки тощо.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід взяти до уваги ту обставину, що в даний час розвиток українського підприємництва, в першу чергу малого, ускладнюється значними комерційними ризиками. Але організація підприємства на умовах франшизи значно
знижує такі ризики, так як в цьому випадку відбувається використання вже відпрацьованого бізнесу, який довів свою ефективність. Таким чином,
розвиток франчайзингу в Україні може виявитися
однією з форм підтримки не тільки малого, а й
середнього підприємництва, так як, купуючи готовий бізнес, франчайзі займає певну нішу, що
значно мінімізує його підприємницький ризик і
гарантує певну стабільність в отриманні доходу.
Таким чином, з одного боку, сьогодні у вітчизняній економіці інтерес з боку бізнесу до франчайзингу посилюється, з іншого, питання ефективного управління франчайзинговими системами залишаються недостатньо опрацьованими.
Постановка завдання. Мета роботи полягає в
комплексному дослідженні економічної сутності
франчайзингу та аналізі існуючих підходів до його
визначення, в розробці теоретико-методологічних
основ функціонування та визначенні ефективних
шляхів його використання в економіці України.
Такім чином, з одного боку, сьогодні у вітчизняній економіці інтерес з боку бізнесу до франчайзингу посилюється, з іншого, питання ефективного управління франчайзинговими системами залишаються недостатньо опрацьованими.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Франчайзинг надає широкі можливості для розвитку структури економічних відносин в цілому,
інтеграції великого, середнього та малого бізнесу,
просування організацій-виробників і вітчизняних
товарів на внутрішньому і міжнародному ринку з
метою надавання «бренду» товарам і їх виробникам, формування додаткової системи контролю
якості продукції, досягнення певного рівня захищеності учасників малого та середнього бізнесу,
створення нових робочих місць.
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У роботі проведено детальний аналіз поняття
«франчайзинг» на основі наявних у сучасній літературі визначень вітчизняних і західних економістів. Ці визначення відрізняються зайвою громіздкістю і мають схильність давати юридичне
або суто практичне трактування цього поняття.
Тому доцільним запропонувати в даній роботі визначення франчайзингу, в якому особливо виділяється економічна складова, і з урахуванням
цього розглядати всі процеси, що мають місце в
цій сфері, керуючись тим, що ігнорування економічного підходу при визначенні категорії «франчайзинг» робить її біднішою, а значить і економічну науку в цілому.
Аналіз теоретичних і практичних аспектів
функціонування франчайзингу дозволили сформулювати обґрунтоване визначення, в якому показана багатоплановість і унікальність цієї категорії, і де центральне місце займають економічні
відносини.
Франчайзинг – система економічних відносин, при якій компанія (франчайзер) передає підприємцю або іншої компанії (франчайзі) на основі оренди право (франшизу) на виробництво,
продаж товарів і послуг і на ведення ліцензійної
діяльності в рамках певної території (регіону) з
метою отримання прибутку і розширення бізнесу [2].
З урахуванням комплексного підходу до поняття «франчайзинг » в роботі розкриті характерні риси цієї складної багатопланової категорії:
1. Франчайзинг як спосіб ведення бізнесу.
Сама по собі ідея франчайзингу відносно проста
і полягає в передачі однією компанією (франчайзером) прав на використання свого товарного
знака, імені іншої компанії (франчайзі) на певних умовах. При цьому на практиці франчайзі
отримує в своє розпорядження вже затверджену
перевірену концепцію ведення бізнесу в сукупності з методологічною, консультаційною та рекламною підтримкою. Цілком природно, що він
ділиться з франчайзером частиною свого прибутку і незалежності, оскільки робота під ім’ям
вже відомого товарного знака передбачає дотримання певних сформованих корпоративних правил ведення бізнесу.
2. Франчайзинг як специфічна форма орендних відносин. Нерідко в економічній літературі
визначення оренди дається на основі юридичних
уявлень, де соціально-економічна сутність оренди підміняється її юридичної трактуванням. У даному випадку об’єктом є товарний знак; а також
відмінною особливістю об’єкта орендних відносин у франчайзингу є його багатофункціональність для орендодавця, тобто передача на право
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володіння товарним знаком може одночасно передаватися кільком орендарям.
3. Франчайзинг як спосіб інтеграції великого,
середнього та малого бізнесу. Договірні відносини франчайзингу значно складніше, так як дрібна
фірма-франчайзі працює не просто під товарним
знаком франчайзера, а включається в повний
цикл великої корпорації, виконуючи рівні з нею
вимоги технологічного процесу, якості, навчання
персоналу, плану продажів, оперативної звітності. Все це призводить до особливої відповідальності дрібної фірми. Тим не менше, для багатьох
підприємств франчайзинг став символом успіху в
бізнесі.
4. Франчайзинг як нетрадиційне джерело фінансування підприємств. Багато підприємств володіють технологіями, які допомагають створювати якісний і необхідний споживачам продукт.
Але в умовах ринкової економіки, коли доводиться шукати способи і канали реалізації свого товару, формування значної маркетингової стратегії
вимагає значних фінансових вкладень, які не завжди є у підприємств. У цьому випадку саме
франчайзинг сприяє оперативному розширенню
ринків збуту, не привертаючи значних фінансових ресурсів.
5. Франчайзинг як інтернаціональна стратегія
бізнесу. Передбачається, що організація філій,
власних торгових або виробничих точок за кордоном вимагає значних фінансових вкладень, і саме
франчайзинг дозволяє заощадити капітал, так як
основним, внеском франчайзера стає товарний
знак, ноу-хау, технологія, а витрати на безпосередню організацію бізнесу лежать на франчайзі
(утримання апарату управління, приміщення
тощо). Таким чином, використання франчайзингу
в інноваційному підприємництві представляється не тільки одним з резервів його розвитку, але і
найбільш перспективним напрямком розширення
бізнесу в інших країнах.
6. Франчайзинг як форма розвитку інтелектуального бізнесу. Франчайзинг передбачає передачу і оплату об’єктів інтелектуальної власності,
таких як товарний знак, технологія виробництва,
організація бізнес-процесів і ряду інших. У кінцевому рахунку, це визначить перспективи розвитку франчайзингу як ефективного способу господарювання в ринкових умовах, наслідком чого є
функціонування підприємств різних форм власності, перемикання фінансових потоків з центру в
регіони, стимулювання розвитку науково-технічного прогресу, поліпшення умов і передумов економічного зростання в країні.
7. Франчайзинг як фактор конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому рин-

ках. З огляду на те, що франчайзингові відносини – це договірні відносини, в договір слід включити пункти про те, що франчайзі реалізує продукцію або товари, що поставляються тільки
франчайзером, обговорити твердий розмір торговельної націнки, методи управління і т. д. Головне
для франчайзера – контролювати діяльність
франчайзі з тим, щоб не тільки забезпечити відповідність характеристик товару (послуги) товарному знаку і ринковому іміджу франчайзера, а й
сконцентрувати зусилля на вдосконаленні якісних характеристик товарів, на розробці нових
продуктів, так як це один з найефективніших способів розширення ринку збуту продукції як усередині країни, так і за кордоном.
Визнаними лідерами франчайзингу та експортерами франшизного бізнесу у світі є США, Канада, Корея, Японія, Австралія, лідери Європи – Німеччина, Франція, Великобританія [6]. На сьогоднішній день в світі налічується більше 16 500
франчайзерів і більше 165 500 франчайзі. Найбільша кількість компаній-франчайзерів в 2012
році належить США (близько 1500), а також Південної Кореї (1300), Канаді (1200), Японії (1100),
Бразилії (1000). У Європі за кількістю франчайзерів попереду Німеччина (950), Франція (720), Великобританія (670). Найбільш активно розвивається азіатська мережа підприємств-франчайзі: в
Японії (200 000), Південній Кореї та Філіппінах
(100 000).
Франчайзинг визнаний у світі, як найбільш
прогресивна форма ведення бізнесу. В Україні
перший франчайзинговий договір був підписаний в 1994 році і надалі спостерігається його розвиток [1]. За різними оцінками, налічується від 80
до 120 франчайзингових мереж. Найбільш поширений він в таких сферах, як торгівля – 57,6 %,
громадське харчування – 19,2 %, сфера послуг –
18,4 %, виробництво – 2,5 %, інформація – 2 %.
Найбільша кількість франчайзерів спостерігалася в 2011 році – 412. У 2008 році кількість досліджуваних компаній дорівнювала 382 одиницям. Варто відзначити, що кількість франчайзерів в Україні протягом 2001–2012 рр. в цілому
зростала, що пояснюється зацікавленістю іноземних підприємств до ринку України. Спад
кількості франчайзерів в 2008–2009 роках можна
пояснити кризовим станом економіки України і
закриттям багатьох компаній, у тому числі і
франчайзингових.
Статистична інформація про діяльність франчайзингових підприємств наводиться Асоціацією
франчайзингу в Україні (АФУ). Станом на 2012 в
Україні функціонувало 409 франчайзерів (рис. 1),
а взагалі за даними даної установи в Україні кіль71
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Рис. 1. Динаміка зросту кількості франчайзерів в Україні

кість франчайзерів 862, з них членів АФУ – 124;
віртуальних – 453 (ті, що не мають франчайзі
в Україні або які не повідомляють про їх наявність) [5].
Обіг франчайзингу в Україні, за даними експертів ринку, оцінюють приблизно в 1,5 млрд доларів, що становить близько 3 % товарообігу
країни. Якщо врахувати, що в розвинених країнах у франчайзингу обертається від 40 до 60 %

загального товарообігу, то зрозуміло, який є потенціал. Зараз найбільш франчайзингових проектів зосереджені в Києві, оскільки в столиці більше грошей і більше фахівців. Однак франчайзинг
поступово приходить і в невеликі міста, оскільки
з розвитком його ринку точки вже почали з’являтися і в містах з 30-тисячним населенням.
Розподіл франчайзингових мереж за видами
діяльності наведено в табл. 1.
Таблица 1

Франчайзингові мережі в Україні
Сегмент

Кількість
галузей

Кількість
Брендів

Кількість
франчайзерів

Кількість
точок

Кількість
франч.точок

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Торгівля

34

34

1025

1036

179

192

22 555

29 424

6803

13 580

Послуги населенню

22

22

316

321

74

97

6518

6602

1938

2650

Заклади харчування

14

14

253

260

50

57

2932

3847

1760

2256

Послуги бізнесу

7

7

84

84

21

25

2535

2543

2116

2124

Інформація

7

7

47

47

8

11

385

422

128

165

Виробництво

6

6

34

36

12

14

558

734

389

561

Вендінг

5

5

17

18

11

11

6200

6200

1195

1195

Фінанси

4

4

14

15

3

4

638

707

93

108

Всього

99

99

1790

1817

358

411

42 321

50 479

14 422

22 639

На відміну від норм міжнародного права в
українському законодавстві відсутнє поняття
«франчайзингу»: цей вид договорів, за якими
здійснюється комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, в Україні отримав назву «комерційна концесія», якому присвячена глава 76 Цивільного Кодексу України і глава 40 Господарського Кодексу України.
Згідно з цим, забезпечення правової охорони
72

інтелектуальної власності шляхом законодавчого
врегулювання та упорядкування законодавчої
бази франчайзингу, згідно з міжнародними угодами, є невід’ємними умовами впровадження і
розвитку франчайзингу на українському ринку.
Однак, незважаючи на значну кількість переваг, ринок франчайзингу має ряд проблем, що
потребують вирішення [3]. До таких проблем слід
віднести наступні:
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1. Недосконалість правового забезпечення реалізації механізму франчайзингу в Україні. На
сьогодні «Закон про франчайзинг» ще не прийнятий. Той проект закону, який представляла Асоціація та франчайзери не вигідний владі. Тому поки
франчайзинг регулюють Цивільний і Господарський кодекси України. В Україні в 2010–2013 рр.
в законодавчій базі франчайзингу не відбулося
ніяких змін, але збільшилася кількість судових
позовів щодо ведення бізнесу на умовах франчайзингу. Це змушує франчайзерів звернути увагу на
вже підписані договори та звертатися до фахівців
за підготовкою нових договорів.
2. Відсутність детальної інформації про франчайзинг як метод ведення бізнесу. Дослідження
компанії «ТРІАРХ» показує, що, як вже зазначалося вище, в Україні 65–80 % компаній-франчайзерів не відповідає міжнародним правилам і вимогам франчайзингу [6].
3. Відсутність практики апробації бізнесу. За
кордоном франчайзер не має права продавати
франшизу, якщо не було апробації ведення бізніесу за цією франшизою [6]. В Україні ж є практика
продажу зовсім нової франшизи без ведення
франчайзером комерційної діяльності по даному
напрямку бізнесу.
4. Недосконала фінансово-кредитна політика в
країні. Податковий Кодекс України значно звужує
перспективи розвитку малого бізнесу і змушує
підприємців шукати обхідні шляхи у здійсненні
платежів «роялті » та «паушальний платіж» своїм
партнерам.
Зазначені вище проблеми ринку франчайзингу
є основними, але також існують інші проблеми,
які заважають широкому використанню франчайзингових схем в Україні, на відміну від інших
країн з більш розвиненою економікою, основними з яких є:
– значна вартість франшизи у порівнянні з
низькою купівельною спроможністю покупців;
– відсутність кваліфікованих кадрів;
– складні умови та бар’єри організації та ведення бізнесу;
– проблеми фінансово-кредитного характеру;
– відсутність відповідних консультаційних
структур.
Підсумовуючи проблеми франчайзингу в Україні, слід зазначити, що франчайзинг має і широкі
перспективні можливості для розвитку. І тому для
вирішення вищевказаних проблем необхідно:
1. Включити системи розвитку франчайзингу
в урядову програму підтримки малого підприємництва.
2. Забезпечити цільове фінансування початкових франчайзі.

3. Удосконалити законодавство про регулювання франчайзингових відносин. Для реалізації будь-яких бізнес-проектів необхідно вирішити ряд важливих юридичних питань, починаючи зі створення та реєстрації організації,
надалі регулювання її діяльності, вирішення
корпоративних конфліктних ситуацій і закінчуючи судовим захистом і можливою ліквідацією
організації. Для вирішення проблем розвитку
договору франчайзингу в Україні необхідно
зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття
Закону України «Про франчайзинг», де передбачити переддоговірні регулювання відносин
між франчайзером і франчайзі, особливості правового регулювання товарного, виробничого, ділового франчайзингу, доречно передбачити існування регіонального франчайзингу та франчайзингу, що розвивається. Не менш важливим завданням є уніфікувати, наблизити відповідність
українського законодавства міжнародним нормам і угодам.
4. Створити систему податкових пільг для
франчайзі, особливо на початковому етапі розвитку франчайзингової системи.
5. Надати можливість застосування франчайзі
спрощеної системи бухгалтерського обліку.
6. Скоротити перелік і обсягів платежів на експортно-імпортні операції.
7. Розширити протекціоністські заходи для вітчизняних франчайзі в міжнародній торгівлі.
8. Створити мережу навчально-консультаційних центрів по франчайзингу, не тільки в найбільших містах, а й по всій країні.
Основні проблеми стримування розвитку
франчайзингу в Україні можна класифікувати по
причинам їх виникнення: економічні проблеми
(нестабільність розвитку економіки, складність
отримання кредитів для створення стартового
капіталу); організаційно-правові (відсутність належним чином сформованої законодавчої бази);
соціально-психологічні проблеми (високий ризик
ведення ділової активності суб’єктів франчайзингової системи, відсутність належної поваги до інтелектуальної власності).
Висновки і перспективи подальших розробок. Франчайзинг – це особливого роду координуюча система, яка в порівняльних оцінках з
традиційними організаційними структурами є
одночасно більш простою і більш складною. Простою тому, що скасовані практично всі інструменти менеджменту; більш складною тому, що
цілісність системи, що об’єднує незалежних власників, досягається шляхом пошуку компромісних
рішень за рахунок вибудовування формальних і
неформальних каналів комунікацій.
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Визначено перспективні напрями розвитку
франчайзингу в Україні, які виражаються в тенденції до створення і використання не тільки іноземних, а й вітчизняних товарних знаків; в просуванні франчайзингових мереж в регіони; а також у тому, що франчайзинг поширюється досить
високими темпами не тільки в традиційних сферах, таких як торгівля і сфера послуг, але також і
у виробничій.
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Introduction. Economic activities of the various
entities with their economic interests tend to meet the
growing needs and ensure their continued function of
reproduction. However, in the countries with transitive economy is the most pressing problem of finding
efficient ways of forming and implementing public
(the highest level) needs.
Statement of the problem. Objectives of the investigation and solving problems are complicated by
inconsistent, artificial nature of many economic reforms in the early transformation process that led to
blur businesses’ goals and needs, narrowing of primitivism and deeper meaning of their interests. Among
emerging and known new forms there exist quite a
few that adequately reflect the inner self, drivers reproduce economic interests and social well-established ways to meet the needs of different entities
with their economic interests.
Analysis of recent research and publications.
Studying the economic interests in the processes of
functional needs is perfomed by a huge number of
scholars, including domestic M.I. Malik, L.Moldovan,
V.Zinovchuk, J.A. Lupenko, P.T. Sabluk, V.G. Andrijchuk, V. Yurchyshyn, O.N. Mogilny and others. According to these scientists economic interests in the
processes of reproduction functional needs is one of
the problems of regulatory mechanisms in the development of the domestic agricultural sector, but its
development is very important step for creating an
organized agricultural market with transparent de-

monopolized distribution channels of agricultural
products.
Statement of the main results of the investigation. Unreasonably, large amount of mistakes in the
process of deregulation and privatization, exploitation of administrative methods of coordination the
economic interests, lack of necessary market environment resulted in the deployment of social deformed,
mostly mercenary selfish contents interests, led to the
sustained existence of the shadow economy. This
contributed significantly simplified approaches, theoretical and methodological gaps in the investigation of
nature and forms of economic interests and the nature
of their interaction in the formation of inversion market relations inversion.
Now special attention should be focused on the
growth of the functional role of social and economic
environment in which interests are generated, complexity, complementarity and coherence ambiguous
countervailing key social institutions and economic
mechanisms. We talking about the unacceptability of
orthodox theories that oppose the planned and market
economy, public and private property, economic
growth and redistribution of wealth as a source of human welfare. [1]
Objective economic interests are generated by a
specific system of economic relations and according
to the consciouness are always primary, and by nature
are physical, objective economic interests can not
have the status of subjective categories. Another thing
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that person has the economic interests. Of course this
causes necessity consideration of subjective forms of
expression and realization processes. In addition, the
functioning of economic relations, the mechanism of
coordination and interaction should be realized by the
economic entities, creating their motives to employment to meet their goals and needs.
Awareness of economic interest is associated with
using of external, financial incentives and social recognition of a specific activity and its usefulness to
others. [2] Creating motivational field depends on interconnected totality of social conditions that are realized through economic, social, legal, political and
other components of public activities that addressed
at ensuring economic interests of economic entities.
Let’s remind that the economic needs, displayed
through production relations, construct the basis for
economic interests. Understanding economic interests is the main incentive factor for people to participate in social production. Therefore practical and
substantive human activity becomes attributive feature of social production, it’s awareness determines
the manner and nature of individual or group actions
with common needs and interests in their satisfaction.
So material needs are recognized by objectively existing socially organized human activities [3]. This
means that economic interest arises through the existence permanently stable demand (active work) or

Demands

consumption demands due to participation in the employment and awareness its necessity for individual
reproduction.
Trying to meet the economic demands has continuous nature. Moreover meet some needs doesn’t
generates new needs. This process is accompanied by
changes in the correlations between the diversity of
needs and ways to meet them. Economic demands
don’t only grow in quantitative terms, but they are
differed by qualitatively new diversity that associated
with the replacement of some material needs (at a
relatively high level of satisfaction) by some social
needs that ultimately directed at the comprehensive
development of the human personality. Demand in
the employment remains the basis of self-expression,
the scope display of the essential, creative and productive powers of individual.
To identify economic interests it’s important to
consider exceptionally multidimensional range of
their functioning, which reflects the interaction of
productive forces, economic relations, economic
laws, specific mechanisms and tools of economic
practice[4]. The place of economic interests in the
deployment and operation of the market system leverage can be represented schematically (Fig. 1).
The scheme shows us that economic interests occupy a central position in motivational device of encourage people to work, their objective content is

Incentives

Motives

Economic interest display of industrial relations, form of
implementation demands

Objective form 
Dynamics of entitys
activity

Subjective form 
practical activities for
realization own
demands

The market economic mechanism 
totality of economic forms and methods of attracting people to
employment, methods of coordination of economic interests
Figure 1. The relationship of economic interests and market economic system
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identifying by the most profound foundation of social
production, the dynamics of the economic system [5].
Detected central position due by influence on fundamental changes in the methods of satisfaction needs.
Necessity to implement of more effective forms of
economic laws’ requirements, property relations implies growing role of human factors (human who has
economic interests) [6]. The process of transformation must be accompanied by intensification in motivational mechanism of people’s efforts to radically
change or at least significantly improve their socioeconomic status through expanding their opportunities to participate in the reform of property relations
(distribution of means of production, appropriation of
the economic performance and participation in the
management of the movement of property).
Conclusions. Economic interests as a dynamic
category develop hand in hand with changes in production relations that occur over needs satisfaction,
realization individual’s essential powers. The rate of
movement and quality features that are associated
with the occurrence, development, death of different
kinds of interests, intensity and forms of their interaction, show about matching (mismatch) of industrial
relations the real directions of development of other
economic system. Underestimation the abilityof im-

pact of economic interestings on the development of
social production leads to formalize the relations
property, inhibition of the total creative and productive potential.
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БАГАТОРІВНЕВА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДНОСИН АУТСОРСИНГУ
МНОГОУРОВНЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ АУТСОРСИНГА
MULTILEVEL CLASSIFICATION OF OUTSOURCING RELATIONSHIPS
У статті були проаналізовані основні наукові підходи до визначення поняття «аутсорсинг», до класифікації операцій аутсорсингу. Запропоновано комплексну багаторівневу класифікацію аутсорсингових відносин, виділено основні можливості застосування аутсорсингу в залежності від різних класифікаційних
ознак.
Ключові слова: аутсорсинг, інтеграція, класифікаційні ознаки, конкурентна перевага, бізнес-процес, господарський договір, участь в капіталі.
В статье были проанализированы основные научные подходы к определению понятия «аутсорсинг», к
классификации операций аутсорсинга. Предложена комплексная многоуровневая классификация аутсорсинговых отношений, выделены основные возможности применения аутсорсинга в зависимости от
различных классификационных признаков.
Ключевые слова: аутсорсинг, интеграция, классификационные признаки, конкурентное преимущество, бизнес-процесс, хозяйственный договор, участие в капитале.
The article analyzes the main scientific approaches to the definition of “outsourcing” to the classification of
operations outsourcing. A complex, multilevel classification of outsourcing relationships is proposed, highlights
the main features of outsourcing, depending on the different classifications.
Key words: outsourcing, integration, classification features, competitive advantage, business process, business contract, participation in the capital.

Постановка проблеми. Поняття «аутсорсинг» часто використовується як широкий термін, що описує множину форм співробітництва,
пов’язаних зі збільшенням цінності або підвищенням конкурентноздатності організації шля© Брінь П. В., Прохоренко О. В., 2013
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хом передачі майна, переведенням персоналу,
перенесенням бізнесу в інші країни й т. п. Перелік операцій досить великий, і тому у визначеннях аутсорсингу зустрічаються різночитання.
Можна говорити про аутсорсинг як про засіб під-
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вищення конкурентноздатності, або як про господарську операцію, визначення в цьому випадку
будуть різними. Пояснюється це різноманіттям
класифікаційних ознак і видів аутсорсинг залежно від цих ознак.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз робіт зарубіжних авторів не приводить до
чіткого визначення і класифікації аутсорсингу.
Аналізуючи визначення аутсорсингу різних авторів, стає очевидним, що одні автори [1, 2, 12, 13]
у визначенні аутсорсингу наголошують на самому процесі (відокремлення бізнес-функції), а інші
[3, 6, 7, 9] – на його економічному сенсі, змісті
(підвищення конкурентоздатності й т. п.).
Серед видів аутсорсингу автори [2] розрізняють наступні: максимальний і частковий (в залежності від кількості переданих функцій);
спільний, проміжний і трансформаційний (в залежності від власного чи стороннього джерела
інноваційності). Автори [12] розглядають також
види оформлення відносин аутсорсинга по напрямку й ступеню участі в капіталі, зокрема
аутсорсинг спільних підприємств – створення
нової компанії для використання майбутніх ділових можливостей. Серед вітчизняних і російських авторів [6, 7, 11] поширена класифікація на
аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг), аутсорсинг бізнес-процесів (АБП, або
BPO) і виробничий аутсорсинг. Деякі з авторів
[1] виділяють в окрему групу IT-аутсорсинг, аутсорсинг у логістиці, аутсорсинг персоналу (аутстаффинг), тобто, по суті, аутсорсинг певної
функціональної області, а також управління
проектами як аутсорсинг організаційно-управлінської функції. Д. Хлебников [13] підрозділяє
аутсорсинг за принципом орієнтації, а саме орієнтований на продукт, рід діяльності, технологію, територію, галузь. Найбільш узагальнена й
докладна класифікація зустрічається в О. В. Манойленка [8], а саме запропоновані 8 класифікаційних ознак, серед яких: відношення до зовнішнього середовища (зовнішній і внутрішній),
сфера застосування (фінансовий, виробничий
маркетинговий, інформаційних технологій, юридичний, сервісний і т. п.), географічний (локальний регіональний, міжнародний), масштаб і
форма використання (окремі операції, бізнеспроцеси, функціональні середовища й управлінські функції, окремі ланки ланцюга в рамках
виробничого аутсорсингу, окремі системи, розподіл прав власності); формування ланцюжка
цінностей (горизонтальний, вертикальний, сферичний); основний ресурс аутсорсера (професійний, виробничо-технологічний, фінансово-адмі-

ністративний, географічний); фаза трансформації переданого бізнесу (реалізація бізнес-ідей,
управління функціями, управління процесами,
управління структурами, управління знаннями); частота виконання (разовий, періодичний,
постійний).
Невирішені раніше частини проблеми. У запропонованих класифікаціях деякі види дублюють один одного (так, сфера застосування містить
у собі функціональні середи), у той же час посилання на форму відносин має місце тільки при
розподілі прав власності. Очевидно, що у всіх запропонованих класифікаціях не встановлений
зв’язок між різними класифікаційними ознаками.
На наш погляд, неточностей у визначенні аутсорсингу дозволить уникнути багаторівнева класифікація. Тому метою статті є формування багаторівневої класифікації відносин аутсорсингу за
сукупністю ознак.
Узагальнене визначення аутсорсингу виглядає
таким чином: це відмова від власного виконання певної діяльності й передача її іншим особам. Якщо обмежитися цим визначенням, то
справедливо виникає питання «навіщо?», тобто
яка мета цієї дії. Тому зазвичай визначення аутсорсингу доповнюють поясненням «для підвищення конкурентоспроможності, одержання переваг» і т. ін. За своєю суттю, аутсорсинг – це
саме перша частина визначення, тобто процес,
але саме такі складнопідрядні визначення дають
підставу для класифікації по двох групах ознак.
Перша частина визначення розглядає аутсорсинг як певний процес, господарську операцію,
форму господарювання. Друга частина визначення розкриває його економічну суть, зміст.
Тому на наш погляд, доцільно розбити всі класифікаційні ознаки відповідно на організаційні
(процесні) і якісні (змістовні). До першої з них
віднесемо: форму взаємин між сторонами, вид
договірних відносин, період взаємин, характер
передачі майна й т. ін. До якісних варто віднести
в першу чергу цільове призначення аутсорсингу,
масштаб застосування, використовуваний ресурс, джерело підвищення конкурентоспроможності, область формування ланцюжка цінностей
і т. п.
Якісні ознаки
Традиційною метою будь-якої організації, що
діє в конкурентному середовищі, є підвищення
конкурентноздатності. Конкурентноздатність –
узагальнене поняття, складовими якого є в першу
чергу такі, як зниження собівартості, підвищення
якості. Як правило, підприємство робить акцент
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Таблиця 1

Класифікаційні ознаки аутсорсингу
Організаційні

Якісні

Вид договірних відносин

Основна мета (цілі, задачі)

Період взаємин

Масштаб об’єкту аутсорсингу

Організаційна форма взаємин між сторонами

Джерело (ресурс) підвищення
конкурентноспроможності

Характер передачі майна

Географічна ознака

на одній з них, базуючи на ній основну стратегію.
Саме ці класифікаційні ознаки визначають подальший характер можливих дій з пошуку постачальника, формі взаємин, умовах договору. Таким
чином, залежно від основної мети аутсорсинг
може бути спрямований:
– на зниження витрат;
– на підвищення прибутку;
– на підвищення якості;
– на зростання обсягів виробництва;
– на придбання додаткових переваг.
У першому випадку основним критерієм для
прийняття рішень про аутсорсинг буде здешевлення вартості бізнес-процесу (переданої діяльності), тобто аутсорсинг доцільний, якщо оплата
послуг постачальника становить меншу суму,
ніж собівартість процесу.
Приклад. Виробнича компанія одержала замовлення на виготовлення великої партії паливних систем суднового дизельного двигуна. Дана
компанія має власну виробничу базу, однак з метою оптимізації собівартості технологічних
процесів (зменшення загальних витрат на процес
виробництва) вищим керівництвом компанії було
ухвалене рішення залучити для виготовлення
форсунок (складова частина паливної системи)
зовнішню організацію, що спеціалізується на випуску саме цього виду продукції.
Підвищення прибутку відбувається за рахунок
зниження частки постійних витрат підприємства
при передачі в аутсорсинг ресурсномістких процесів. У той час як при власному виробництві має
зберігатися постійна технічна й трудова потужність незалежно від її завантаженості, при одержанні комплектуючих ззовні змінні витрати виникають залежно від ступеня використання потужностей [3].
Підвищення якості є найбільш традиційною
метою аутсорсингу, адже класичне гасло «залишаємо собі те, що робимо краще за інших, передаємо зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за інших» припускає концентрацію
зусиль на вдосконалюванні якості продукту
80

(процесу), що є основою конкурентної переваги.
Проте джерелом підвищення якості можуть
бути: а) власні зусилля; б) професіоналізм постачальника. Залежно від цього критерії вибору
постачальника й оформлення взаємин також будуть дещо різнитися. У першому випадку відбувається передача вже напрацьованих процесів,
а власні фахівці займаються вдосконалюванням
і розробкою нових проектів. У другому випадку
постачальник розробляє нові системи, створює
інноваційний процес, результат якого передає
замовнику.
Приклад. Компанія «Проектна ПРАКТИКА»
(Росія) пропонує послугу аутсорсингу управління
проектами (зовнішнє управління проектами).
Зростання обсягів виробництва. Якщо ринок
росте швидше, ніж виробничі можливості підприємства, аутсорсинг не тільки доцільний, але
необхідний. При цьому підприємство-замовник
одержує додаткову вигоду, фактично поглинаючи
конкурента, змушуючи його працювати на себе.
Такий вид відносин одержав назву «виробництво
за замовленням».
Одержання додаткових переваг за допомогою
аутсорсингу включає можливість використання
інтелектуальної власності постачальника, досягнення ефекту масштабу, покриття дефіциту капіталу.
Так, виробники будівельного обладнання або
обладнання для гірських розробок часто спонукують клієнтів назвати кращого для них виробника електричних компонентів цього устаткування, і розглядають такий варіант у якості
переважного. Як правило, такі комплектуючі –
це деталі з торговельною маркою, що роблять
кінцевий продукт більше привабливим для споживача.
Другою якісною класифікаційною ознакою є
використовуваний ресурс постачальника. Здійснюючи аутсорсинг, замовник використовує ресурс постачальника послуг як джерело підвищення конкурентноздатності. Такими можуть
бути:
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– виробничо-технологічні (передові техніка й
технологія, володіння необхідними виробничими можливостями й потужностями, інтелектуальна власність). Виробничо-технологічний аутсорсинг використовується, коли підприємствозамовник не володіє технологією або парком
устаткування, і вигідніше здобувати результат
бізнесу-процесу, чим налагоджувати власне виробництво;
– професійні (більш кваліфіковані трудові ресурси);
– фінансово-адміністративні (більш високоефективні управлінські технології). Професійний і
фінансово-адміністративний аутсорсинг пов’язаний з розвитком у міжнародному бізнесі інжинірингу й консалтингу, а також приватних кадрових агентств (аутстаффингових фірм). Переходу
до такого виду аутсорсингу як правило, передують запрошення зовнішнього консультанта як
радника, згодом може бути угода із зовнішньою
стороною про розробку й запуск інновації, і остаточний варіант – передача процесу в аутсорсинг
зовнішньому постачальникові;
– географічні. Сторони у відносинах аутсорсингу можуть перебувати в безпосередній
близькості друг від друга (аутсорсинг локальний), у межах одного регіону (регіональний),
держави (національний) або мати міжнародний
характер. Останній варіант широко представлений у зарубіжних підручниках по бізнесу, а багато хто ототожнює аутсорсинг саме з винесенням
бізнесу в країни з низькими витратами. Серед
світових лідерів аутсорсингу – такі країни, як
Індія, Китай, Ізраїль, Канада та Росія. Україна
також входить до першої десятки країн-постачальників послуг аутсорсингу. У цій сфері задіяно більш ніж 20 тис. вітчизняних спеціалістів,
більшість із яких – висококваліфікований персонал із вищою освітою в галузі інформаційних
технологій (за даними [9]).
Будь-яка організація може бути представлена
як сукупність функціональних областей: виробничої (технологічної), фінансової, маркетингової,
інформаційних технологій, юридичної (правової), управління персоналом, соціальної; кожна з
яких здійснює певне коло бізнесів-процесів
(основних і допоміжних). Більш детальне дроблення БП приводить до виділення окремих ланок і навіть окремих операцій. Відповідно до
цього принципу за масштабом об’єкту можна
класифікувати аутсорсинг на аутсорсинг функціональних серед; аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг окремих ланок ланцюга й навіть окремих операцій.

В практиці застосовуються такі варіанти аутсорсингу функціональних областей:бухгалтерський облік і розрахунок податків; юридичне забезпечення; розрахунок заробітної плати співробітників; управління персоналом; інформаційні
системи і управління базами даних; маркетингові
комунікації та зв’язок з громадськістю; управління проектами від розробки до реалізації; питання
економічної й інформаційної безпеки; управління
логістикою й доставкою; виробництво; збірка й
тестування; прибирання і обслуговування; керування транспортом, його технічне обслуговування й ремонт.
Наприклад, UCMS Group Росія надає послуги
по напрямках: аутсорсинг кадрового адміністрування, аутсорсинг бухгалтерських функцій і аутсорсинг розрахунку заробітної плати для більш
ніж 90 російських і міжнародних компаній.
Ряд компаній на ринку України пропонують
послуги по аутсорсингу зовнішньоекономічної
діяльності, розуміючи під цим передачу всіх зобов’язань по здійсненню імпортних або експортних операцій. Замовник по суті одержує
відділ зовнішньоекономічної діяльності в особі
сторонньої організації з усіма необхідними
функціями.
Аутсорсинг персоналу представляє або передачу роботодавцем на договірній основі процесу
пошуку й добору співробітників рекрутинговій
компанії, або аутстаффинг – це виведення персоналу за штат компанії. Основна мета аутстаффингової послуги – це рішення питань, пов’язаних з оптимізацією штатного розкладу й оперування бюджетом компанії, а також зниженням
ризиків, пов’язаних з рішенням трудових суперечок.
Компанія ZEST Outsourcing, що має головний
офіс у Києві й філії в 7 містах України, пропонує
послуги по наданню тимчасового персоналу, від
2 до 250 осіб. Організація здійснює вивід персоналу за штат компанії й утворення нових робочих місць за штатом компанії. У Львові щонайменше п’ять підприємств надають в оренду
встаткування для будівництва з обслуговуючим
персоналом, що власне кажучи, також є запозиченою працею.
Більш детальна класифікація дозволяє виділити в аутсорсингу види бізнес-процесів (основних чи допоміжних). З погляду формування
ланцюжка створення вартості бізнес-процесу,
можливий аутсорсинг горизонтальний і вертикальний. У першому випадку відбувається передача додаткових замовлень компанії, що діє на
схожій стадії в ланцюжку створення вартості, ви81
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робництво за контрактом з метою нарощення обсягів. У другому випадку відбувається передача
окремих ланок ланцюга, і має на меті, як правило,
зниження витрат або підвищення якості продукту. Дані процеси є зворотними відповідно до горизонтальної і вертикальної інтеграції. Найчастіше вертикальний і горизонтальний аутсорсинг
реалізуються в рамках основних бізнес-процесів
виробничо-технологічної області.
Організаційні ознаки
Для розгляду організаційних класифікаційних
ознак варто ще раз звернутися до визначень аутсорсингу, наведених різними авторами. При аналізі вказаних визначень виникають наступні питання:
– процес, що передається, є вже існуючим в даній бізнес-системі, або таким, що проектується?
– що являє собою передача БП як господарська операція?
– чи має місце при аутсорсингу передача майна чи переведення персоналу?
– які угоди регламентують відносини сторін?
– яка ступінь контролю процесу з боку замовника? Постачальника?
– як регламентуються відносини аутсорсингу
чинним законодавством України?
Узагальнені дані про визначення аутсорсингу
дозволяють припустити, що під аутсорсингом
розуміють відмову від вже існуючого в бізнессистемі процесу. В той же час при проектуванні
змін в бізнес-системі рішення може бути прийнято або про самостійне провадження процесу,
або про використання сторонніх послуг. Таким
чином, аутсорсинг може бути від початку запроектований як принцип побудови одного чи кількох елементів бізнес-системи. Відповідно до
стадії організації бізнесу можна виділити аутсорсинг установчий (первинний) і поточний
(вторинний).
З точки зору організаційних відносин, форми
взаємин між сторонами можуть залишати за кожною з них господарську самостійність, або призвести до зміни організаційних форм через участь
у капіталі.
У першому випадку взаємини сторін визначаються господарським договором, за яким в загальному випадку одна сторона – постачальник
(виконавець) передає іншій стороні – замовникові (клієнтові) результат праці за винагороду. Чинний принцип свободи договору припускає волю
у виборі характеру й умов договору, але для кращого розуміння і якісного складання такого, відносини можуть бути описані типовими госпо82

дарськими угодами: поставки, підряду, управління майном, оренди, комерційного посередництва.
Найпростіший варіант оформлення відносин –
договір поставки. Як правило, застосовується в
межах виробничо-технологічного аутсорсингу в
горизонтальному або вертикальному напрямку,
представляючи закупівлю комплектуючих для
основного або допоміжного виробництва.
Російські й вітчизняні автори схильні застосовувати до даних відносин поняття договору підряду, і висловлюють рекомендації із внесення додаткових умов, властивих саме аутсорсингу. Відповідно до чинного законодавства, підряд – це
виконання певної роботи із замовлення клієнта з
матеріалу й коштів підрядника, якщо інше не зазначено в договорі. Основна відмінність, про яку
згадують автори [8], полягає в тому, що в господарській практиці договір підряду укладається
для виконання конкретного переліку робіт і рідко
на тривалий строк, в той час як аутсорсинг припускає відносини тривалі.
Згідно з договором підряду на Запорізькій
АЕС (ЗАЕС) в 90-ті роки було передано приватному підприємству комплекс робіт з технічного обслуговування обладнання систем кондиціювання повітря та холодильного обладнання,
що містять у собі: оперативне обслуговування;
технічне обслуговування; виконання всіх видів
ремонтних робіт; монтаж, налагодження й
випробування обладнання; оформлення та ведення документації на обладнання, що обслуговується відповідно до встановленого на ВП
ЗАЕС порядком.
Для підприємства-підрядника відособлений
підрозділ «Запорізька атомна електростанція»
є основним замовником, бо 99,8 % робіт підприємство виконує для Запорізької АЕС. Договір укладено на конкурсній основі, і переукладання його свідчить про тривалі партнерські
відносини.
Передача виконання бізнес-процесу може
означати надання сторонній організації активів
(майна, технології, персоналу), пов’язаних з виконанням цього процесу. Залежно від того, чи має
місце передача майна, відносини аутсорсингу
здобувають різного тлумачення з погляду національного договірного права та регламентуються
різними формами та видами угод.
За договором підряду для виконання підрядного завдання замовник може передати підрядникові матеріали й засоби праці, що приводить
до додаткових взаємних зобов’язань. При більших обсягах підрядного завдання й тривалих
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відносинах ця операція реалізується у вигляді
організації роботи підрядника на «давальницькій» сировині.
Якщо при аутсорсингу має місце передача активів, що знаходить відбиття в балансі підприємства-замовника, то більш повно описує ці відносини договір управління майном [10]. Така форма
доцільна, наприклад, коли замовник має на меті
підвищення якості за рахунок концентрації власних зусиль на інноваціях і вдосконалюванні, і
передає в аутсорсинг налагоджений діючий процес; а також при географічному аутсорсингу (замовник – засновник управління – є власником
виробничих потужностей, а керує виробництвом
інша особа – довірчий управитель. При цьому
свобода дії останнього обмежена певним бізнеспроцесом).
Можливе виникнення зворотної ситуації: замовник зацікавлений виключно в майні постачальника, але не в його послугах. У деяких ситуаціях вигідніше взяти майно в користування
за винагороду, ніж придбати у власність. Тому
відносини аутсорсингу можуть бути описані навіть договором оренди, у яких замовник виступає орендарем, а постачальник послуг – орендодавцем.
Договір оренди персоналу. Один із самих
спірних і маловивчених у чинній правовій доктрині. При аутстаффингу, як зазначено вище,
персонал укладає трудові договори не з фактичним роботодавцем, а з організацією-посередником, або аутстаффером (провайдером). Ні Кодекс
законів про працю України, ні Закон України
«Про зайнятість населення» не містять положень
щодо регулювання праці працівників, які укладають трудовий договір із приватним агентством
зайнятості й працюють на умовах запозиченої
праці.
Кожен з господарських договорів має свою
специфіку. Для деяких з них терміни дії вказуються законодавчо, інші можуть мати характер як
разовий, так строковий і безстроковий (до припинення зобов’язань за згодою сторін і інших
умов, що не суперечать чинному законодавству).
Відповідно, відносини аутсорсингу можна класифікувати за принципом тривалості (періоду) відносин на разові, строкові й безстрокові.
Участь у капіталі. Залежно від масштабу й ступеня контролю можна виділити неповну й повну
участь. Варіант перший реалізується у вигляді:
– участі замовника в капіталі виконавця;
– участь виконавця в капіталі замовника;
– взаємної участі у капіталі.
У другому випадку мова йде про створення

дочірнього підприємства клієнтом або постачальником, а також об’єднання групи підприємств у
холдинг.
Перевагами участі замовника в капіталі постачальника є забезпечення уваги й одержання
навичок і досвіду останнього. Недоліком такої
участі є можливий конфлікт між додатковою
вигодою від діяльності постачальника й власною ефективністю; ризик, якому піддається капітал. Повна участь замовника в капіталі постачальника приводить до створення дочірнього
підприємства (підприємства-сателіта). При очевидних перевагах цього методу, досить часто
використовуваного в антикризовому управлінні,
і описані недоліки проявляються досить повно.
У пострадянському просторі виділення основних виробництв у самостійні підрозділи призвело до підвищення внутрішніх цін, переключенню уваги на зовнішніх замовників, втрати
керованості.
Так, на базі Ізюмського казенного приладобудівного заводу з 1996 по 1998 рік було створено
низку філій, які не мали статус юридичної особи,
а працювали відповідно до затвердженого положення, мали розрахунковий рахунок у банку, очолювалися директором, що підпорядковувався директорові заводу: «Геоприлад», «Окуляр», «Приладрембуд», «Копицентр», «Офтальмологічна
лінза», «Скло й кераміка», «Експериментальний
завод прецизійної оптики», «Ізюмстекломет».
Починаючи з 1999 року й по 2004 рік, у зв’язку з
важким фінансовим становищем були ліквідовані
й приєднані до заводу практично всі створені підприємства.
На наш погляд, така форма доцільна скоріше в
тих випадках, коли економічно вигідним є провадити даний бізнес-процес в обсягах більших,
ніж потрібно підприємству-замовникові. Тоді
можливість обслуговувати додаткові групи клієнтів приводить до зниження витрат і збільшенню доходу даного процесу.
Переваги участі постачальника в капіталі клієнта – мотивуючий фактор для підвищення якості послуги, зацікавленість в ефективності клієнта.
Недолік – необхідність передачі значної долі, щоб
забезпечити не тільки дивіденд, але й участь у
управлінні.
Узагальнена класифікація за сукупністю ознак
представлена на рис. 1.
Висновки. Запропонована класифікація дозволяє висвітлити різну природу аутсорсингу і виявити різні можливості його застосування. Визначені в класифікації позиції сприяють більш повній уяві про аутсорсинг і як про якісний процес,
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Рис. 1. Багаторівнева класифікація аутсорсингу (розроблено авторами)
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і як про організаційний захід; та дозволяють підвищити якість і обґрунтованість управлінських
рішень.

13. Хлебников Д. В. Матрица аутсорсинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.strategy.
com.ua.
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ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
К ВОПРОСУ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
TO THE ISSUE OF THE INTEGRATED EVALUATION
OF THE STABILIZING FINANCIAL POLICY OF THE STATE
Розглянуто підхід до визначення інтегральної оцінки стабілізаційної фінансової політики держави.
Ключові слова: стабілізаційна політика, фінансова політика, стабілізатори, дестабілізатори, інтегральна
оцінка.
Рассмотрено поход к определению интегральной оценки стабилизационной финансовой политики государства.
Ключевые слова: стабилизационная политика, финансовая политика, стабилизаторы, дестабилизаторы, интегральная оценка.
In the article an approach to the integral evaluation of the stabilizing financial policy of the state is considered.
Key words: stabilizing policy, financial policy, stabilizers, destabilizers, integral evaluation.

Постановка проблеми. Ринкова економіка
має здатність повторення певних явищ, що підтверджує її циклічний характер і відображає нерівномірність перебігу фінансових процесів. Такий характер розвитку економіки позначається на
коливаннях основних макроекономічних показників – національного доходу, зайнятості, інфляції тощо. У наслідку маємо неоднозначний вплив
на економічних суб’єктів, а тому для пом’якшення негативних наслідків та згладжування циклічних коливань держава провадить заходи стабілізаційної політики.
З іншого боку, посилення світових глобалізаційних та інтеграційних процесів, висока мінливість економічного середовища, ріст зовнішньоекономічних зв’язків країн зумовлюють ускладнення самостійного регулювання ринків. Дане
явище призводить до виникнення необхідності
проведення державою стабілізаційної політики,
що направлена на відновлення і підтримку оптимального рівня залучення факторів виробництва.
© Савченко К. В., 2013
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Саме з цієї причини при оцінці стабілізаційної
фінансової політики необхідно враховувати зв’язки усіх макроекономічних показників та факторів, тобто розглядати в якості результатного певний інтегральний показник.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом проблемі стабілізаційного макроекономічного регулювання у вітчизняній науковій літературі приділяється достатньо уваги,
зокрема, в працях Д. Василика, В. Гейця, А. Даниленка, С. Льовочкіна, В. Опаріна, В. Федосова,
А. Чухна, С. Юрія.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте питання визначення
результативності реалізації державної стабілізаційної політики досліджені недостатньо. Саме
тому виникає необхідність дослідження особливостей визначення інтегральної оцінки фінансової політики у процесі застосування інструментів-стабілізаторів.
Метою даної статті є подальший розвиток нау-
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ково-методичних основ проведення інтегральної
оцінки стабілізаційної фінансової політики держави.
Викладення основного матеріалу. Для коректного формування такого підходу необхідно
сформувати вибірку найбільш значимих показників характеристики фінансової політики та
провести аналіз їх динаміки. Систематизація літературних джерел опису індикаторів фінансової
політики [1–8] дозволила визначити сім макроекономічних показників, що найбільш чітко відображають основні тенденції проведення фінансової політики держави:
– номінальний валовий внутрішній продукт,
млн грн;
– офіційний курс до долара США на кінець
періоду, грн за 100 дол. США;
– індекс споживчих цін, %;
– капітальні інвестиції, млн грн;
– експорт товарів та послуг, млн грн;
– імпорт товарів та послуг, млн грн;
– валовий зовнішній борг, млн грн.
Аналіз даних індикаторів дає змогу визначити
на якій фазі економічного циклу знаходиться національна економіка країни, які інструменти стабілізаційної політики доцільно використовувати
у конкретно визначений період часу, які результати від їх застосування можна отримати у коротко- та довгостроковому періодах залежно від часового лагу.
Проведена нами систематизована вибірка числових значень даних показників за період з 2006
по 2013 року в розрізі кварталів представлена в
табл. 1.
Зазначені макроекономічні показники найбільш часто використовуються аналітиками для
визначення наявних макроекономічних проблем,
розробки стратегії їх вирішення, формулювання
перспектив розвитку національної економіки
тощо. Окрім цього, частина даних показників використовується в умовах ринкових відносин у
Системі національних рахунків для послідовного
та комплексного опису найважливіших процесів
та явищ економіки.
Визначення інтегральної оцінки результатів
фінансової політики держави базується на проведенні аналізу окремих макроекономічних даних
та зведення їх в єдиний агрегований показник, що
відображатиме результативність здійснення діяльності держави на основі монетарного та фіскального регулювання.
Даний етап передбачає, насамперед, трансформацію показників характеристики фінансової
політики з метою їх класифікації на стимулятори

та дестимулятори. Причиною такої класифікації
є характерний вплив кожного з інструментів на
стан та рівень розвитку досліджуваного об’єкта
(у нашому випадку – макроекономічних показників фінансової політики). Стабілізатори, що
чинять позитивний вплив на загальний рівень
розвитку об’єкта дослідження, є стимуляторами;
а стабілізатори, що уповільнюють процеси об’єкта, дестимуляторами.
Так, запропоновано:
– на основі показника «Офіційний курс до долара США» сформувати показник «Темп приросту офіційного курсу до долара США», оскільки
саме дана форма представлення дозволяє однозначно стверджувати, що зростання відповідного
темпу приросту супроводжується зменшенням
інтегральної оцінки фінансової політики і навпаки, чого не можна сказати на основі вихідного
показника, представленого в таблиці 1;
– на основі показників «Експорт товарів та
послуг» та «Імпорт товарів та послуг» сформувати один показник співвідношення між ними
«Експорт мінус імпорт товарів та послуг», який
має прямувати до нуля. Досягнення введеним показником нульового рівня символізує про підвищення інтегральної оцінки фінансової політики
(а відповідно визначає сальдо торгового балансу
і конкурентоспроможність країни на зовнішньому ринку);
– всі інші показники залишити без змін в процесі їх включення до інформаційної бази визначення інтегральної оцінки фінансової політики
(табл. 2).
Після цього проведемо групування трансформованих показників характеристики фінансової
політики (табл. 2) на два кластери:
– стимулятори, тобто показники, які зі збільшенням (зменшенням) їх абсолютних величин,
призводять до зростання (зменшення) рівня інтегральної оцінки фінансової політики. Даний
кластер формують наступні показники: номінальний валовий внутрішній продукт; капітальні
інвестиції;
– дестимулятори – показники, зростання яких
негативно впливає на величину інтегральної
оцінки фінансової політики. До даного кластеру
показників віднесені: темп приросту офіційного
курсу до долара США; індекс споживчих цін; експорт мінус імпорт товарів та послуг; валовий зовнішній борг.
Далі проведемо нормалізацію трансформованих показників характеристики фінансової політики, враховуючи їх належність до групи стимуляторів чи дестимуляторів. Оскільки показники87
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Динаміка показників характеристики фінансової політики за період 2006–2013 рр.

Період

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
2013

І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.

Номінальний
валовий
внутрішній
продукт, млн грн

105 423,0
124 116,0
150 434,0
164 180,0
139 444,0
166 869,0
199 535,0
214 883,0
187 717,0
233 700,0
275 777,0
250 862,0
189 028,0
214 103,0
250 306,0
259 908,0
217 286,0
256 754,0
301 251,0
307 278,0
257 682,0
311 022,0
369 818,0
363 557,0
293 493,0
349 212,0
387 620,0
378 564,0
301 598,0

Показник
Офіційний курс
Експорт
Індекс
Капітальні
до долара США,
товарів
споживчих інвестиції,
на кінець періоду,
та послуг,
цін, %
млн грн
грн за 100 дол. США
млн грн

505,0
505,0
505,0
505,0
505,0
505,0
505,0
505,0
505,0
484,9
486,1
770,0
770,0
763,0
801,0
798,5
792,5
790,7
791,4
796,2
796,0
797,2
797,3
799,0
798,7
799,3
799,3
799,3
799,3

102,3
102,7
104,5
110,3
101,0
102,5
106,8
114,2
106,1
114,4
115,3
120,0
104,4
107,6
108,6
111,2
103,4
103,8
104,9
108,4
102,1
105,4
104,3
104,4
100,4
100,4
99,7
99,7
100,1

стимулятори набувають лише додатних значень,
для приведення їх у співставний вигляд пропонується використати наступну формулу:
(1)
де
– нормалізоване значення і-го показникастимулятора в j-й період часу;
– значення вихідного і-го показника-стимулятора в j-й період часу.
Для нормалізації трансформованих показників характеристики фінансової політики в межах
дестимуляторів пропонується використати нормалізацію Севіджа. Даний підхід дозволить врахувати як особливості даного кластеру показни88

Імпорт
товарів
та послуг,
млн грн

Таблиця 1

Валовий
зовнішній
борг,
млн грн

19 171,5
52 515,0 58 241,7
207 080,3
26 265,3
61 554,5 63 720,9
215 125,0
34 275,1
72 321,1 71 462,6
233 486,8
69 260,1
67 316,5 75 775,3
275 285,6
28 318,9
67 513,5 76 022,7
301 793,1
39 500,5 79 663,8 85 991,4
329 689,3
50 457,6
88 491,2 93 894,7
374 826,2
104 402,0 87 536,7 108 463,9 403 772,8
38 732,0
88 516,4 110 802,1 443 400,1
53 473,0 114 026,7 132 758,0 460 005,4
63 580,0 132 476,8 144 760,6 497 956,0
116 289,0 133 325,5 160 637,4 782 774,3
30 243,0
86 994,6 92 892,8
766 334,8
35 718,7
95 020,1 96 469,9
768 829,0
40 316,8 117 787,1 118 908,5 839 408,0
86 599,5 126 139,0 132 982,2 825 617,1
26 063,9 111 219,5 113 644,5 815 641,0
34 491,0 134 292,5 130 987,4 827 001,0
42 739,8 145 798,3 156 354,9 883 368,2
85 766,3 157 745,2 179 735,4 934 273,6
34 497,6 156 843,8 175 430,4 960 811,8
45 933,7 179 655,8 190 314,7 983 678,2
62 768,7 184 281,0 204 794,7 981 838,0
116 732,0 187 688,4 218 944,5 1 008 600,4
48 123,0 165 779,9 186 289,8 1 013 384,4
64 098,3 181 469,7 215 158,1 1 030 672,8
65 238,5 188 466,9 214 364,3 1 058 648,9
86 267,9 181 656,9 219 615,7 1 079 574,5
51 943,5 162 249,9 180 529,9 1 089 262,1

ків, так і наявність їх від’ємних значень. Використання нормалізації Севіджа дозволяє змінити інгредієнт економічного показника на протилежний, що сприяє їх розширеному застосуванню
на практиці.
Результати розрахунків представимо у табличному вигляді (табл. 3).
Наступним кроком є розрахунок інтегральної
оцінки фінансової політики на основі агрегування наведених в таблиці 3 показників. Даний етап
передбачає зведення шести показників до однієї
узагальнюючої характеристики фінансової політики, яка дає можливість провести акумуляцію
різних напрямків дослідження в єдиному підході, отримати спрощення економіко-математичної моделі формалізації оцінки фінансової полі-
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Інформаційна база визначення інтегральної оцінки фінансової політики держави

Таблиця 2

Показник
Період

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
2013

І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.

Номінальний
валовий
внутрішній
продукт, млн грн

105 423,0
124 116,0
150 434,0
164 180,0
139 444,0
166 869,0
199 535,0
214 883,0
187 717,0
233 700,0
275 777,0
250 862,0
189 028,0
214 103,0
250 306,0
259 908,0
217 286,0
256 754,0
301 251,0
307 278,0
257 682,0
311 022,0
369 818,0
363 557,0
293 493,0
349 212,0
387 620,0
378 564,0
301 598,0

Темп приросту
офіційного курсу
до долара США,
на кінець періоду
грн за 100 дол. США

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–3,98
0,25
58,40
0,00
–0,91
4,98
–0,31
–0,75
–0,23
0,08
0,61
–0,02
0,15
0,01
0,21
–0,04
0,07
0,01
0,00
0,00

тики шляхом введення одного інтегрального показника. Використовуючи введені умовні позначення у формулі (1), запишемо співвідношення
для розрахунку інтегральної оцінки фінансової
політики:
(2)
де
– нормалізоване значення і-го показникадестимулятора в j-й період часу;
IEFPj – інтегральна оцінка фінансової політики в j-й період часу.
Результати застосування наведеної вище формули (2) представимо в табличному вигляді в динаміці на розглянутий проміжок часу (графа 1
таблиці 4).

Індекс
споживчих
цін, %

Капітальні
інвестиції,
млн грн

102,3
102,7
104,5
110,3
101,0
102,5
106,8
114,2
106,1
114,4
115,3
120,0
104,4
107,6
108,6
111,2
103,4
103,8
104,9
108,4
102,1
105,4
104,3
104,4
100,4
100,4
99,7
99,7
100,1

19 171,5
26 265,3
34 275,1
69 260,1
28 318,9
39 500,5
50 457,6
104 402,0
38 732,0
53 473,0
63 580,0
116 289,0
30 243,0
35 718,7
40 316,8
86 599,5
26 063,9
34 491,0
42 739,8
85 766,3
34 497,6
45 933,7
62 768,7
116 732,0
48 123,0
64 098,3
65 238,5
86 267,9
51 943,5

Чистий експорт
Валовий
товарів
зовнішній борг,
та послуг,
млн грн
млн грн

–5 726,7
–2 166,5
858,5
–8 458,8
–8 509,3
–6 327,6
–5 403,5
–20 927,2
–22 285,7
–18 731,3
–12 283,7
–27 311,9
–5 898,2
–1 449,8
–1 121,4
–6 843,1
–2 425,1
3 305,1
–10 556,6
–21 990,2
–18 586,6
–10 659,0
–20 513,8
–31 256,1
–20 509,8
–33 688,4
–25 897,3
–37 958,8
–18 280,0

207 080,3
215 125,0
233 486,8
275 285,6
301 793,1
329 689,3
374 826,2
403 772,8
443 400,1
460 005,4
497 956,0
782 774,3
766 334,8
768 829,0
839 408,0
825 617,1
815 641,0
827 001,0
883 368,2
934 273,6
960 811,8
983 678,2
981 838,0
1 008 600,4
1 013 384,4
1 030 672,8
1 058 648,9
1 079 574,5
1 089 262,1

На наступному кроці проведемо коригування
значень інтегральної оцінки фінансової політики,
враховуючи наявність аномальних рівнів відповідного часового ряду. Аналіз даних графи 1 таблиці 4 дозволяє констатувати той факт, що серед
розрахованих рівнів інтегральної оцінки фінансової політики спостерігаються значення, що не
підпорядковуються загальній тенденції розглянутого показника, тобто аномальні рівні. До них
відносяться значення інтегральної оцінки фінансової політики за ІV квартал 2008 року, ІІ квартал
2010 року та І квартал 2013 року (графа 2 табл. 4).
З метою уникнення викривлень тенденції взятого
для аналізу часового ряду необхідно провести
коригування зазначених рівнів шляхом заміни
аномальної величини на скориговану на основі
89
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Нормалізовані значення показників характеристики фінансової політики

Таблиця 3

Показник
Період

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
2013

І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.

Номінальний
валовий
внутрішній
продукт, млн грн

0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,6
0,7
0,6
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,8
0,8
0,7
0,8
1,0
0,9
0,8
0,9
1,0
1,0
0,8

Темп приросту
офіційного курсу
до долара США,
на кінець періоду,
грн за 100 дол. США

0,90
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
1,00
0,93
0,00
0,94
0,95
0,86
0,94
0,95
0,94
0,93
0,93
0,94
0,93
0,94
0,93
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

використання середнього значення серед двох
сусідніх рівнів ряду (графа 3 табл. 4).
Проведемо комплексний аналіз динаміки інтегральної оцінки фінансової політики, скоригованої на аномальні рівні, на базі графічного представлення закономірностей варіації даного узагальнюючого показника (рис. 1).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дозволяє зробити
наступні висновки щодо особливостей інтегральної оцінки фінансової політики:
– наявність циклічних коливань з періодичністю 4 роки, тобто присутність в структурі даного часового ряду систематичної компоненти тривалістю більше 1 року;
– наявність сезонних коливань, де в середньо90

Індекс
споживчих
цін, %

Капітальні
інвестиції,
млн грн

0,87
0,85
0,76
0,48
0,94
0,86
0,65
0,29
0,69
0,28
0,23
0,00
0,77
0,61
0,56
0,43
0,82
0,80
0,74
0,57
0,88
0,72
0,77
0,77
0,96
0,97
1,00
1,00
0,98

0,2
0,2
0,3
0,6
0,2
0,3
0,4
0,9
0,3
0,5
0,5
1,0
0,3
0,3
0,3
0,7
0,2
0,3
0,4
0,7
0,3
0,4
0,5
1,0
0,4
0,5
0,6
0,7
0,4

Експорт мінус
Валовий
імпорт товарів
зовнішній борг,
та послуг,
млн грн
млн грн

0,22
0,13
0,06
0,29
0,29
0,23
0,21
0,59
0,62
0,53
0,38
0,74
0,22
0,12
0,11
0,25
0,14
0,00
0,34
0,61
0,53
0,34
0,58
0,84
0,58
0,90
0,71
1,00
0,52

1,00
0,99
0,97
0,92
0,89
0,86
0,81
0,78
0,73
0,71
0,67
0,35
0,37
0,36
0,28
0,30
0,31
0,30
0,23
0,18
0,15
0,12
0,12
0,09
0,09
0,07
0,03
0,01
0,00

му за період часу з І кварталу 2006 року по І квартал 2013 року пік інтегральної оцінки фінансової
політики припадає на 4 квартал кожного року,
а найменше значення – на 3 квартал;
– наявність лагу між рівнями ряду, оскільки
криза припадала на 2008 рік, а з графіку ми спостерігаємо найнижчий рівень інтегральної оцінки фінансової політики у 3 кварталі 2009 року;
– для ефективного впливу стабілізаційних заходів необхідне одночасне зважене застосування
інструментів фіскальної та грошово-кредитної
політики.
Подальшу сферу дослідження можна окреслити питаннями формалізації визначення ефективності реалізації стабілізаційної фінансової політики держави на основі виявлених особливостей
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Таблиця 4

Динаміка нескоригованої та скоригованої на аномальні рівні
інтегральної оцінки фінансової політики
Період
А

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
2013

І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
І кв.

Інтегральна оцінка фінансової
політики (нескоригована)
1

0,447
0,443
0,409
0,556
0,519
0,536
0,534
0,628
0,600
0,555
0,527
0,000
0,442
0,400
0,385
0,496
0,401
0,013
0,499
0,567
0,482
0,453
0,545
0,610
0,491
0,546
0,484
0,442
0,016

Рівні ряду
2

Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Аномальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Аномальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Нормальний рівень
Аномальний рівень

Інтегральна оцінка фінансової
політики (скоригована)
3

0,447
0,443
0,409
0,556
0,519
0,536
0,534
0,628
0,600
0,555
0,527
0,484
0,442
0,400
0,385
0,496
0,401
0,450
0,499
0,567
0,482
0,453
0,545
0,610
0,491
0,546
0,484
0,442
0,463

Рис. 1. Діаграма динаміки інтегральної оцінки фінансової політики
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динамічних характеристик як інтегральної оцінки, так і факторних показників.

Бібліографічні посилання
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ЗАДАЧІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ,
ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
OBJECTIVE OF THE MONITORING INDICATORS
THAT CHARACTERIZE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE ORGANIZATIONS
Розглянуто основи діагностування фінансової стійкості страхових організацій за допомогою системи
моніторингу і оцінки відносних показників страхової діяльності.
Ключові слова: фінансова стійкість страхових організацій, фінансова надійність, моніторинг, індекс, перестрахування, страхові премії, страхові виплати.
Рассмотрены основы диагностирования финансовой устойчивости страховых организаций с помощью
системы мониторинга и оценки относительных показателей страховой деятельности.
Ключевые слова: финансовая устойчивость страховых организаций, финансовая надежность, мониторинг,
индекс, перестрахование, страховые премии, страховые выплаты.
The basics of diagnosing financial stability of insurance organizations through a system of monitoring and
evaluation of the relative performance of insurance.
Key words: financial stability of insurance companies, financial reliability, monitoring, code, reinsurance, insurance
premium, insurance premiums.

Постановка проблеми. За сучасних умов нестабільності вітчизняної економіки все більш актуальною постає проблема пожвавлення страхової галузі. З цього приводу нагальною залишається необхідність вдосконалення методики діагностування та визначення шляхів зміцнення
фінансової стійкості страхових компаній – основного чинника їх фінансової надійності. Як правило, на рівні страхових організацій недостатньо
уваги приділяється відстеженню динаміки відносних фінансових показників діяльності, зокрема, фінансової стійкості, тому вважаємо доцільним запровадження та ефективне використання
системи моніторингу відносних показників фінансової стійкості. Відповідно, нагальною постає
проблема визначення задач, котрі вирішуються за
допомогою цієї системи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Трактування сутності фінансової стійкості, які
використовуються вченими-економістами в дослідженнях зі cтрахових відносин, демонструють нам різні підходи та відмінності у тлумаченнях та формулюваннях. Проблемам забезпечення фінансової стійкості страхових організацій
присвячено праці таких вчених-економістів, як:
О. О. Гаманкова, Н. В. Шевчук, А. М. Єрмошенко,
Л. А. Орланюк-Малицька, В. А.Сухов, Л. В. Шірінян, А. А. Бойко, Д. С. Маруженко, О. Л. Ольховська, Ю. Н. Дьячкова, А. І. Гінзбург, О. Д. Вовчак,
І. М. Ненно, Л. Т. Гиляровська, А. А. Вехорева,
А. А. Гвозденко, В. В. Шахов, К. Е. Турбина,
Н. В. Ткаченко та ін.
Ми вшановуємо думки фахівців з цього приводу і, спираючись на їх напрацювання, маємо на
меті сформулювати власний підхід щодо розуміння сутності цієї дефініції, створити зручний
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для використання теоретичний інструментарій
практичного дослідження та діагностування фінансової стійкості страхових організацій.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Ми вважаємо, що основою забезпечення фінансової стійкості страхових організацій є запровадження на рівні страхової компанії
системи моніторингу і оцінки її фінансових показників. З огляду на це, вважаємо за необхідне запропонувати для відстеження комплекс відносних
показників, які віддзеркалюють здатність страхової організації протистояти негативному впливу
зовнішніх та внутрішніх чинників її діяльності.
Мета статті. Метою статті є визначення задач
системи моніторингу показників фінансової стійкості страхової організації.
Результати дослідження. Роль фінансової стійкості страхових організацій полягає у можливості
застосування складових її механізму для ідентифікації ситуацій, за яких страховій компанії загрожує
погіршення її фінансової надійності. При цьому,
цей механізм, модернізований згідно з вимогами
сучасності, надає можливість визначати шляхи покращення тенденцій показників страхової діяльності за умови використання найбільш прийнятних, з точки зору прикладного аспекту, засобів.
Ми вважаємо за доцільне визначити позиції,
які здійснюють вплив на фінансову стійкість
страхової організації: розмір страхових резервів,
фінансовий стан, територіальна розгалуженість,
розширення діяльності страхової організації за
межі її основного бізнесу, рівень конкуренції на
ринку, перестрахові відносини, достатньо високий професійний рівень та відповідна кваліфікація її штатних робітників.
Аналіз і оцінка динаміки впливових позицій
має велике значення, тому необхідним є періодичність оцінки результатів фінансової діяльності та
завчасне внесення коректив до поставлених цілей.
Запровадження системи моніторингу показників, що характеризують фінансову стійкість страхових організацій, можна вважати природним,
оскільки втілення заходів з її забезпечення повинно здійснюватися послідовно, систематично, з
періодичністю виконання групи поставлених задач і мати на меті збереження фінансової надійності страховика незалежно від впливу зовнішніх
та внутрішніх негативних чинників страхового
середовища. З огляду на це, нами сформульовано
наступний перелік задач моніторингу, які можуть
виконуватися на рівні страхової компанії з певною регулярністю в залежності від нагальності та
доцільності:
– планування фінансових показників на наступні за звітним періодом три роки;
94

– визначення оптимістичного та песимістичного прогнозів діяльності страхової організації;
– осмислення та формулювання декількох
комбінацій розвитку подій, їх проблематичності,
виявлення перспектив розв’язання можливих
проблем;
– вибір і реалізація обраної комбінації дій та
заходів забезпечення позитивної динаміки фінансових показників;
– контроль реалізації обраної комбінації дій.
Для визначення узагальнюючих характеристик фінансової стійкості страхових організацій та
вирішення цих задач нами пропонується розраховувати і використовувати такі відносні показники, як індекси [1, с. 261], [2, с. 15]. У зав’язку з цим,
інтерес представляє моніторинг запропонованого
нами комплексу індексів та коефіцієнтів, які характеризують різні аспекти фінансової стійкості
страхової організації за досліджувані періоди.
Деякі з них ми наведемо.
1. Індекс відносної самодостатності: показує
забезпеченість страхової організації обсягами
чистих страхових премій.
2. Індекс відносної залежності від перестрахування: показує міру впливу перестрахування на
фінансову стійкість страхових організацій.
3. Індекс відносного страхового покриття: показує відповідність обсягів середньорічних надходжень валових страхових премій середньорічним страховим компенсаціям.
4. Коефіцієнт результативності страхового
поля: показує обсяг валових страхових премій у
розрахунку на одного мешканця території (міста,
регіону).
5. Коефіцієнт забезпеченості страхового поля:
показує обсяг страхових виплат на одного мешканця території (міста, регіону).
Для аналізу візьмемо приклад з умовними даними та приймемо, що для здійснення розрахунків нами обрано діяльність страхової організації
«SHURANSE», яка здійснює страхову діяльність
з ризикових видів страхування, функціонує і зареєстрована як юридична особа в м. Полтава.
Дані для аналізу надано в табл. 1.
В табл. 2 ми розмістили розраховані нами середні величини, які ми будемо використовувати
для визначення відносних показників фінансової
стійкості страхової організації «SHURANSE» за
І період: з N-3 року по N-1 рік, і за ІІ період: з N-2
року по N рік.
Використовуючи дані табл. 1 і табл. 2, розраховуємо відносні показники фінансової стійкості страхової організації «SHURANSE» за І і ІІ
періоди. Результати розрахунків оформлюємо в
табл. 3.
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Таблиця 1
Показники страхової діяльності
для визначення відносних показників фінансової стійкості страхової організації «SHURANSE»
за період з N-3 року по N рік
роки

Назва показника

1.
2.
3.
4.
5.

Чисті страхові премії, тис. грн
Валові страхові премії, тис. грн
Перестрахові премії, тис. грн
Страхові відшкодування, тис. грн
Чисельність населення м.Полтава, тис. чол.

N-3

79 462,8
130 266,8
38 591,3
42 922,9
289,2

N-2

12 658,0
20 442,1
6056,4
6737,2
290,8

N-1

13 327,7
23 081,7
5885,7
6104,6
291,9

N

17 970,0
22 693,5
4699,2
4864,0
296,5

Таблиця 2
Показники середніх величин
для розрахунку відносних показників фінансової стійкості страхової організації «SHURANSE»
за І і ІІ періоди
Назва показника

Середні за три аналізовані роки:
1) надходження чистих страхових премій, тис. грн;
2) надходження чистих страхових премій в розрахунку на одного мешканця м.
Полтава, тис. грн;
3. Середні за три аналізовані роки надходження перестрахових премій, тис. грн
4. Середні за три аналізовані роки надходження перестрахових премій в
розрахунку на одного мешканця м. Полтава, тис. грн
5. Середні за три аналізовані роки надходження валових страхових премій, тис. грн
6. Середні за три аналізовані роки надходження валових страхових премій в
розрахунку на одного мешканця м. Полтава, тис. грн
7. Середні за три аналізовані роки страхові відшкодування, тис. грн
8. Середні за три аналізовані роки страхові відшкодування в розрахунку на одного
мешканця м. Полтава, тис. грн
9. Середня за три аналізовані роки чисельність населення м. Полтава, тис. чол.

Аналізовані періоди
І період
ІІ період

35 149,5

14 651,9

120,9

50,0

16 844,5

5547,1

58,0

18,9

57 930,2

22 072,4

199,3

75,3

18 588,2

5901,9

64,0

20,1

290,6

293,1

Відносні показники фінансової стійкості страхової організації «SHURANSE»
за І і ІІ періоди
Назви індексів

1.
2.
3.
4.
5.

Індекс відносної самодостатності
Індекс відносної залежності від перестрахування
Індекс відносного страхового покриття
Коефіцієнт результативності страхового поля по м. Полтава
Коефіцієнт забезпеченості страхового поля по м. Полтава

Для досягнення більш коректних результатів у
розрахованих нами значеннях індексів ми залишаємо п’ять знаків після коми.
Отримані нами значення свідчать про наступне. Індекс відносної самодостатності за І і ІІ періоди становить відповідно 0,606 76 та 0,663 81. Це
означає, що в середньому страхові внески мешканців міста забезпечують страхові резерви досліджуваної страхової організації обсягами чистих страхових премій більш як на половину.

Таблиця 3

Аналізовані періоди
І період
ІІ період

0,606 76
0,290 77
3,116 50
197,669 02
63,426 64

0,663 81
0,251 31
3,739 86
75,315 40
20,138 54

Значення індексу відносної залежності від перестрахування за досліджувані періоди демонструє зменшення і становить відповідно по періодах 0,290 77 та 0,251 31. Таким чином, знизилась
фінансова стійкість страхових організацій, адже
загальновідомим є факт, що операції з перестрахування є важливим чинником фінансової стійкості страхових організацій.
Підвищення індексу відносного страхового
покриття з 3,116 50 в І періоді до 3,739 86 у ІІ пе95
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ріоді та його значення більше ніж нуль показує,
що обсяг середньорічних надходжень валових
страхових премій з одного мешканця міста перевищує сплату страхових відшкодувань більш,
ніж утричі.
Коефіцієнт результативності страхового поля
показує, що у розрахунку на одного мешканця
міста обсяг валових страхових премій змінився з
197,669 02 у першому періоді до 75,3154 у другому. Такі зміни свідчать про погіршення фінансової стійкості досліджуваного страховика.
Коефіцієнт забезпеченості страхового поля
також суттєво зменшився: обсяг страхових виплат на одного мешканця міста в першому періоді
становив 63,426 64, а у другому – 20,138 54, тобто
майже втричі.
Стислий огляд наведених нами розрахунків є
лише фрагментарним прикладом застосування
відносних величин у дослідженнях діяльності
страхової компанії. Вважаємо за доцільне:
– по-перше, проводити аналогічні дослідження за більшу кількість періодів (період – дані за
три роки);
– по-друге, розраховувати відносні показники
за видами страхування, які здійснює страхова
компанія;
– по-третє, з метою забезпечення оцінювання
та порівнянності отриманих індексів вважаємо за
необхідне спрямувати власні дослідження у розробку їх еталонних значень;
– по-четверте, вважаємо за необхідне на основі результатів проведеного моніторингу і оцінки
його результатів розробити алгоритм прогнозування показників на майбутні періоди.
Ми вважаємо, що запровадження на страхових
організаціях системи моніторингу і оцінки відносних фінансових показників створить умови
для збереження їх фінансової стійкості та надійності як в поточній діяльності, так і на майбутні
періоди.
Висновки та пропозиції. Проведені нами дослідження дозволяють запропонувати розуміння
системи моніторингу показників фінансової стійкості страхових організацій як процесу, що дозволяє ідентифікувати виникнення проблемних ситуацій та визначитися з переліком дій, спрямованих на їх подолання. Сформульовані нами задачі
моніторингу стосуються планування фінансових
показників, визначення оптимістичного та пе-

96

симістичного прогнозів діяльності страхової
організації; осмислення та формулювання декількох комбінацій розвитку подій, їх проблематичності, виявлення перспектив розв’язання можливих проблем; вибору та реалізації обраної комбінації дій та заходів забезпечення позитивної
динаміки фінансових показників та контролю
реалізації обраної комбінації дій.
Ми пропонуємо введення на рівні страхових
організацій системи моніторингу і оцінки відносних показників фінансової стійкості страхових
організацій.
Фінансова стійкість страхових організацій
нами визначається як чинник ідентифікації ситуацій, за яких на страховій компанії очікуються послаблення або зміцнення фінансової надійності.
У загальноприйнятому розумінні ідентифікація є
процесом порівняння об’єкта з деяким еталоном.
Тому наші дослідження повинні ґрунтуватися на
порівнянні показників з певними еталонними значеннями, що надасть можливість оцінювати тенденції їх змін та розраховувати їх прогнозні значення. З цією метою визначення та кваліфікація
еталонних значень показників зумовлює напрями
нашого подальшого дослідження.
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ОБЛІК ТРАНЗАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
УЧЕТ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
ACCOUNTING FOR TRANSACTION COSTS
У статті обґрунтовано необхідність відображення трансакційних витрат в обліку. Визначено можливі
підходи до організації аналітичного і синтетичного обліку таких витрат, та їх запровадження в облікову
практику.
Ключові слова: трансакційні витрати, інформаційне забезпечення управління трансакційними витратами,
організаційне забезпечення, облік.
В статье обоснована необходимость отражения трансакционных издержек в учете. Определены возможные подходы к организации аналитического и синтетического учета таких расходов, и их внедрение в
учетную практику.
Ключевые слова: трансакционные издержки, информационное обеспечение управления трансакционными
издержками, организационное обеспечение, учет.
The article reflected the necessity of transaction costs in accounting. Definitely possible approaches to analytical and synthetic accounting of such costs, and the introduction of accounting practice.
Key words: transaction costs, information management transaction costs, organizational support, accounting.

Актуальність проблеми. Процес прийняття
управлінських рішень містить в собі інформацію
про заплановані або понесені трансакційні витрати. Бухгалтерський облік виступає основним
джерелом надходження інформації, на основі якої
приймаються управлінські рішення.

Сучасні наукові праці вітчизняних авторів все
часто містять пропозиції щодо відображення в
системі рахунків бухгалтерського обліку нового
об’єкта – трансакційних витрат. Поява таких пропозицій викликає потребу в дослідженні економічної ролі інформації щодо трансакційних ви-
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трат, визначення доцільності підготовки такої інформації для управлінських потреб, оцінки витрат на організацію бухгалтерського обліку за
цим напрямом [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням питань трансакційних витрат присвячені праці зарубіжних та вітчизняних вчених,
а саме: О. Вільямсон, С. Архієреєв, К. Еррор,
Дж. Коммонс, М. Алексєєв, Р. Капелюшніков,
В. Кузьменко, Р. Коуз, Дж. Стиглер, П. Мілграм,
Дж. Робертс, С. Малахов, В. Милошик, А. Алчіан,
Д. Норд, Р. Ріхтера, Дж. Волліс, В. Кокорев,
Е. Фуруботна, А. Шастітко. Проблемам трансакційних витрат у бухгалтерському обліку присвячено праці О. Боровича, Г. Кірєйцева, Г. Козаченка, Г. Макухіна, С. Мельник, М. Пушкаря, О. Шепеленко, М. Шигун, Ж. Ющак.
Виклад основного матеріалу. Управління
трансакційними витратами породжують проблеми обліку, аналізу, планування, контролю витрат,
що сприяють збільшенню кінцевого результату
діяльності суб’єкта господарювання – прибутку.
В цей час розвиток ринкових відносин потребує
деяких змін існуючих поглядів на управління
трансакційними витратами з урахуванням особливостей економіки України, значних новацій,
конкурентного середовища.
Управління трансакційними витратами, як
системний процес потребує формалізації на основі розробки та впровадження моделей оцінки й
прогнозування, оптимізації величини трансакційних витрат. З’являється необхідність виділення таких витрат у сумарних витратах суб’єктів
господарювання. Необхідність їх вимірювання й
управління ними визначили актуальність дослідження трансакційних витрат як витрат підприємств і організацій, так як є значною частиною їх
загальної суми і значно зменшують частину очікуваного прибутку.
Кожен суб’єкт господарювання самостійно
може вдосконалювати управління власними
трансакціями а відповідно і трансакційними витратами на основі використання:
– централізації або децентралізації управління підприємством;
– вибору постачальників ресурсів;
– забезпечення організації збуту продукції,
яку ним виготовлено;
– власних внутрішніх резервів;
– власного внутрішнього потенціалу;
– вибору організаційної форми;
– каналів неформальних взаємозв’язків з іншими суб’єктами господарювання.
При цьому управління трансакційними витратами розглядаються як політика пошуку опти98

мального балансу між управлінням поточним
станом і майбутнім розвитком підприємства.
Успіх діяльності будь-якого суб’єкта господарювання який працює на перспективу, сьогодні,
залежить від того як йому вдається балансувати
між стабільністю й інноваціями, змінами що відбуваються в законодавстві, й наскільки воно може
оцінити важливість цього балансу та вміє управляти ним.
Важливою передумовою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання є інформаційне та організаційне забезпечення управління трансакційними витратами.
Саме скорочення таких витрат як у короткостроковій так і в довгостроковій перспективі сприятиме збільшенню прибутковості діяльності.
Необхідним елементом управління підприємством у цілому є формування системи управління трансакційними витратами, без яких не можуть бути повноцінно реалізовані загальні цілі
діяльності суб’єкта господарювання. При цьому
формування інформаційного забезпечення є першим етапом управління трансакційними витратами. Такий підхід надасть можливість створення
цілісної картини, яка складеться в результаті спостереження за суб’єктом господарювання.
Основним джерелом інформації при такому
формуванні є бухгалтерська документація (фінансова звітність, договори, накази тощо). В ній
зафіксовані лише окремі факти господарської діяльності, які мають властивість розрізненості за
змістом і за часом складання, за періодом охоплення, в поєднанні з величезним обсягом первинної інформації є перешкодою для осмислення,
аналізу та використання її в процесі прийняття
рішення. Трансакційні витрати в бухгалтерській
звітності не відображаються, їх можна виявити
лише за допомогою експертних оцінок, опитування керівника, головного бухгалтера підприємства
тощо, що не дасть тієї точності та достовірності у
відображенні витрат, яких хотілось б досягти.
Трансакційні витрати наявні на кожному підприємстві, незалежно від форми власності, територіальної приналежності, організаційно-правової форми, що впливають на величину цих витрат. На малих підприємствах управління та
контроль за ними може здійснювати сам керівник
або уповноважена ним особа.
Розширюючи своє власне виробництво та
збільшуючи обсяг господарських операцій, підприємство збільшує й загальну величину витрат.
При цьому на великих підприємствах існує необхідність створення спеціальних служб внутрішнього контролю, які будуть займатися й управлінням та контролем трансакційних витрат.
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Однією з функцій управління, яка в даному
аспекті набуває найголовнішого значення є внутрішній контроль, оскільки саме він в змозі забезпечити зворотний зв’язок між місцем де виникають витрати та управлінським персоналом, який
приймає управлінські рішення. І тут виникає необхідність внутрішнього контролю рівня трансакційних витрат за місцями їх виникнення і
центрами відповідальності, що в свою чергу буде
забезпечене оперативним регулюванням та визначенням відповідальності керівників структурних підрозділів, в яких ці витрати виникатимуть.
Вдало організоване відповідне інформаційне забезпечення, як один з важелів ефективного управління трансакційними витратами, дозволить приймати виважені управлінські рішення. При цьому
така система управління включатиме в себе облік, аналіз й контроль (внутрішній, зовнішній).
Слід відмітити, що для крупних підприємств
при здійсненні ефективного контроkю трансакційних витрат, необхідно створити і затвердити
стандарти розміру й поведінки витрат за кожним
видом таких витрат, підрозділом або відповідальною особою. Ефективність контролю при цьому
залежатиме від взаємозв’язку між його суб’єктом
та об’єктом. При цьому, під об’єктом внутрішнього контролю трансакційних витрат розуміються
не самі трансакційні витрати, а процеси на під-

приємстві, що пов’язані з їх виникненням (трансакції). При цьому, жодна господарська операція,
що повинна бути відображена в бухгалтерському
обліку, та яка передбачає виникнення трансакційних витрат, не повинна бути поза контролем.
Трансакційні витрати досить різноманітні за
складом та виникають на різних етапах діяльності підприємства та у різних структурних підрозділах.
Трансакційні витрати існують не лише у операційній діяльності а й у фінансовій та інвестиційній оскільки договірні відносини, пошук, інформації відбуваються на всіх етапах життєвого
циклу підприємства.
Класифікація трансакційних витрат має велике значення оскільки це сприяє детальнішому їх
відображенню в обліку. Найпоширенішою можна
назвати класифікацію трансакційних витрат, яка
поділяє їх на п’ять груп, а саме: витрати на пошук
інформації, витрати на ведення переговорів, витрати вимірювання, витрати специфікації та захисту прав власності, витрати опортуністичної
поведінки.
Проте, така класифікація є не повною, і не містить в собі всіх аспектів необхідних для своєчасного відображення в обліку трансакційних витрат. При цьому досить змістовну класифікацію
наводить С. Суворова (табл. 1).

Класифікація трансакційних витрат
Класифікаційна ознака
трансакційних витрат

За типом контракту

За характером
За типом контракту
За суб’єктами
По відношенню до ринкових
механізмів

За організаційною формою
Джерело: [2].

Таблиця 1

Класи, види

Витрати пошуку інформації
Витрати ведення переговорів
Витрати вимірювання кількості та якості товарів, що вступають в обмін
Витрати специфікації та захисту прав
Витрати опортуністичної поведінки
Специфічні трансакції
Повторювані трансакції
Невизначені трансакції
Класичний контракт – разові та повторювані угоди по стандартним товарам
Некласичний контракт – угоди середнього рівня специфічності
Контракти відносин – угоди високо специфічні
Трансакційні послуги комерційного (приватного) сектору
Трансакційні витрати державного сектору
Ринкові компоненти трансакційних витрат, що отримують явну вартісну
оцінку на ринку з точки зору покупця та продавця
Неринкові компоненти, пов’язані з негативними явищами (надлишкова
бюрократія, хабарництво, криміналізація бізнесу і т. п.)
Трансакційні витрати, що супроводжують трансакції зовнішньої
направленості, використання зовнішніх можливостей
Трансакційні витрати, що супроводжують трансакції внутрішньої
направленості по внутрішньо фірмовій ієрархії
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Метою обліку трансакційних витрат є надання
користувачам необхідної детальної та своєчасної
інформації про трансакційні витрати у встановлені строки та за необхідності зробити аналіз
трансакційних витрат у короткі терміни.

Розглянемо відповідність трансакційних витрат до витрат бухгалтерського обліку у табл. 2.
Завданнями обліку трансакційних витрат є:
– облік господарських операцій пов’язаних з
виникненням трансакційних витрат;

Відповідність трансакційних витрат в бухгалтерському обліку
Трансакційні витрати

Витрати пов’язані з реєстрацією, витрати на
отримання дозволів на ведення
діяльності,оплата за отримання або передачу
прав власності, захист прав власності,
проходження сертифікації продукці, контроль
якості продукції, стандартизація діяльності
продукції, судові витрати, оплата пені,
штрафів, неустойок, використання систем
захисту інформації та безпеки ведення бізнесу
Інформаційні послуги, інтернет-послуги,
вивчення економічного середовища галузі,
маркетингова діяльність
Просування виготовленої продукції,
маркетингова діяльність, допродажне
обслуговування, продажне обслуговування,
післяпродажне обслуговування

Організація та проведення переговорів,
комунікаційні витрати

Первинні документи

Довідки про реєстрацію
підприємства в державних
органах, ліцензії квитанції,
платіжні доручення

Рахунки, платіжні документи
пов’язані з представницькими
витратами, витратами
отримання інформації
Документи на придбання
техніки, приборів для
оцінювання якості продукції,
рахунки спеціалізованих
установ з оцінки якості,
договір франчайзингу
Рахунки, платіжні документи
за юридичні послуги,
послуги зв’язку,
представницькі витрати,
господарські договори,
документи на оплату праці
осіб, в чиї обов’язки входить
контроль за виконанням угод
рішення судових органів

Таблиця 2

Рахунки бухгалтерського обліку

94 «Інші витрати операційної
діяльності»
96 «Втрати від участі
в капіталі»
97 «Інші витрати»
98 «Податки на прибуток»
92 «Адміністративні
витрати»
94 «Інші витрати операційної
діяльності»

93 «Витрати на збут»

92 «Адміністративні
витрати»

Джерело: побудовано з використанням [3].

– додержання правильності, повноти і своєчасності відображення у спеціальних відомостях
трансакційних витрат;
– отримання достовірних і своєчасних облікових аналітичних даних;
– організація обліку, аналізу та контролю
трансакційних витрат;
– вибір пріоритетних напрямків розвитку діяльності підприємства;
– визначення та запобігання збільшенню величини трансакційних, витрат, розробка заходів
щодо їх зменшення.
Головним у відображенні трансакційних витрат в бухгалтерському обліку є чітке відокремити переліку цих витрат в наказі про облікову політику. А оскільки законодавчої бази відносно
цього питання немає тому це зробити важко.
Тому відображення трансакційних витрат у
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бухгалтерському обліку можна зобразити у вигляді субрахунків до рахунків 92–98.
Оскільки, як було сказано вище, трансакційні
витрати входять до складу витрат 9 класу Плану
рахунків, а саме у 92–98 рахунки, тому на основі
цього можна розглянемо нижче приблизну схему
організації обліку трансакційних витрат при автоматизованій формі бухгалтерського обліку, яка
на сьогодні важливим атрибутом показника
успішності підприємства, і дає змогу спростити
облік на підприємстві (рис. 1).
Також, для більш повного та своєчасного відображення трансакційних витрат, можна запропонувати такі етапи щодо перспективного розвитку
обліку трансакційних витрат:
– внесення змін у законодавчу базу бухгалтерського обліку, а саме що стосується понять
трансакційних витрат, та необхідність їх виділен-
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Відображення трансакційних витрат у бухгалтерському обліку
Рахунки

92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати операційної
діяльності»

Таблиця 3

Субрахунки

921 «Витрати проведення переговорів та укладання договору»
922 «Витрати юридичного оформлення договору»
923 «Втрати через невиконання умов контракту»
931 «Витрати на стандартизацію і сертифікацію продукції»
932 «Витрати дослідження ринку і оцінки ринкового середовища»
933 «Інформаційні витрати, які пов’язані з пошуком партнерів»
941 «Консультаційні і аудиторські витрати»
942 «Витрати на оцінку репутації партнерів»

Джерело: побудовано з використанням [4].
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Рис. 1. Орієнтовна схема відображення трансакційних витрат при автоматизованій формі обліку
Джерело: побудовано авторами.

ня як важливого елементу витрат діяльності підприємства;
– удосконалити та доповнити положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, а саме що
стосується П(С)БО 16 «Витрати», щодо порядку
відображення трансакційних витрат;
– внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції щодо їх застосування, з питань обліку трансакційних витрат;
– здійснення фундаментальних досліджень в
теорії бухгалтерського обліку щодо визначення
групування трансакційних витрат та позиціонування їх як окремого об’єкту бухгалтерського
обліку;
– розроблення механізму та інструментарію
первинного синтетичного та аналітичного обліку
трансакційних витрат;
– розробка методики аналізу і контролю даних витрат для прийняття управлінських рішень
щодо вибору чи змін ринкової взаємодії підприємства.
Висновки. В теорії та практиці обліку трансакційні витрати практично не досліджуються,
тому на сьогодні питання обліку трансакційних

витрат залишається відкритим і вимагає здійснення наукових досліджень в напрямку вдосконалення методології бухгалтерського обліку
щодо цих витрат. Зважаючи на це, розроблення
порядку відображення трансакційних витрат як
на макрорівні (в розрізі самого підприємства), так
і на макрорівні (затвердження порядку відображення таких витрат на законодавчому рівні),
дасть змогу створює можливість отримання додаткових аналітичних показників для відносного
порівняння обсягів понесених витрат, виявлення
резервів для їх скорочення.
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ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АУДИТА В УКРАИНЕ
FORMATION OF FUNCTIONAL MODEL
OF EXTERNAL AUDIT SYSTEM IN UKRAINE
Розглянуто сучасний стан зовнішнього аудиту в Україні. Встановлено, що невідповідність організації
зовнішнього аудиту не сприяє формуванню належного рівня його якості. Проведено порівняльний аналіз
законодавчих вимог України з регулювання сфери аудиту та вимог Директиви ЄС «Про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності». На цій основі розроблено нову функціональну модель
організації системи зовнішнього аудиту, яка передбачає функціонування двох компетентних органів, а
саме: органу суспільного нагляду, який формуватимуть делеговані окремими державними інституціями
представники – не практикуючі особи, які здійснюють контрольні та регулюючі функції тих сфер, які підлягають під зовнішній аудит та саморегулівних організацій. Обгрунтовано доцільність припинення діяльності Аудиторської палати України.
Ключові слова: аудит, Аудиторська палата України, Директива ЄС, компетентний орган, саморегулівні організації, суспільний нагляд, функціональна модель.
Рассмотрено современное состояние внешнего аудита в Украине. Установлено, что несоответствие организации внешнего аудита не способствует формированию надлежащего уровня его качества. Проведен
сравнительный анализ законодательных требований Украины по регулированию сферы аудита и требований Директивы ЕС «Об обязательном аудите годовой отчетности и консолидированной отчетности».
На этой основе разработана новая функциональная модель организации системы внешнего аудита, которая предусматривает функционирование двух компетентных органов, а именно: органа общественного
надзора, который должен быть сформирован делегированными отдельными государственными институтами представителями – не практикующими лицами, осуществляющими контрольные и регулирующие
функции тех сфер, которые подпадают под внешний аудит и саморегулируемых организаций. Обоснована
целесообразность прекращения деятельности Аудиторской палаты Украины.
Ключевые слова: аудит, Аудиторская палата Украины, Директива ЕС, компетентный орган, саморегулируемые организации, общественный надзор, функциональная модель.
The current state of the external audit in Ukraine is analysed. It is ascertained, that discrepancy of current
external audit system is not facilitating to the formation of a proper level of its quality. Comparative analysis of
Ukraine legal requirements of audit proceeding regulation and the requirements of EU “Directive 2006/43/EC on
statutory audits of annual accounts and consolidated accounts” is conducted. On this basis is developed a new
model of the functional model of external audit system, which involves the operation of two competent authorities:
1) public oversight body, that will consist of delegated by some state institutions representatives (not practicing
person, that was engaged in supervisory and regulatory functions of the areas to be under external audit) and 2)
self-regulatory organizations. The termination of the Audit Chamber of Ukraine is substantiated.
Key words: Audit, Audit Chamber of Ukraine, EU Directive, competent authority, self-regulatory organizations,
public oversight, functional model.
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Постановка проблеми. З часу прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» професія аудитора отримала визнання як важливий
елемент ринкової економіки. Закон був на початкових етапах основою організації аудиторської
діяльності в Україні та високо оцінений зарубіжними інституціями як якісний нормативний акт.
За весь час дії він зазнав несуттєвих змін, тоді як
у всій економіці змінились законодавчі вимоги до
діяльності суб’єктів господарювання, економіка
визнана ринковою, багато галузей економіки стали надзвичайно інтегрованими з міжнародними
ринками капіталів.
Сьогодні багато науковців та практиків обґрунтовують, що саме невідповідність організації
аудиторської діяльності гальмує розвиток аудиту,
не сприяє формуванню належного рівня його
якості та стало причиною позбавлення нашої держави режиму перехідного періоду щодо національних аудиторів та аудиторських фірм, що
здійснюють аудит емітентів цінних паперів на
ринках капіталу країн Європейського Союзу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед вітчизняних науковців та практиків ґрунтовні дослідження з реформування зовнішнього
аудиту здійснили А. М. Герасимович, З. В. Гуцайлюк, Г. М. Давидов, І. Н. Дмитренко, В. І. Драч,
С. В. Івахненков, М. Л. Крапивко, О. Л. Макеєва,
О. А. Петрик, І. І. Пилипенко, Н. М. Проскуріна,
О. Ю. Редько, В. О. Шевчук та ін.
Г. М. Давидов та О. А. Петрик зазначають, що
«…в аудиті України існує невідповідна сучасному стану розвитку Європейського співтовариства інституціональна ситуація… Директива ЄС
2006/43 ЄС, характеризуючи комплексний набір
правил формування належної інфраструктури
аудиту, що включає в себе суспільний нагляд,
дисциплінарні системи й системи забезпечення
якості, не розглядає інституційне будівництво
системи суспільного нагляду. Далі автори, розглянувши світові підходи до побудови системи
суспільного нагляду, обґрунтовують доцільність
створення інституційно-правової форми, в якій
регулювання ринку аудиту буде здійснювати держава та саморегулівні організації. Зазначене відповідатиме головній концептуальній ідеї принципу побудови національної системи аудиту [3]».
О. Ю. Редько у статті «Концепція моделі регулювання аудиту в Україні» зазначає, що задекларувавши прагнення інтеграції до ЄС, приведення
законодавства України має відбуватись у відповідності до європейських вимог. Головне питання
сучасного аудиту – яка ж має бути модель його
регулювання? Найприйнятнішою є форма делегованого технічного регулювання (сертифікація,
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нормування, нагляд, ліцензування, акредитація,
санкції та апеляції тощо) із обов’язковою участю
усіх аудиторів в будь-якій суспільній саморегульованій організації, визначенням базових принципів надання аудиторських послуг лише через
законодавчий акт тощо. Проте автор не дає відповіді на основне питання: яку модель суспільного
нагляду за професією аудитора слід реалізувати в
практичну площину в Україні [10, c. 42–48]».
О. Л. Макеєва обґрунтовує, що «сучасна організація зовнішнього аудиту не відповідає вимогам ЄС та не може бути визнана в будь-якій країні
світу, адже порушені основні принципи, а саме:
– Принцип незалежності керування. Комітет з
контролю якості діє від імені й за дорученням
АПУ. У свою чергу, половина членів АПУ є аудиторами – керуючими партнерами приватних аудиторських компаній;
– Принцип незалежного фінансування. Комітет фінансується за рахунок внесків АПУ, тобто
за рахунок фізичних осіб-аудиторів і аудиторських компаній. Згідно з Директивою ЄС фінансування системи суспільного спостереження повинне бути гарантованим і вільним від будь-якого
неналежного впливу з боку аудиторів або аудиторських фірм [9, с. 60–64]».
Метою статті є аналіз сучасного стану та обґрунтування пропозицій з формування функціональної моделі організації системи зовнішнього
аудиту в Україні.
Виклад основного матеріалу. У світовій практиці використовуються такі концепції організації
аудиторської діяльності: саморегулювання ринку
професійними організаціями; державного регулювання; органічно поєднаного державного регулювання із інструментами саморегулювання. Це
зумовлено історичними, законодавчими та економічними передумовами.
Світова фінансова криза 2007–2009 рр. зумовила перегляд багатьма країнами моделі саморегулювання професійними організаціями сфери аудиту. Зміщення відбулось в сторону зростання
функцій державних інституцій та активізації
процесів формування ефективної системи суспільного нагляду за діяльністю аудиторів. Так,
у Великобританії в 2000 р. всі повноваження з регулювання та моніторингу ринку цінних паперів
були повернуті спеціалізованій державній установі. В США з прийняттям Закону «СарбейнсаОкслі» з 2003 р. діяльність СРО аудиторів контролюється Радою з нагляду за діяльністю публічних бухгалтерів та аудиторів (PCAOB) [8].
Таким чином період свободи у сфері аудиту
минає, а уроки криз підтверджують, що модель
цілковитого саморегулювання, яка застосовува-
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лась в США, Великобританії не надає впевненості в якості аудиторських послуг і зумовили утворення у 2005 р. на наднаціональному рівні саморегулівних організації, а саме:
– Міжнародний форум незалежних регуляторів аудиту (IFIAR);
– Європейська група органів нагляду за аудиторами (EGAOB), яка утворена метою координації дій системи суспільного нагляду за роботою
аудиторів та аудиторських фірм в межах ЄС і надання рекомендацій Європейській Комісії з питань аудиту [11];
– Рада з нагляду за дотриманням суспільних
інтересів (PIOB) утворена з метою моніторингу
напрацювань Міжнародної федерації бухгалтерів
у сфері аудиту та оцінки їх відповідності суспільним інтересам [12].
Інша модель передбачає організацію та регулювання аудиторської діяльності, в основному,
державою і застосовується окремими країнами
Європейського Союзу, Росії, Білорусії тощо. Суть
цього підходу полягає в тому, що держава сама
розробляє і затверджує законодавчі акти і нормативи аудиту, реєструє аудиторів/аудиторські фірми, здійснює контроль їх діяльності.
У світовій практиці використовується і третя
модель організації аудиторської діяльності, яка
передбачає поєднання державного регулювання
із саморегулюванням.
Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» органом управління (організації
та методології) аудиторською діяльністю в Україні є Аудиторська палата України (АПУ), яка є неприбутковою та незалежною організацією. Аудиторська палата України формується на паритетних
засадах шляхом делегування до її складу десяти
представників аудиторських фірм, спеціалізованих навчальних закладів та десяти представників
державних органів [7]. Така форма організації
була визнана багатьма вітчизняними та зарубіжними експертами прогресивною, оскільки враховує на рівноправних умовах інтереси у даній галузі контролю як державних органів, так і аудиторських фірм і мала б гарантувати захист інтересів пересічних аудиторів та розвиток аудиту в
цілому.
Проте, на сьогодні система зовнішнього аудиту знаходиться у глибокій стагнації та вимагає
перегляду чинних законодавчих вимог з організації зовнішнього аудиту в Україні. Зазначена проблема зумовлена надмірною концентрацією делегованих функцій Аудиторській палаті України,
яка водночас не має ознак, статусу ні державної,
ні саморегулівної організації. Так, сьогодні АПУ
наділена правом формування правил здійснення

аудиторської діяльності, куди відноситься сертифікація аудиторів, розробка і затвердження стандартів аудиту та інші методичні функції. Водночас вона здійснює зовнішній контроль якості надання аудиторами та аудиторськими фірмами
послуг та вживає заходи впливу. Зазначене є неефективним та не відповідає вимогам Директиви
2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради
«Про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності».
Вимоги Директиви 2006/43/ЄС (стаття 49) передбачають наявність у сфері організації зовнішнього аудиту двох компетентних органів, а не
одного як є на практиці в Україні, а суспільний
нагляд має бути організованим з врахуванням
принципів незалежного керування та незалежного фінансування від аудиторів і аудиторських
фірм, що підлягають контролю.
В Україні контроль якості аудиторських послуг здійснює Аудиторська палата власними силами та особами, які є практикуючими аудиторами. Натомість Директива ЄС та досвід інших
країн світу наголошує, що дотримання принципу
незалежного керування має бути забезпечено непрактикуючими особами, які мають знання у
сферах, що стосуються зовнішнього аудиту. Водночас, Директива ЄС не вказує конкретно компетентного органу, який здійснюватиме суспільний
нагляд якості аудиторських послуг. Такими можуть бути як державний орган, так і СРО. На
нашу думку, зазначених не практикуючих осіб
повинні делегувати окремі державні інституції,
які сьогодні представлені у складі АПУ і здійснюють контрольні та регулюючі функції тих
сфер, які підлягають під зовнішній аудит.
Закон України «Про аудиторську діяльність»
передбачає такі джерела фінансування діяльності
АПУ:
– плата за проведення сертифікації аудиторів;
– плата за включення до Реєстру;
– добровільні внески від професійних організацій аудиторів України;
– інші джерела, не заборонені законодавством.
Враховуючи наведене, вважаємо, з метою дотримання принципу незалежного фінансування
органу суспільного нагляду, необхідним є зміна
підходів у його фінансуванні, яке має бути гарантованим і вільним від будь-якого впливу з боку
аудиторів чи аудиторських фірм.
Однією із засад, яка сьогодні негативно впливає на ефективність реалізації функцій АПУ, є
діяльність її членів на громадських засадах. Такий підхід не може тривалий час ефективно реалізовуватись, оскільки делеговані в склад АПУ
аудитори першочергово здійснюють аудиторські
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функції у своїх аудиторських фірмах і лише у
вільний час – функції АПУ. Підтвердженням цьому є щорічні звіти АПУ, де обсяг виконання плану перевірок системи контролю якості аудиторських послуг становить ледь третину [13].
Аудиторська палата України зобов’язана забезпечити аудиторські фірми методологічно та
методично. Разом з тим, сьогодні кожна аудиторська фірма здійснює діяльність на основі власних
підходів. Це зумовлено тим, що АПУ не розробила і не впровадила в практику методичні рекомендації щодо організації та здійснення різних
напрямів аудиторських перевірок. На нашу думку, така ситуація знову підтверджує бездіяльність АПУ та обґрунтовує можливість її ліквідації через прийняття нової редакції Закону України «Про аудиторську діяльність в Україні», в
якій передбачити діяльність двох компетентних
органів у сфері регулювання та контролю сфери
зовнішнього аудиту.
Аналізуючи сферу організації зовнішнього
аудиту, доцільно наголосити і на тому, що сьогодні ведення електронного Реєстру аудиторів та аудиторських фірм здійснюють декілька інституцій, зокрема, Аудиторська палата України, Національний банк України, Національна комісія регулювання ринків фінансових послуг, Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Оскільки при усіх перевірках застосовуються
єдині для всіх аудиторів Міжнародні стандарти
аудиту, а відмінність полягає лише в особливостях здійснення діяльності суб’єктами господарювання (не існує особливого порядку аудиту банків, страхових компаній тощо), то ведення окремих реєстрів є недоцільним і дану функцію можна делегувати Міністерству юстиції України.
Порівняльні моделі організації зовнішнього
аудиту наведено на рис. 1 і 2.
Запропонована функціональна модель організації аудиторської діяльності в Україні передбачає функціонування двох компетентних органів у
сфері зовнішнього аудиту, що відповідає Директиві ЄС, а саме: органу суспільного нагляду та
громадських саморегулівних організацій. Автор
вважає, що доцільним є припинення діяльності
Аудиторської палати України, оскільки:
– по-перше, доведено, що її діяльність є неефективною (не створено належної методологічної, методичної бази для функціонування сфери
аудиту);
– по-друге, здійснює невластиві їй функції у
відповідності до світової практики та вимог ЄС,
зокрема зовнішній контроль якості аудиторських
послуг здійснюється практикуючими аудиторами-членами АПУ;
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– по-третє, недотримується принципу незалежного фінансування, оскільки Комітет з контролю якості аудиторських послуг фінансується за
рахунок АПУ, тобто за рахунок фізичних осібаудиторів і аудиторських компаній. Згідно з Директивою ЄС фінансування системи суспільного
спостереження повинне бути гарантованим і вільним від будь-якого неналежного впливу з боку
аудиторів або аудиторських фірм;
– по-четверте, Аудиторська палата України за
висновком Міністерства юстиції України не вважається регулятором аудиторської діяльності та
не є органом суспільного нагляду [10, с. 44].
Запропонована функціональна модель організації органу суспільного нагляду передбачає:
– формування органу суспільного нагляду не
практикуючими особами, яких делегують державні інституції із мінімальним терміном виконання обов’язків не менше 3 років та достроковим
звільненням лише за рішенням суду;
– фінансування органу суспільного нагляду
має здійснюватись за рахунок коштів державного
бюджету та поступлень від застосованих штрафних санкцій (витрати мінімальні, а принцип буде
дотримано, застосовується у зарубіжній практиці);
– розслідування діяльності аудиторів та аудиторських фірм, вжиття відповідних заходів здійснюватиме компетентний орган, який не представляє інтересів виконавців аудиту – орган суспільного нагляду. На нашу думку, логічним було б
і участь замовників аудиту у процесах розслідувань, розгляду скарг та вжиття заходів впливу,
однак створення третього компетентного органу
не передбачає Директива ЄС. З цієї причини постає дилема: копіювання зарубіжних вимог, підходів чи все ж таки власний підхід, який не буде
скептично оцінений Європейською групою органів нагляду за аудиторами (EGAOB).
Іншим компетентним органом з регулювання
та контролю сфери аудиту у нашій функціональній моделі організації аудиторської діяльності
має належати саморегулівним організаціям аудиторів. На нашу думку, оптимальним підходом є
делегування державою СРО усіх інших функцій,
наведених на рис. 2. Зазначений підхід відповідатиме принципам субсидіарності і пропорційності, які закладені в основу діяльності Євросоюзу в
цілому.
Обов’язковими організаційними вимогами, на
нашу думку, до саморегулівних організацій має
бути:
– прийняття окремого Закону України «Про
саморегулівні організації в Україні»;
– участь усіх аудиторів (згідно реєстру) у
СРО, і лише в одній;
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Рис. 1. Діюча функціональна модель організації аудиторської діяльності в Україні

����� ����������� �������
(�� ����������� �����-������������
��������� �������  ���, ������,
������, ������������, ������,
������)

������������� �����������
(���������� ���������, ������� ����
� �� ����� 20 % ���� ��������� �����)
������������ ���������

������������ ������
�������/���������� ���������,
���� ������������� �������

������������ �� ��������
�� ����������� ���� �����������
�����, ��������� �������

���������� ����������� ��������
������ ������ �� ������������
���������� ������������ ����,
������ ��������������
�� ���������������� ������� ������

������ ������� ������������
�������� ������ ������
���������� ���������� ��������,
���������� ������������ ���������

������ ������ ��� �� �����������
���������� �� ����������
(������������, ���������� �������)

������ ������ ������������ ����,
������������ ������� ������������
����������

������� ������� ���������,
������������ ����  ������������
������� �������

������������� ��������� ���������
� ��������� �����������, ������
�������� ������������ �����
�� ������� ������� ����������

Рис. 2. Запропонована функціональна модель організації аудиторської діяльності в Україні*
*Розроблено автором.

– формування компенсаційного фонду при СРО
через страхування відповідальності аудиторів;
– участь у кожній із них не менше 20 % усіх
професійних учасників ринку аудиту.
Єдиним джерелом доходу СРО для покриття
поточних витрат має бути річна плата за членство
в організації в залежності від доходу та кількості

сертифікованих аудиторів в штаті фірми, а аудитори-суб’єкти підприємницької діяльності сплачуватимуть фіксовану плату. Разом з тим, при
сертифікації, навчанні та інших заходах СРО реалізовуватимуть на безоплатній основі.
Висновки і пропозиції. Важливими концептуальними ідеями при формуванні нової моделі ор107
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ганізації зовнішнього аудиту мають бути: держава не може і не повинна випустити із поля свого
зору контроль за якістю діяльності аудиторів, аудиторських фірм, які відіграють суттєвий суспільний інтерес.
Реалізація запропонованих організаційних засад функціонування зовнішнього аудиту на сучасному етапі сприятиме наближенню його до
європейських стандартів, виходу із стану застою
та водночас його прогресивному розвитку.
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ОБЛІК ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
УЧЕТ ДРУГИХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
THE ACCOUNTING OF OTHER OPERATING EXPENSES:
THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
У статті відображені теоретичні підходи до обліку і відображенню у фінансовій звітності інших операційних витрат, наведено авторське трактування поняття «інші операційні витрати», доповнено класифікацію витрат для потреб управління, запропоновано напрями удосконалення аналітичного обліку та наказу про облікову політику щодо досліджуваних витрат.
Ключові слова: інші операційні витрати, інша операційна діяльність, облік, управління.
В статье отражены теоретические подходы к учету и отражению в финансовой отчетности других операционных расходов, приведена авторская трактовка понятия «другие операционные расходы», дополнена классификация расходов для потребностей управления, предложены направления совершенствования
аналитического учета и приказа об учетной политике в отношении изучаемых расходов.
Ключевые слова: другие операционные расходы, другая операционная деятельность, учет, управление.
The article represents the theoretical approaches to the accounting and disclosures the other operating expenses in the financial statements. The author’s interpretation of “the other operating expense”” is given. The
expenditure’s classification for the administrative purposes is supplemented. The directions and measures for the
improvement of analytical accounting and the order of the accounting policies regarding the studied costs are
suggested in the article.
Key words: the other operating expenses, the other operating activities, accounting and management.

Актуальність проблеми. Управління витратами операційної діяльності є однією з основних
ланок управління, що потребує досконалого обліку, контролю і планування витрат операційної
та іншої операційної діяльності як засобом управління прибутком. Увага адміністрації та обліковців-дослідників, перш за все, спрямована на операції та процеси основної діяльності підприємства, які є його головною метою, забезпечують
питому вагу доходів. Разом з тим, інші види діяльності підприємства можуть мати суттєвий
вплив на отримання доходів підприємства, тому
потребують поглибленого вивчення для визначення їхньої доцільності, ефективності, результативності.

Зміни національного законодавства, зокрема
щодо формування фінансової звітності, вимагають вивчення інших операційних витрат як
об’єкту обліку і менеджменту.
Актуальність теми дослідження підтверджується зростанням обсягу витрат, зокрема інших
операційних, різноманітністю статей витрат, необхідністю використання на підприємствах
аграрного сектора економіки планування і прогнозування витрат у контексті вивчення впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників. Формування
такої інформації має забезпечити потреби зовнішніх користувачів і керівництва підприємств
для прийняття своєчасних ефективних управлінських рішень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання обліку і контролю інших операційних
витрат досліджували в своїх працях такі вчені
як П. Й. Атамас, Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій,
С. М. Ксьондз, С. М. Петренко та ін. Враховуючи
значний вклад вчених, існує потреба подальшого
дослідження у частині формування визначення
таких витрат, вдосконалення їхніх класифікаційних ознак та процесу відображення в облікових
регістрах і внутрішніх обліково-аналітичних документах підприємств.
Виклад основного матеріалу. Національна законодавчо-нормативна база не регламентує визначення поняття «інша операційна діяльність»,
а науково-облікова література трактує лише
складові елементи такої діяльності, які відповідають субрахункам до рахунку 94 «Інші витрати
операційної діяльності». Наприклад, доходи і витрати іншої операційної діяльності відображають результати продажу майна підприємства (за
винятком реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, фінансових інвестицій та майнових комплексів), операцій з іноземною валютою, наслідків
порушення умов господарювання, результатів
списання оборотних активів, інших операцій.
Отже, інша операційна діяльність є складовою
операційної діяльності і є відмінною від операційної, фінансової, інвестиційної. А. Л. Романчук
трактує іншу операційну діяльність як «неосновну діяльність підприємства, що відбувається в
межах одного операційного циклу, а також операції, які протікають в обсязі операційного ци-

клу та забезпечують або виникають в результаті
здійсненої основної діяльності». Автор виділяє у
складі іншої операційної діяльності два її види:
1) неосновна операційна діяльність підприємства; 2) операції, що виникають під час здійснення основної та неосновної діяльності [3].
Визначення інших операційних витрат законодавчо-нормативні документи не містять. За П(С)БО 16 «Витрати» інші операційні витрати – це
витрати іншої операційної діяльності підприємств, до яких відносять витрати від первісного
визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, витрати на
дослідження і розробки, витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, собівартість реалізованих
виробничих запасів, сумнівні та безнадійні борги, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, нестачі і втрати від
псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, інші витрати операційної діяльності [2].
Витpaти, щo виникaють у пpoцеci звичaйнoї
дiяльнocтi пoдiляють на витpaти вiд oпеpaцiйнoї,
інвестиційної та фiнaнcoвoї дiяльнocтi. Операційна діяльність підприємства – це основна діяльність, яка пов’язана з виробництвом продукції
(робіт, послуг) або реалізацією продукції, що є
визначальною метою створення підприємства та
забезпечує основну частину його доходу. Так,
інші операційні витрати є операційними витратами, які не включають до собівартості виробленої
і реалізованої продукції, а покривають за рахунок
інших джерел (рис. 1).

���������� �������

���������
(�������� ���������)
�� ������������ ���������

�� ���������
�� ������������ ���������

����� ����������� �������
��������������� �������
����� ������� �� ������ �����
������� �� ����
���� ����� �������
���� ���������� �������
����������������� �������
Рис. 1. Склад операційних витрат за відношенням до собівартості продукції
Джерело: побудовано з використанням [2].
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Опрацювавши відповідну законодавчо-нормативну базу та наукові дослідження з обліку витрат, ми трактуємо інші операційні витрати як
матеріальні і грошові витрати підприємства, які є
постійними (не пов’язані із обсягом діяльності
або зі ступенем завантаження виробничих потужностей), непрямими (не відносять на собівартість виробленої продукції), призводять до зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань під час операційної діяльності.
Для відображення інших операційних витрат,
за умови використання для відображення витрат
рахунків класу 9 «Витрати діяльності», використовують рахунок 94 «Інші витрати операційної
діяльності», за дебетом якого відображають суму
визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові результати».
Отже, для потреб фінансового обліку досліджувані витрати за даними первинного обліку
накопичують у регістрах синтетичного і аналітичного обліку з подальшим списанням на фінансовий результат і звітним відображенням лише

однією сумою у формі фінансової звітності No 2
«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
Потреби ж управлінського обліку вимагають
наявності оперативної і систематизованої інформації щодо обсягу, складу, структури витрат для
аналізу планових (прогнозних) показників і фактичних даних як підстави для координації управлінських рішень, планування і контролю витрат.
Ми доопрацювали визначену С. М. Ксьондз класифікацію витрат іншої операційної діяльності
для вимог управлінського обліку в частині відображення витрат у звітності – регламентоване відображення витрат у фінансовій звітності та нерегламентоване відображення витрат у нефінансовій звітності (табл. 1).
Запропоноване нами визначення та класифікаційні види інших операційних витрат мають підвищити ефективність управління та забезпечити
взаємозв’язок всіх ланок облікового ланцюгу у
контексті впливу галузевих особливостей на
склад і структуру витрат іншої операційної діяльності.

Класифікація інших операційних витрат для прийняття управлінських рішень
Ознака витрат

Вид витрат

Залежно
від ділової
активності
підприємства

Обов’язкові

За доцільністю
витрачання

Залежно
від охоплення
планом
Залежно
від прийняття
управлінських
рішень

Дискреційні
Непродуктивні
Продуктивні
Планові
Непланові
Релевантні
Нерелевантні

Регламентовані (окремо
відображені
За відношенням
у фінансовій звітності)
до відображення
Нерегламентовані
у звітності
(відображені
у нефінансовій звітності)

Таблиця 1

Стаття витрат іншої операційної діяльності

Собівартість реалізованої іноземної валюти, витрати на
орендну, розрахунки з реєстратором цінних паперів,
страхування майна, інші витрати операційної діяльності
Собівартість реалізованих виробничих запасів, витрати на
дослідження та розробки, представницькі витрати, визнані
штрафи, пені, неустойки, безнадійні та сумнівні борги
Втрати від знецінення запасів, безнадійні та сумнівні борги,
нестачі і втрати від псування цінностей, штрафи, пені,
неустойки, втрати від операційної курсової різниці
Витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованої
іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих
запасів, матеріальна допомога, премії
Витрати на дослідження і розробки, сумнівна заборгованість,
витрати соціального призначення, страхування майна, орендна
плата
Безнадійна заборгованість, визнані штрафи, пені, неустойки,
нестачі і втрати від псування цінностей, втрати від курсових
різниць
Операційна оренда, витрати на утримання соціальнокультурного призначення
Списання знецінених запасів, втрати і нестачі від псування
цінностей
Дебіторська заборгованість та відрахування до резерву
сумнівних боргів
Витрати на утримання об’єктів соціально-культурного
призначення; додаткові соціальні витрати

Джерело: доопрацьовано [1].
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На підставі чинних нормативних актів на підприємстві мають розробляти, затверджувати і
використовувати для організації і здійсненні облікової роботи такі внутрішні документи як наказ
про облікову політику підприємства; робочий
план рахунків; графік документообігу; посадові
інструкції бухгалтерів; положення про бухгалтерію тощо.
У 8 серед досліджених нами 10 аграрних підприємств Миколаївської області зведеного документу, який надавав би можливість проаналізувати склад і структуру інших операційних витрат,
не ведуть. У фінансові звітності (форма No 2 «Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)») ці витрат відображені однією сумою, а у
примітках до фінансової звітності зазначено, що у

всій сумі інші операційні витрати віднесено на
субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності». Інших субрахунків до рахунку 94 у цих
підприємствах не використовують.
Отже, інформаційні можливості проаналізувати склад і структуру інших операційних витрат
та динаміку їхнього обсягу для забезпечення
контролю й управління ними відсутні. Дані аналітичного обліку досліджуваних витрат необхідні для контролю та аналізу, передусім для порівняння сум фактичних витрат із сумами витрат,
наприклад за плановим кошторисом.
У примітках до річної фінансової звітності
інші операційні витрати відображують у частині V «Доходи і витрати», де вони мають бути деталізовані за видами. У досліджуваних господар-

�������� ������� ������������� ������ ��� �������� �������� � �������
������ ������� � ������
 ������������ ������� � ������ �� ������ ��������������� ������
������ ����������;
 ����� (��������) �������� ������� � ������;
 ����� ������ ������ �������� ���������� ������������
����� ��� ��������
��������

������� ������������� ��������� � �������
������ � �������� ����� ����������� ������

��������� ���������� ���� ����� ���������� �� ������ ����� ���������� ��
������������, ������� ����� ����������� ���������� �� ������ �����
����������� ����������. ���� ���� ���������� ����������  �� ������������
�������� ������������, ��� ������������ ���������� �������� ����������
������� ��������������. ������� ����� ����������� ���������� 
����������� � ������� ������� ������������, ��� � ���������� (�� ��������
�� ������� ���������� ��� �� �������� ������������ ����������
�����������), ��������� (�� ��������� �� ������������ ����������
���������), ���������� �� ��������� ����������� ����� � ������� �������
������� ��� ���������� ���������� ��� ��� ����������� ����������
��������� ������ ����� ����������� ������, ��� ���������� ��� ������
���� ����������� �� ������������ ��� ������ �����������
��������� �� ��������� ������� ����� ����������� ������ ����������
������� ��� ���������� ������� ������� ��� ������������ �����������
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��������� ������������� � ������ ������, ������� ����� �����������, ��
���������� �� ����� ����������������� ��������� �� ������� 94 «����
������� ����������� ����������» �� �������� ������������ ������
Рис. 2. Напрями доопрацювання Наказу про облікову політику аграрного підприємства
у частині обліку і контролю інших операційних витрат
Джерело: сформовано автором.
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ствах за 2012 рік зазначені витрати відображені
однією сумою за кодом 490 «Інші операційні доходи і витрати».
Під час досліджень ми визначили невідповідність при здійсненні обліку інших витрат операційної діяльності. Так, рахунок 94 має назву
«Інші витрати операційної діяльності», а стаття
фінансової звітності – «Інші операційні витрати»
(код 2180), що вимагає відповідного взаємоузгодження.
Відсутність субрахунків другого порядку і
аналітичних рахунків до рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» викликає «плутанину» у єдиному регістрі обліку досліджуваних
витрат (у досліджуваних нами підприємствах) –
загальній нагромаджувальній відомості, оскільки
у ній зазначають ще й адміністративні витрати,
а інші операційні зазначають лише за їхньою назвою, без деталізації.
Разом з тим, має місце думка економістів про
те, що у підприємствах, де на рахунку 94 «Інші
витрати операційної діяльності» обіг протягом
звітного року перевищують 20 тис. грн варто запроваджувати відповідні нагромаджувальні відомості з деталізацією за видами витрат.
Отже, для забезпечення достовірності, повноти, зрозумілості та можливості порівняння облікової інформації на підприємстві повинна бути
належним чином сформована облікова політика,
зокрема щодо аналітичного обліку.
Метою облікової політики є забезпечення
одержання достовірної інформації про майновий і
фінансовий стан та результати діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності
для прийняття відповідних рішень.
У контексті зазначеного пропонуємо доопрацювати Наказ про облікову політику у частині
обліку і контролю інших операційних витрат, зазначити у ньому визначення щодо видів діяльності та витрат такої діяльності на підприємстві, зокрема іншої операційної діяльності та витрат іншої операційної діяльності (рис. 2).
Висновки. Інші операційні витрати підпри-

ємств аграрного сектора економіки потребують
подальшого дослідження як окремий об’єкт обліку і менеджменту, оскільки вони, у контексті тенденцій до збільшення обсягу, безпосередньо
впливають на формування фінансового результату. Неоднозначне трактування таких витрат в обліку і звітності потребують їхнього визначення,
класифікації та деталізації відображення для
контролю, аналізу і управління. Облікова політика підприємства щодо інших операційних витрат
має формуватися з урахуванням галузевих особливостей господарювання та впливу внутрішніх
і зовнішніх чинників.
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CHANGES IN EXPORT STRUCTURE AND GROWTH OF FDI
AS THE DRIVING FORCES OF INCREASE OF COMPETITIVENESS
OF THE SERBIAN ECONOMY
The growth of export and increase of competitiveness of the economy are the main economic goals pursued by
all countries. After almost a decade and a half of going through the process of transition, the international competitiveness of the Serbian economy is still extremely low. The main reasons for this are reflected in unfinished
structural reforms of the production sector and the insufficient development of its export potential. By attracting
foreign direct investments (FDI), the Republic of Serbia improves the structure of domestic production, raises
the quality and volume of export of technology-intensive products, thus increasing the competitiveness of its
economy.
Key words: competitiveness, global competitiveness index, structural changes, export growth, foreign direct investments, clusters.

INTRODUCTION
In the report published by the World Economic
Forum (WEF) for the period 2013-2014, the Republic
of Serbia occupies the 101st place out of 148 ranked
countries, which means that it fell by six positions in
relation to its ranking in 2012. According to the Global Competitiveness Index (GCI), the ranking of the
Republic of Serbia generally deteriorated in the period 2007-2013, while the ranking of most countries in
the region significantly improved. This points to the
fact that the Republic of Serbia must significantly increase the international competitiveness of its economy. To achieve this goal, it must change the structure
of its production and improve export opportunities.
The Republic of Serbia cannot implement structural reforms in the economy due to the lack of equity
capital. Therefore, Serbia is forced to create conditions for the growth of FDI inflow. It is particularly
important to attract Greenfield investments in new
projects. Such investments should improve the pro-

duction structure and increase export competitiveness of the Serbian economy.
The main objective of this paper is to point to the
current level of competitiveness of the Republic of
Serbia in the international context. In addition, the
paper will show the effect of qualitative changes in
the export structure and foreign direct investment
inflow on the improvement of the international competitiveness of the Serbian economy.
1. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
One of the most important indicators of the global
competitiveness of a given country is the GCI, which
is determined by the World Economic Forum. The
World Economic Forum uses this indicator to measure the competitiveness of economies, as a basis of
economic growth and development, in order to evaluate economic and business potentials of the world
economies. Synthesis of microeconomic and macro-
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economic indicators of competitiveness is determined
by the GCI that is based on 12 sub-indices (dimensions or indicators of competitiveness), grouped into

three categories (basic requirements, efficiency enhancers and innovation and sophistication factors)
[6, p. 3].
Table 1

GCI for the selected countries for the period 2007-2013 [9]
Country
Albania
Year

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3,48
3,55
3,72
3,94
4,06
3,91
3,85

Bosnia
Republic
Republic Slovak
and
Croatia Greece Hungary
of
Montenegro Romania
Slovenia
of Serbia Republic
Herzegovina
Macedonia

3,55
3,56
3,53
3,70
3,83
3,93
4,02

4,20
4,22
4,03
4,04
4,08
4,04
4,13

4,08
4,11
4,04
3,99
3,92
3,86
3,93

4,35
4,22
4,22
4,33
4,36
4,30
4,25

In the final report for the period 2013-2014, which
shows the competitiveness of countries based on 114
indicators grouped into 12 categories [1], the Republic of Serbia is ranked 101st out of 148 ranked countries. According to the GCI for the period 2007-2013,
the best ranked countries out of the surveyed countries in transition are: Estonia, the Czech Republic,

3,73
3,87
3,95
4,02
4,05
4,04
4,14

3,91
4,11
4,16
4,36
4,27
4,14
4,20

3,97
4,10
4,11
4,16
4,08
4,07
4,13

3,78
3,90
3,77
3,84
3,88
3,87
3,77

4,45
4,40
4,31
4,25
4,19
4,14
4,10

Poland, Slovenia, Slovakia, Hungary, Montenegro,
Croatia, Romania, Macedonia, Greece and Serbia,
followed only by B&H and Albania [3].
Switzerland still holds the leading position on the
list of the World Economic Forum (GCI = 5.67), followed by Singapore and Finland.
Judging by overall competitiveness measured by
Table 2

Ranking of the selected countries according to the GCI in the period 2012-2013 [8]
Country
Albania
Year
2012 *
2013 *

89
95

4,48
4,50
4,55
4,42
4,30
4,34
4,25

Bosnia
Republic
Republic Slovak
and
Croatia Greece Hungary
of
Montenegro Romania
Slovenia
of Serbia Republic
Herzegovina
Macedonia
88
87

81
75

96
91

60
63

80
73

72
67

78
76

95
101

71
78

56
62

Note: 2012 * The report includes 144 countries; 2013 * The report includes 148 countries.

the GCI in 2013, the Republic of Serbia is at the rear
of this group of countries. Besides the Republic of
Serbia, significant drop on the 2013 list is recorded by
Albania, Slovakia and Slovenia, while significant
progress is made by Croatia, Greece, Macedonia and
Montenegro.
GCI is largely based on the concept of national
competitiveness and the concept of competitive advantage developed by Michael Porter. He points to
four stages of competitive development of a country:
1) factor-driven, 2) investment-driven, 3) innovationdriven, and 4) wealth-driven [13, pp. 136-137].
In the first growth stage, the country is limited to
the development of agriculture and primary industry,
with the possibility of using the basic factors such as
unskilled labor, natural resources and favorable climatic conditions. The second stage is related to the

increase in investment activity, where the funds are
directed to the construction of modern enterprises, as
well as to import and application of foreign technologies. In the third stage, the competition is a reflection
of innovative processes. Such processes assume a
primary role so that the quality of business constantly
grows and competitiveness increases. Most developed
countries in the world are currently in this stage of
competitiveness development. When the economy
finds itself in the stage in which the driving force of
competitiveness is the national wealth, the process of
finding new technologies and new products faces
slowdown. In these situations, orientation of goals
shifts from economic to social. The economy of the
Republic of Serbia has entered a second group of
countries characterized by efficiency-driven development. The key factor of this development is reflected
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in the large inflow of new investments. Serbia must
increase its competitiveness by entering the group of
40 most competitive countries in the world. Thus defined, this objective implies the need for adopting a
completely different strategy of future economic development of the Republic of Serbia. This strategy
must be export-oriented in order to increase productivity and increase international competitiveness of
our country. World experience has shown that efficient economic development occurs in countries that
replace the strategy of import substitution, which is
oriented towards the home market, with the export
expansion strategy. Such strategy has been applied by
the countries belonging to the group of “Asian Tigers”. More recently, the best example of this development concept has been found in China. China has
been recording double-digit growth rates, high foreign exchange reserves, huge FDI inflow, enormous
export growth and a constant surplus in trade with the
highly developed countries for almost two decades.
Improvement of individual economic indicators
(macroeconomic stability, investment climate, the
level of development of public institutions, the level of
technological development, etc.) is a basic prerequisite for improving the quality and volume of export
and the inflow of foreign capital. Achieving a certain
level of international competitiveness is one of the
prerequisites for admission of the Republic of Serbia
to the European Union.
2. QUALITATIVE CHANGES
IN EXPORT STRUCTURE AND INCREASE
OF COMPETITIVENESS
OF THE SERBIAN ECONOMY
Stronger opening of the Serbian economy to foreign investments after 2000 was followed by an in-

crease of the share of exports of goods and services in
gross domestic product. Export of goods from the
Republic of Serbia was mostly directed towards the
markets of European countries, especially members
of the European Union. However, for a long time no
significant progress of the Republic of Serbia in terms
of qualitative changes in the structure of export to the
EU market has been registered. Integration processes
taking place within the process of enlargement of the
European Union to the East have increased the competition on this market to a considerable extent, thus
hindering the export of Serbian companies.
With the purpose of increasing the share of export
in gross domestic product, it is necessary to harmonize export structure with the structure of import demand, especially with respect to the members of the
European Union. Serbian export is dominated by
products processed at lower levels, which considerably
reduces export income and the competitiveness of the
Serbian economy. Such a weak structural profile of
Serbian export is largely a consequence of the lack of
investment in the real sector during the 1990s. Production equipment of the Republic of Serbia is quite outdated. It amounts to several technology cycles. Therefore, investment in the production of products intended
for export is necessary, which requires an increase of
the share of investment in gross domestic product in
the years to come. It is also necessary to increase import of equipment and modern technology with the
purpose of intensifying changes in export structure
and raising the level of compliance of export with the
basic structural requirements of import demand, especially from the European Union countries.
Certain information on the dynamics and structure of Serbian foreign trade by sections can be provided by the Standard International Trade Classifica-

Figure 1. Export and import of the Republic of Serbia ranked by sections of the SITC
(for the period January-August 2013) [5; 11]
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tion (SITC). Figure 1 shows the ranking of individual
sections of SITC in export and import of the Republic
of Serbia.
Figure 1 shows the road vehicles as the main export products in the period January-August 2013, followed by electrical machinery, apparatus and appliances. In both cases, the items in question are the
products processed at higher levels and have a higher
added value. In 2013, as compared to 2011 and 2012,
obvious progress regarding exchange structure occurred. In 2011, iron and steel were the main export
products, followed by non-ferrous metals. In the first
ten months of 2012, the most important group of export products in the Republic of Serbia was cereals
and cereals and cereal preparations, followed by electrical machinery, apparatus and appliances. Non-ferrous metals, vegetables and fruit and metal products
were the following three groups of products according to the value of exports in the aforementioned period of 2012. Major import products of the Republic
of Serbia in the first eight months of 2013 were: road
vehicles, crude oil and petroleum products. The main
imported products in 2011 were: crude oil, petroleum
products and natural gas. Leading import products in
the first ten months of 2012 were fuels (crude oil, petroleum products and natural gas), but to a lesser extent in comparison to the same period in 2011.
Until the outbreak of the world financial crisis, the
growth of import was more intense than the export
growth. The growth of export of road vehicles, electrical machinery, apparatus and appliances is increasingly depending on the development of the economic
situation in the European Union. Projections and expectations of higher economic growth in the Eurozone in 2014, compared to the years affected by the
crisis, point to the fact that companies from the Republic of Serbia will have more opportunities to export goods to the Eurozone countries. Despite the
dynamic growth of total import, import of equipment
and new technology is not adequate enough to cause
major structural changes in the real sector of the Serbian economy.
3. FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
AND IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS
OF THE SERBIAN ECONOMY
The slowdown of structural changes in the Serbian
real sector is largely a consequence of the lack of investment in the past. Only the completion of the process of restructuring of the Serbian real sector can improve the export structure and improve international
competitiveness of the Serbian economy. However,
improving the export structure requires prior import
of modern equipment and technology, so that the obtained products could meet the standards of the world

market. Therefore, stimulation of FDI, especially
Greenfield investments, in the tradable share of GDP,
that is, in production and export-oriented projects,
must be a priority policy of the Republic of Serbia.
The structure of FDI inflow in Serbia is unfavorable since investors mainly invest in the non-tradable
share of GDP that is dominated by the service sector
with no potential for development and increasing export. At the global level, the share of the primary and
secondary sector in the total FDI inflow is 37.5%,
whereas in the Republic of Serbia this share is only
20% [10, p. 14].
In the economies of Central and Eastern Europe,
FDI has caused profound structural changes. It can be
confirmed, above all, by deep transformation of traditional sectors of these countries that resulted in the
production of medium-high-tech globally acceptable
products. However, because of a rather low level of
FDI in the past 3 years (in 2012 total FDI inflow
amounted to about 1.3 billion dollars [2] and was by
almost one fifth less than in 2011, whereas from the
beginning of 2013 to 25th October of the same year it
amounted to about 584 million euros), such transformations are not possible in the economy of the Republic of Serbia.
Different types of FDI have a different impact on
the export performance and competitiveness of an
economy. For example, “vertical” FDI can improve
export performance and competitiveness of the Serbian economy more efficiently than “horizontal” FDI.
“Vertical” FDI, especially if they are placed in the
tradable sector, almost inevitably contribute to the
export growth [4, p. 400]. “Vertical” FDI tend towards optimal geographical allocation of various
stages of production within multinational companies.
In the past decade, such companies were dominant
investors in the economies of countries in transition.
“Vertical” investments are mainly aimed at exporting
in the direction of later stages of production or at producing final products for foreign markets. “Horizontal” FDI are mainly aimed at the home market.
It is safe to argue that FDI are good and desirable
form of capital inflow into the economy of the Republic of Serbia. However, the current structure of the
economy does not allow for the sustainable export
growth. Therefore, FDI are expected to generate profound changes in the structure of production of export-oriented companies. In addition, FDI are expected to intensify the privatization process, which
ultimately should enable better management of these
companies and their more efficient networking with
international wholesalers and retailers.
The formation of clusters in Serbia should encourage the FDI inflow to a greater extent. Recent research
has shown that in addition to domestic investors, who
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are an important factor in the formation of clusters, it
is necessary to engage foreign investors. This would
raise the efficiency of clusters to a higher level and
create opportunities for the increase of export competitiveness of the Serbian economy [12].
In order for Serbia to attract enough FDI that
would improve the structure of production and its
export potentials, it is necessary to implement adequate measures. These measures have to follow certain rules in terms of attracting FDI, which are referred to as new generations of investment promotion
policies. In the first generation of investment promotion policies, a country adapts the market to the policies of countries from which it expects the highest
FDI inflow. This usually means a general liberalization of FDI framework, reducing the barriers to the
entry of FDI, strengthening the role of the market and
standardization of procedures for foreign investors.
In the second generation of investment promotion
policies, governments of certain countries try to attract FDI by “market analysis” of their countries,
which results in the rapid development of the national
promotion agencies. The latest, third generation of
investment promotion policies is based on the specific
activities at the cluster level that should support the
achievement of the development priorities of the industry or the economy as a whole. The key to success
in attracting FDI lies in the creation of an attractive
environment, which involves at least: 1) selection and
choice of a number of local companies that are attractive for FDI inflow, 2) restructuring of those companies so that they could catch up with leading world
competitors and 3) establishment of a sophisticated
promotion policy that will be used to achieve the defined goal [7, pp. 49-50].
Unlike the Republic of Serbia, most of the less
developed countries implement very sophisticated
investment policy measures to attract FDI. These
measures help foreign investors concentrate FDI in
those countries/regions that can fully provide what
they are expected to provide. Given the level of development of its economy and the degree of implementation of the relevant legislation, the Republic of Serbia
still cannot successfully implement such investment
policy measures.
Conclusion
According to the indicators published by the WEF,
the level of competitiveness of the Serbian economy
is extremely low in comparison to its immediate environment. The main reason for that lies in the lack of
significant changes in the structure of production and
export. Export structure is mainly dominated by traditional industrial production and low-tech products.
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Judging by the level of GDP per capita, the Republic of Serbia is in the middle of the second phase of
development, so that it must make qualitative changes
in the industry and export, in order to improve its
competitive position. Due to the development of the
world economy at the scientific and technological
levels, Serbia will have to increase import of equipment and modern technology in order to enhance export competitiveness and improve its position on international markets.
Data for the first six months of 2013 clearly indicate growth of export of products processed at higher
levels with higher added value. Import of equipment
and new technology is still not adequate enough to
make structural changes in the real sector.
Due to the low level of its independent accumulation, the Republic of Serbia should use stimulating
measures to attract FDI inflow. FDI would allow the
restructuring and expansion of export-oriented production capacities of the Serbian economy. FDI would
also enable growth of export of technology-intensive
products that are compliant with the requirements of
import demand in the EU countries, and improve
competitiveness and prospects of the entire Serbian
economy.
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Постановка проблеми. Ринок послуг швидко
розвивається та змінюється, росте та урізноманітнюється. Частка сектору послуг у господарстві
постійно росте, що спричинено автоматизацію виробництва та вивільненням робочої сили з сектору виробництва. Сфера послуг є важливим показником розвитку економіки, рівня життя населення
та конкурентоспроможності країни. Ринок послуг
займає велику частку в економіці індустріальних
країн характеризується так ключові фактори зростання як наукові здобутки, нематеріальні накопичення, глобалізація господарських процесів.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Вивченням сфери міжнародних послуг займались
багато вчених серед яких А. Румянцев, Ю. Коваленко, А. Мазаракі, Ю. Макогон, Г. Коваль, А. Олефір, М. Портер, П. Шимко, Д. Белл та ін.
Метою статті є дослідження тенденцій розвитку міжнародного ринку послуг, напрямки та
проблеми їх розвитку.

Результати дослідження. У міжнародних торговельних відносинах все більшого значення набуває міжнародний ринок послуг. Швидкий розвиток сфери послуг зумовлюється інтенсифікацією та глобалізацією економічних процесів у світі,
а також розширенням та диверсифікацією сфери
послуг.
Різні науковці та дослідники по-різному розглядають поняття «послуга», хоча не існує одностайної думки, незважаючи на широку дослідницьку базу. Через велику кількість визначень
терміна «послуги», важко визначити єдине загальноприйняте визначення.
Послуга – це підприємницька діяльність,
спрямована на задоволення потреб інших осіб, за
виключенням діяльності, що здійснюється на
основі трудових правовідносин. Послуга – такий
вид праці, якому виробництво корисного ефекту
співпадає в часі з його споживанням. Послуга –
вид діяльності, робіт, в процесі виконання яких
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не створюється новий матеріально-уречевлений
продукт, який раніше не існував, але змінюється
якість вже створеного продукту. Послуга – це вид
діяльності, який задовольняє певну людську потребу, може мати або не мати матеріальну форму,
тісно пов’язаний з виробництвом товарів або повністю самостійно оформлений [5, с. 16].
Інший підхід до визначення поняття «послуга взагалі» використовує відомий економіст
Т. П. Хілл: «Послуга може бути визначена як зміна в стані особи або товару, що належить будьякій економічній одиниці, яка є результатом діяльності певної іншої економічної одиниці з попередньої згоди першої особи чи економічної
одиниці» [4, с. 174].
Сфера послуг трактується як «система галузей
народного господарства, продукти, споживча вартість яких виражається в наданні зручностей». Їй
властиві такі особливості, як: «високий динамізм, територіальна сегментація й локальний характер, висока швидкість обороту капіталу, вища
норма прибутку і відносно коротші строки окупності інвестицій порівняно з багатьма «товарними секторами виробництва», а ключовими категоріями є поняття «послуги» і «торгівля послугами» [2, с. 117].
Отже, послугою є будь-який результат трудової діяльності, спрямований на задоволення потребі з приводу якого виникають виробничі
відносини та не носить матеріально-речовий характер.
Надання послуг характеризується безпосереднім контактом між продавцем та покупцем,
оскільки одночасно відбувається вироблення та
споживання продукту і відсутня потреба у зберіганні продукту. Водночас надання послуг тісно
взаємовов’язане з торгівлею товарами та взаємно
стимулюють розвиток один одного (наприклад,
транспортування, консалтинг, реклама, після та
передпродажний сервіс).
Зазвичай сфера послуг є більш захищеною
державою, ніж виробнича, і навіть можуть знаходитись у монопольній власності держави у деяких
країнах (транспорт, зв’язок, страхування, фінансові послуги). Завищена захищеність часто створює додаткові бар’єри та перешкоди у торгівлі
послугами, порівняно з торгівлею товарами. Значною перешкодою є те, що не всі види послуг
можуть бути залучені до міжнародного обміну,
насамперед комунальні та побутові послуги.
Ринок послуг є досить різноманітним. Характерним для ринку послуг є те, що нові технології
покращують або ж замінюють інші способи їх
надання. Сприяють даному явищу і інтеграційні
процеси, що роблять різницю між зовнішніми та
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внутрішніми товарами все менш і менш помітною. Окремі види послуг можуть залежати від
учасників ринку послуг, що визначає особливості
їх технології, порядок взаємодії, природу та мету.
Тобто специфіка міжнародних послуг визначається: предметом і об’єктом послуг; взаєминами
між учасниками ринку послуг; механізмом реалізації послуг.
Форсований розвиток сфери послуг є неодмінною умовою успішного завершення структурної
перебудови світового господарства. Іноді здійснювані перетворення порівнюють за ступенем
радикальності з індустріальною революцією минулого. У ході нової економічної революції в результаті масового впровадження комп’ютерів,
промислових роботів і цілком автоматизованих
систем проектування і керування виробництвом
потреби промисловості в живій праці знижуються, робоча сила, що вивільняється, «переливається» у сферу послуг. Одночасно ускладнюється
економічна організація виробництва, зростають
вимоги до якості робочої сили, що створює додатковий попит на послуги [5, с. 14].
Порівняно із товарним ринком, ринок послуг
ще є несформованим належним чином і перебуває лише у стадії становлення. Такі висновки
можна відзначити аналізуючи суттєві відмінності
у тарифах на однакові види послуг, відсутність
єдиних інструментів та принципів, а також відсутність загальноприйнятої класифікації послуг.
Секретаріат СОТ розробив класифікацію ринку послуг (ГАТС) та поділив їх на 12 секторів:
– бізнес-послуги,
– послуги зв’язку,
– будівельні та інженерні послуги,
– послуги дистриб’юторів,
– освітні послуги,
– екологічні послуги,
– фінансові послуги, медичні,
– послуги в галузі туризму,
– рекреаційні, культурні та спортивні послуги, транспортні й інші послуги [2, с. 116].
Сфера послуг відрізняється специфічними
особливостями та характеристиками. Особливості розвитку сфери послуг в сучасних умовах полягають в наступному:
1. Міжнародна торгівля послугами не є винятковою прерогативою промислово розвинених
країн. У ряді країн, що розвиваються, послуги
також складають значну частину їхнього експорту. Тому для оцінки участі країни у світовій торгівлі послугами доцільно також використовувати
показник її частки у світовій торгівлі, що, як правило, має максимальне значення в провідних промислово розвинутих країнах.
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2. Спеціалізація країни на тих чи інших видах
послуг залежить від рівня економічного розвитку.
Так, у промислово розвинутих країнах перевага
надається фінансовим, телекомунікаційним, інформаційним і більшості галузей ділових послуг,
а для країн, що розвиваються, характерною є спеціалізація на транспортних, туристичних і фінансових послугах.
3. Розвиток торгівлі послугами сприяє наданню супутніх послуг. Як правило, країни, що надають портові послуги, спеціалізуються і на судноремонті; країни-виробники комп’ютерів поставляють на світовий ринок комп’ютерні послуги; у
країнах-експортерах нафти переважає фрахт з обслуговуванням нафто перевезень [5, с. 14].
Для подальшого розвитку сектора послуг в
Україні першочергового значення набувають інформаційно-комунікаційні технології та насамперед Інтернет, електронна і мобільна торгівля,
які все більше впливають не лише на організацію
діяльності окремо взятих підприємств шляхом
скорочення витрат, підвищення мобільності та
конкурентоспроможності, а й значною мірою визначають напрямки та подальші темпи розвитку
інших видів послуг й інших галузей економіки
країни. Перспективи розвитку українського ринку послуг та включення його у міжнародний ринок послуг пов’язані з інтеграцією країни у СОТ
[3, с. 138].

У контексті дослідження міжнародного ринку
послуг виникає питання про роль України на
цьому ринку. З початку 1990-х рр. український
ринок послуг перебуває в процесі активного розвитку. Найбільшу активність простежено у банківській і страхових сферах, у сфері телекомунікацій, комп’ютерних технологій, торгівлі, громадському харчуванні, туризмі та індустрії розваг [2, с. 116].
Згідно з підрахунками Державного комітету статистики протягом дев’яти місяців 2013 р. всього було імпортовано послуг на суму 5 537 823,3 тис. дол.
США, що на 10,2 % більше ніж протягом аналогічного періоду за 2012 р.
Найбільшу частку імпортованих послуг становили транспортні послуги, зокрема 22,1 % від
загальної сукупності імпортованих послуг, що
становить 1 223 660 тис. дол. США. Відносно
високу частку послуг склали ділові послуги –
19,9 % або 1 099 619 тис. дол. США. Значну частку
займають послуги пов’язані з фінансовою діяльністю – 13,7 %, послуги пов’язані з подорожами та
державні і урядові послуги – по 10,4 %. Питома
вага решти послуг, що склала менше ніж по 10 %
(табл. 1).
Стосовно експорту послуг з України, то також найбільшу частку займає експорт транспортних послуг – 56, 6 % або 6 034 073,9 тис.
дол. США. Також вагому частку мають послуги
Таблиця 1

Структура імпорту послуг за 9 місяців 2013 р. [1]
Найменування послуги

Усього
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
Транспортні послуги
Передача електроенергії
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
Послуги поштової та кур’єрської служби
Послуги, пов’язані з подорожами
Послуги з будівництва
Послуги зі страхування
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні
послуги
Ділові послуги
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
Державні та урядові послуги

Імпорт
у%
до 9 місяців
2012 р.

у%
до загального
обсягу, розділу

5 537 823,3
8449,8
1 223 660
16,6
15 560,4
10 865,4
574 273
166 342
139 672
759 301

110,2
…
93
0,1
114,8
436,5
125,7
73,2
107,2
109,9

100
0,2
22,1
0
1,3
0,9
10,4
3
2,5
13,7

447 713

139,5

8,1

433 120

140,2

7,8

1 099 619
21 873,9
572 888

135,8
12,6
129,3

19,9
0,4
10,4

тис. дол. США
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з переробки матеріальних ресурсів – 11,9 % або
1 267 256,9 тис. дол. США та ділові послуги –
10 % або 1 064 681,5 тис. дол. США.

Загалом за 9 місяців 2013 р. з України було експортовано послуг на суму 10 657 030,6 тис. дол.
США (табл. 2).
Таблиця 2

Структура експорту послуг з України [1]
Найменування послуги

Експорт
у%
до 9 місяців
2012 р.

у%
до загального
обсягу, розділу

10 657 030,6
1 267 256,9

105,8
…

100
11,9

261 974,3

60,9

2,5

6 034 073,9
116,2
226 885,6
31 504,9
432 332
154 573,9
62 994,5
274 191,1

94,7
3,8
77,8
166,4
94,7
90,3
67,2
135,2

56,6
0
3,8
0,5
4,1
1,5
0,6
2,6

51 045,6

133

0,5

1 010 120,2

128,5

9,5

1 064 681,5
29 929,6
13 857,2

102,2
74,9
364,2

10
0,3
0,1

тис. дол. США

Усього
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не
віднесені до інших категорій
Транспортні послуги
Передача електроенергії
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
Послуги поштової та кур’єрської служби
Послуги, пов’язані з подорожами
Послуги з будівництва
Послуги зі страхування
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні
послуги
Ділові послуги
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
Державні та урядові послуги

Особливості участі України в міжнародній торгівлі послугами на початку ХХІ ст. традиційно
зумовлюються тим, що вона до певної міри компенсувала негативне сальдо загального торговельного балансу країни. Це відбулося завдяки наявності таких особливо важливих для торгівлі послугами переваг міжнародної економічної діяльності, як сприятливе географічне розташування,
наявність відповідно до історичних традицій участі у міжнародній торгівлі розгалуженої транспортної інфраструктури рухомого складу. У структурі

українського ринку послуг переважають традиційні галузі – транспортні послуги, серед яких
найбільшу частину займають послуги трубопровідного транспорту (табл. 3).
За 2013 р. сальдо загального торговельного
балансу послугами 5 119 207,3 тис. дол. США. Негативне сальдо показали такі види послуг як: послуги, пов’язані з подорожами, послуги з будівництва, послуги страхування, послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю, роялті та інші послуги,
пов’язані з використанням інтелектуальної влас-

Факторні умови для забезпечення конкурентоспроможності України
в окремих сферах міжнародного ринку послуг [2]
Фактор конкурентоспроможності

Географічне розташування
Природні умови
Часовий пояс
Інфраструктура
Робоча сила
Культурні відмінності
122

Таблиця 3

Сфера послуг, розвитку якої сприяє фактор

Транспортні послуги
Туристичні, транспортні послуги
Ділові послуги
Транспортні, ділові, телекомунікаційні, туристичні послуги
Усі види послуг
Туристичні послуги
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ності, послуги в сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги, ділові послуги,
державні та урядові послуги [1].
Розвиток сфери послуг в Україні потребує активізації залучення в цю сферу інвестицій, у тому
числі іноземних. Залучення іноземного капіталу
в українську економіку буде сприяти не тільки
надходженню необхідних фінансових ресурсів,
а й передових технологій, технічно ефективних
методів реалізації послуг, що сприятиме підвищенню їх якості й доступності, культури обслуговування та в кінцевому рахунку – підвищить
конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг і значно зміцнить позиції України в
міжнародному обміні послугами. На динаміку
розвитку ринків послуг суттєво впливає активність приватного сектора. Тому державна політика має бути спрямована на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.
Висновки та пропозиції. У сучасному світі
країни можуть просуватись без інтеграції з світовим господарством. Економіки країн все більше і
більше залежать від зовнішнього впливу, в тому
числі міжнародної торгівлі послугами. В останні
два десятиріччя розширюється обмін між країнами в науково-технічної сфері, росте торгівля традиційними (транспорт, страхування, туризм
тощо) та новими (збір, збереження та передача
інформації, довгострокова оренда обладнання,
консультаційні послуги тощо) послугами, які
складають, в свою чергу, сферу «невидимої» торгівлі, що швидко розвивається. Ця сфера потребує оновлення торгівельно-політичного інструментарію, тому що митні засоби регулювання
стають все менш ефективними, уступаючи місце
постійно системі нетарифних бар’єрів.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
HUMAN CAPITAL AS A DRIVING FORCE OF THE AREAS DEVELOPMENT
Проаналізовано підходи до визначення впливу людського капіталу на розвиток країн та їх окремих
територій. Визначено необхідність підвищення рівня людського капіталу для розвитку депресивних територій.
Ключові слова: людський капітал, економічне зростання, інноваційний розвиток, депресивні території.
Проанализированы подходы к определению влияния человеческого капитала на развитие стран и их
отдельных территорий. Определена необходимость повышения уровня человеческого капитала для развития депрессивных территорий.
Ключевые слова: человеческий капитал, экономический рост, инновационное развитие, депрессивные территории.
The approaches to determine the human capital influence on the countries development and its territories are
considered. The urgent of improving the level of human capital for the depressed areas development are identified.
Key words: human capital, economic growth, innovation development, depressed areas.

Постановка проблеми. В умовах залучення
України до світових процесів глобалізації і регіоналізації ефективне функціонування економіки
неможливе без подолання проблем міжрегіональних відмінностей, ліквідації кризових явищ і відсталості у розвитку окремих територій країни.
Виникнення й існування депресивних територій,
а також поглиблення депресивних явищ не тільки
спричинило посилення диференціації соціальноекономічного розвитку регіонів, але й сформувало деякі системні диспропорції, що становить загрозу енергетичній, соціальній, продовольчій та
фінансовій безпеці держави. Тому сучасний стан
соціально-економічного розвитку депресивних
регіонів у контексті їх пристосування до умов
глобалізації і регіоналізації характеризується наполегливою необхідністю їх переходу до інноваційного типу розвитку. Отже, актуальність обраної теми дослідження зумовлена її значенням та
необхідністю пошуку нових шляхів вирішення
даної проблеми в умовах ринкових перетворень
національної економіки. Для депресивних тери© Плотницька С. І., 2013
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торій перехід від експортно-сировинного до інноваційного соціально орієнтованого типу економічного розвитку потребує реалізації цілої низки
заходів, одним з яких є формування і розвиток
людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питанням просторового розвитку продуктивних
сил приділяється значна увага в дослідженнях як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема
Б. М. Данилишина, М. І. Долішнього, М. П. Бутка,
І. К. Бистрякова, В. І. Удовиченка, В. І. Захарченка, Л. Г. Чернюк, М. І. Фащевського, роботи яких
є важливим підгрунттям для вирішення окремих
питань регіонального розвитку. Ціла низка наукових робіт вітчизняних і закордонних вчених безпосередньо присвячена дослідженню депресивності сучасних вітчизняних територій – М. Долішнього, В. Куценко, Ф. Заставного, І. Ванди,
В. Коваль, Д. Коваль, В. Коломийчука, А. Новікової, Л. Шевчука та ін. [5]. Нормативно-правові
засади регулювання розвитку депресивних територій визначені в Законі України «Про стимулю-
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вання розвитку регіонів» зі змінами та доповненнями [4].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід відмітити, що науковий
інтерес до питання впливу людського капталу на
економічне зростання територій виник ще в середині минулого століття, коли в роботах Р. Солоу і Е. Денісона вперше була зроблена спроба
оцінки впливу НТП на економічний розвиток.
Пізніше проводились дослідження не тільки взаємозв’язку між економічним ростом і НТП, але і
впливу людського капіталу на виробництво. Різноманітність використовуваних в дослідженнях
теоретичних положень, методів і даних для оцінки впливу людського капіталу на економічний
розвиток і аналізу зворотного зв’язку супроводжуються суперечливими результатами, що потребує подальших досліджень в цьому напрямі.
Більш того, незважаючи на значну кількість напрацювань в царині дослідження депресивних
територій, вважаємо, що питанням, присвяченим
впливу людського капіталу на розвиток депресивних територій, не приділяється належна увага.
Мета статті. Таким чином, метою статті є визначення важливості впливу рівня людського капіталу на розвиток депресивних територій.
Основні результати дослідження. Аналіз зарубіжних напрацювань показав, що є дослідження, в яких доведено істотний вплив людського
капіталу на випуск продукції (Romer, 1990; De la
Fuente і Domenech, 2005; Krueger і Lindahl, 2001).
Так, Solow, Mankiw та ін. (1992) на підставі використовуваної моделі отримують позитивний істотний ефект взаємозв’язку між капіталом і економічним зростанням.
У той же час, ряд досліджень (Benhabib і Spiegel,
1994; Barro, 1991) не виявляють прямого істотного взаємозв’язку між людським капіталом і економічним розвитком [7]. Також в існуючій науковій
літературі з даного питання були виявлені нелінійність (Kalaitzidakis та ін., 2001) і непрямий характер впливу людського капіталу на економічне
зростання (Romer, 1990; Hojo, 2003) [9]. Деякі вчені (Knowles і Owen, 1995; Nonneman і Vanhoudt,
1996; Hoeffler, 2000; Pritchett, 2001 і Radelet та ін.
2001) встановили незначний взаємозв’язок між
людським капіталом і економічним ростом [9].
Взаємозв’язок між людським капіталом і економічним ростом вивчаються як на міждержавному рівні, так і на рівні країн, а також на мікрорівні. Однак кількість досліджень на макрорівні перевершує число робіт на рівні регіону та окремого
підприємства. Слід підкреслити, що в ряді випадків інструментарій, який використовується на
макрорівні, не може бути застосовний для аналізу

та інтерпретації результатів на рівні регіону, що
ускладнює проведення досліджень на мікрорівні.
Серед наукових робіт на мікрорівні можна виділити ряд досліджень. Так, Fabio Manca було
проаналізовано динаміку зростання двох областей: півночі і півдня Італії, які розрізняються стадією розвитку, запасами людського капіталу, величиною витрат на дослідження і розробки [8].
Carina Hirsch і Giovanni Sulis аналізують взаємозв’язок між високим рівнем людського капіталу
і зростанням в окремих промислових секторах:
галузі промисловості з високим рівнем людського
капіталу розвиваються швидше, ніж ті, в якому
він на низькому рівні [7]. Rajan і Zingales (1998) на
підставі аналізу даних 37 галузей в 42 країнах
протягом 80–90-х рр. ХХ ст. дійшли висновку про
позитивний суттєвий вплив людського капіталу
на економічне зростання.
За даними Світового банку на основі вивчення
економік 192 країн, тільки 16 % економічного
зростання обумовлені фізичним капіталом, 20 % –
природним, а 64 % – людським.
Таким чином, на підставі аналізу зарубіжних
досліджень можна зробити ряд висновків:
– рівень освіти населення впливає на рівень
розвитку науки і техніки, на темпи накопичення
людського капіталу, визначає можливість для
створення та ефективного використання технологій, і тим самим, впливає на довгострокові темпи
економічного зростання країни в цілому та її територій зокрема;
– інвестиції в людський капітал (у т. ч. в освіту населення) роблять людський капітал більш
продуктивним, сприяють створенню нововведень
і зростанню доходів населення (використання
більш досконалих технологій вимагає значних
вкладень у професійну підготовку працівників);
– політика, спрямована на підвищення освітнього рівня, сприяє ефективному використанню
технологій, усуненню бар’єрів для технологічних
запозичень і в цілому для інноваційного розвитку
території.
Таким чином, розвиток депресивних територій в умовах сьогодення можливий лише на засадах інноваційного розвитку, а інноваційний розвиток території, в свою чергу, базується на технологічному зростанні. Забезпечення останнього
здійснюється двома шляхами: створенням технологій самостійно та імітацією технологій, створених більш розвиненими державами (рис. 1). При
цьому, як підкреслюється дослідниками, для
створення нововведення і для їх імітації необхідні різні рівні розвитку людського капіталу (перш
за все з точки зору вимог до кваліфікації робочої
сили) [7]. Крім того, слід враховувати відмінність
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Рис. 1. Роль людського капіталу в інноваційному розвитку депресивних територій

у рівнях розвитку людського капіталу в різних
секторах економіки.
Таким чином, слід підкреслити, що людський
капітал, в залежності від складу, структури та
рівня розвитку, виступає як основоположний
фактор, за допомогою якого можливо прискорювати або сповільнювати інноваційні перетворення, як на рівні країни в цілому, так і на рівні територій. У зв’язку з цим, доцільним в контексті даного дослідження є розгляд самого поняття
«людський капітал», визначення його структурних компонентів.
Основні ідеї про формування людського капіталу та його компонент були позначені ще
А. Смітом, але оформлення і розвиток вони отримали в другій половині двадцятого століття в
працях Т. Шульца, Г. Беккера, Я. Мінцера та ін.
[4]. Значний внесок у становлення загальної теорії розвитку і людського капіталу, зокрема, вніс і
виходець з Росії Саймон (Семен) Кузнець, який
першим ввів в економічну теорію і практику поняття ВВП. Серед усіх необхідних і достатніх
факторів розвитку Саймон Кузнець виділив в
якості первинного рівень накопиченого національного людського капіталу. І стверджував, що
існує якесь порогове значення накопиченого національного людського капіталу, без досягнення
якого перехід до наступного технологічного
укладу економіки неможливий.
Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактору, людських або трудових ресурсів , інтелектуального капіталу і соціального капіталу, однак
людський капітал є ширшою економічною категорією. «Людський капітал, – на думку одного з
творців теорії людського капіталу Г. Беккера – це
наявний у кожної працездатної людини запас
знань, навичок і мотивацій» [4]. Це визначення досить широко поширене. Разом з тим, є й інші ви126

значення. Зокрема, американські автори підручника «Економіка» С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі говорять так: «Людський капітал є міра втілення в людині здібностей приносити дохід.
Людський капітал включає вроджені здібності і
талант , а також освіту і набуту кваліфікацію» [9].
У цьому визначенні є дуже важливе доповнення, а
саме «здатність приносити дохід». А людський
капітал є міра цієї здатності. На наш погляд, це
більш правильне визначення людського капіталу,
яке відповідає сутності поняття «капітал».
Таким чином, у даній роботі людський капітал
розглядається як сформований у результаті інвестицій і накопичений запас здібностей, навичок,
стану здоров’я, рівня культури, що використовується в діяльності і сприяє збільшенню індивідуальних доходів, зростанню конкурентоспроможності організацій та підвищенню рівня розвитку
території.
Визначення людського капіталу та більш глибоке розуміння його призначення, а також дослідження аспектів, пов’язаних з його використанням неможливо без вивчення його структури.
Виходячи з визначень людського капіталу ,
можна зробити висновок, що основоположними
його компонентами є капітал здоров’я, капітал
культури і капітал освіти. Всі складові людського
капіталу включають ряд елементів, розташованих за ступенем їх розвиненості від природно
сформованих у вигляді загальних і спеціальних
знань до більш досконалих складових у вигляді
комплексу творчих інноваційних здібностей.
Таким чином, людський капітал є основним
чинником економічного зростання. Світовий і вітчизняний досвід показують, що для економічного розвитку територій поряд з інвестиціями у фізичний капітал необхідні великомасштабні інвестиції в освіту, охорону здоров’я, культуру та інші
компоненти людського капіталу.
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Якщо економічне зростання забезпечується
більше, ніж на 60 % за рахунок людського капіталу, то формування самого людського капіталу
на 2/3 залежить від професійної освіти, фінансових вкладень в освіту та науку. Фінансові вкладення в освіту хоча і ростуть в останні роки, але
ще відстають від подібних вкладень на одну людину в розвинених країнах. В умовах депопуляції населення на депресивних територіях, це загрожує їх відставанням від лідерів не тільки за
кількістю, але і за якістю фахівців (на 1000 чоловік населення).
Незважаючи на деякі позитивні зрушення, що
намітилися в останні роки, демографічна ситуація залишається складною і характеризується
низьким рівнем народжуваності, що не забезпечує простого відтворення населення, високим
рівнем смертності, особливо чоловіків у працездатному віці, практично вичерпаним міграційним потенціалом. Дані параметри і тенденції демографічного розвитку не відповідають стратегічним інтересам розвитку і становлять загрозу
національній безпеці країни.
Скорочення чисельності дітей і підлітків веде
до виникнення проблем формування трудових
ресурсів, здатних відтворювати і розвивати матеріальний і інтелектуальний потенціал України,
зменшенню обсягів підготовки кваліфікованих
кадрів в початкових і середніх професійних, а в
недалекій перспективі і у вищих навчальних закладах, ослаблення в цілому системи підготовки
кадрів. Це може створити загрозу посилення зовнішньої технологічної залежності.
У зв’язку зі старінням населення виникає дефіцит робочої сили, збільшується навантаження
на систему охорони здоров’я, загострюються
проблеми з виплатами пенсій і соціальних виплат. Повільні темпи реформування вітчизняної
освіти, охорони здоров’я та соціального захисту,
невідповідність між державними гарантіями медичної допомоги, освітніми стандартами, заходами соціальної підтримки та наявними фінансовими ресурсами не забезпечують необхідну доступність і якість медичних та соціальних послуг, освітнього процесу і мають негативні
наслідки в довгостроковій перспективі.
Недостатня ефективність систем освіти, охорони здоров’я, соціального захисту на депресивних територіях в умовах становлення постіндустріального суспільства є одним з факторів, що
погіршує умови і стимули для розвитку людського капіталу [1]. Таким чином, подальший
розвиток депресивних територій в контексті сучасних глобальних процесів та соціально-економічної ситуації в країні в цілому потребує ство-

рення умов і стимулів для розвитку людського
капіталу.
Висновки. Таким чином, на підставі дослідження теоретико-методологічних підходів до
сутності поняття «людський капітал» і вивчення
взаємозв’язку між людським капіталом і розвитком території можна зробити ряд висновків:
– стратегічний розвиток депресивних територій можливий лише на засадах інноваційного розвитку, що має загальний характер і впливає на всі
сфери економіки і життєдіяльності суспільства і
спрямований на вдосконалення умов життя населення та його добробуту;
– людський капітал виступає як основний
фактор інноваційних перетворень та рушійною
силою розвитку територій, що підтверджується
результатами аналізу зарубіжних досліджень;
– науковцями підкреслюється необхідність
вивчення не тільки сутності людського капіталу,
рівня його розвитку, а й аналізу його структури,
виділення основних компонентів, до яких відносять освіту, охорону здоров’я, культуру. Освітні
досягнення населення впливають на рівень розвитку науки і техніки в країні і на темпи накопичення людського капіталу, визначають можливість для створення та ефективного використання
технологій, і за допомогою останнього впливають на довгострокові темпи економічного зростання країни і її окремих територій.
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МЕХАНІЗМ ГАРМОНІЗАЦІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПРАЦІ
МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ РЫНКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ТРУДА
THE MECHANISMS OF THE EDUCATIONAL SERVICES
AND LABOR MARKETS HARMONIZATION
Розглянуто модель взаємодії ринків освітніх послуг та праці. Розроблено економічний механізм гармонізації досліджуваних ринків та запропоновано науково-практичні рекомендації щодо його формування.
Ключові слова: взаємодія, гармонізація, механізм, модель, ринок освітніх послуг, ринок праці.
Рассмотрена модель взаимодействия рынков образовательных услуг и труда. Разработан экономический механизм гармонизации исследуемых рынков и предложены научно-практические рекомендации по
его формированию.
Ключевые слова: взаимодействие, гармонизация, механизм, модель, рынок образовательных услуг, рынок
труда.
The model of the educational services and labor markets interaction has been considered. The economic
mechanism of the research markets harmonization and the scientific -practical recommendations for its formation have been proposed.
Key words: cooperation, harmonization mechanism model, the market of educational services, labor market.

Постановка проблеми. У сучасному складному глобальному середовищі відбуваються процеси, які корінним чином змінюють характер та
динаміку економічних відносин. Світовий економіці притаманною є інноваційна спрямованість
економічних процесів, бурхливий розвиток науки
та технологічного використання її досягнень. Одним із стратегічних пріоритетів України є орієнтація економіки на інноваційний шлях розвитку,
який передбачає зростання суспільного і особистого добробуту за рахунок постійного підвищення продуктивності використання всіх ресурсів і
факторів виробництва. Провідне місце в цьому
процесі займає ринок освітніх послуг та об’єктивна єдність закономірно пов’язаних взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу з ринком
праці щодо виробництва та реалізації інтелектуальних послуг, що забезпечує ефективність впровадження інновацій в усі сфери суспільного розвитку, визначає рівень конкурентоспроможності
економіки країни. Сьогодні в Україні гостро по-

стали проблеми, пов’язані з недосконалістю механізмів взаємодії ринків освітніх послуг та праці.
Все це, в свою чергу, актуалізує питання формування економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці адекватних
сучасним умовам розвитку економіки України.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам формування економічних механізмів присвятили свої
дослідження такі зарубіжні та вітчизняні вчені як
Е. Маскін А. Кульман, І. Булеев, Н. Брюховецька,
О. Дідєнко, Й. Завадський, Г. Ільницька, О. Кендюхов, О. Мартякова та ін. До наукової розробки
теоретичних та прикладних проблем становлення, розвитку та взаємодії ринків освітніх послуг
та праці значний внесок зробили такі провідні
вітчизняні вчені як В. Антонюк, Н. Анішина,
Д. Богиня, О. Грішнова, Б. Данилишин, І. Каленюк, В. Куценко, О. Кратт, Е. Лібанова, О. Новікова, С. Мельник, Р. Патора та ін. Незважаючи на
значущість і цінність досліджень названих вчених, необхідно відзначити, що недостатньо дослі-
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дженими залишаються теоретичні питання формування та розвитку економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та
праці як сукупності інструментів узгодження
економічних інтересів, оптимізації витрат та забезпечення соціально-ефективності, що визначає
актуальність даного дослідження.
Метою дослідження є розробка науковопрактичних рекомендацій щодо формування економічного механізму регулювання процесів взаємодії на ринках освітніх послуг та праці.
Результати дослідження. Питання взаємодії
ринків освіти і праці, а також моделі і інструменти взаємодії влади і бізнесу в забезпеченні збалансованості двох ринків в сучасних умовах є
відносно новим питанням у сучасних наукових
дослідженнях, а тому актуалізують питання вивчення та розвитку механізмів їх регулювання.
Взаємодію досліджуваних ринків праці можна
представити як модель, яка охоплює систему
вхідних і вихідних параметрів, та володіє певним
внутрішнім устроєм (система процесів регулювання взаємодії). В якості вхідних параметрів
пропонуємо розглядати імпульси, які формує інформація про стан ринку праці (запити, очікування роботодавців), можливості ринку освітніх послуг, відповідні їм ресурси (матеріальні, фінансові, кадрові, інформаційні) та інфраструктура (сукупність закладів залучених до взаємодії та
взаємозв’язки між ними), в якості вихідних – результати взаємодії (продукт взаємодії ринку
освітніх послуг та праці), що задовольняють вимоги ринку праці, очікування суспільства, потреби економіки, забезпечує гармонізацію ринків
освітніх послуг та праці.
Незважаючи на активізацію наукових досліджень з питань взаємодії ринків освітніх послуг
та праці, залишаються нерозв’язаними багато питань, пов’язаних зі створенням економічного механізму її регулювання. Сьогодні в літературі існує безліч підходів до визначення сутності механізму та його ключових складових, причому їх
спектральний аналіз акумулюється як в суто
словникових визначеннях, так і в авторських інтерпретаціях залежно від цілей дослідження.
Так, французьський дослідник А. Кульман, говорячи про економічний механізм в макроекономічному аспекті, підкреслює, що механізм містить
певну послідовність економічних явищ: його складовими елементами одночасно виступають вхідні і
вихідні явища, а також весь процес, який відбувається в інтервалах між ними. Дослідник розглядає
механізми як системи взаємозв’язків між економічними явищами, які виникають за певних умов під
впливом первісного імпульсу [8, с. 13–14].
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Особливої уваги заслуговує визначення економічних механізмів надане О. В. Мартяковою в
контексті соціальних процесів [9, с. 93]: «у загальному вигляді під економічним механізмом формування соціальних процесів будемо розуміти
систему форм і методів регулювання соціальних
процесів. На різних рівнях управління це забезпечує гармонізацію інтересів особистості, роботодавця, держави з досягнення цілей соціального
розвитку відповідно до прийнятих концепцій та
оптимізації соціальних витрат суспільства, а також узгодження економічної і соціальної політики на основі законів розвитку, відповідних об’єктивним умовам певного етапу». До складових
економічного механізму крім форм, методів і засобів, що забезпечують функціонування системи,
автор включає також цілепокладання цієї взаємодії і підтримку динамічної рівноваги виробничих
процесів, що протікають в ній. Автор підкреслює, що економічний механізм представляє не
тільки систему інтересів регулювання відтворювальних процесів, а й реалізацію цього регулювання на основі суспільних економічних законів
даної економічної формації.
Кендюхов О. В. розглядаючи організаційноекономічний механізм [6, с. 37], дає наступне визначення даного терміну: «система елементів (цілей, функцій, методів, організаційної структури
та суб’єктів) та об’єктів (видів інтелектуального
капіталу) управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління в необхідний стан або- реакцію…, має вхідні впливи в формі зовнішніх вимог та реакцію у
вигляді економічного ефекту».
Отже, відповідно до мети дослідження, економічний механізм регулювання взаємодії ринків
освітніх послуг та праці можна розглядати як систему взаємозв’язків між ринками, що виникає в
процесі їхньої взаємодії під впливом механізмів
державного та ринкового регулювання; використання сукупності елементів на основі відповідного інформаційного та ресурсного забезпечення,
як це представлено на рис. 1.
Аналізуючи складові елементи механізму, необхідно наголосити на важливості правильного
формулювання цілей і завдань регулювання взаємодії. Головним завданням економічного механізму має бути забезпечення гармонізації ринків,
підвищення ефективності взаємодії, формування
необхідних умов для перетворення економічних
відносин, досягнення балансу між попитом і пропозицією, розвитку людського капіталу країни,
а також успішного вирішення проблем сталого
економічного і соціального розвитку національної
економіки. Відповідно досягненню поставлених
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Рис. 1. Структурно-логічна модель економічного механізму взаємодії ринків освітніх послуг та праці
(авторська розробка)
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завдань сприятиме здійснення таких кроків як використання зарубіжного досвіду у галузі взаємодії; активізація законодавчої і фінансової підтримки традиційних форм взаємодії; формування і
розвиток нових прогресивних моделей гармонізації ринків освітніх послуг та праці.
Відповідно до наведеної структурно-логічної
схеми формування економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці має враховувати той факт, що стрімкий розвиток сучасного глобалізованого суспільства супроводжується динамічними змінами в галузі
економіки та активним пошуком конкурентоспроможних моделей національних економік.
Сутність суспільного розвитку проявляється в
постійній динаміці, змінюється і зміст економічного життя, отже зазнають змін і вимоги до якості
та розвитку людського капіталу в національному
господарстві. Розвиток сучасного економічного
механізму взаємодії ринків освітніх послуг та
праці повинен враховувати такі фактори як стан
економіки країни, законодавчі акти, державні,
регіональні цільові програми, міжнародні, державні та галузеві стандарти з питань функціонування досліджуваних ринків, конкуренція на
ринках освітніх послуг і праці, фінансово-економічна ситуація, що має вплив на доступність
освітніх послуг для населення, рівень зайнятості
та напруженість на ринку праці.
Важливою функцією економічного механізму
є формування нового підходу щодо адаптації
ринку освітніх послуг до вимог ринку праці, а також дієвих важелів ефективного їх функціонування, що передбачає поєднання ринкових та
державних інструментів регулювання, а також
відповідних принципів регулювання взаємодії.
Тому сучасний економічний механізм гармонізації досліджуваних ринків повинен формуватися на принципах цілеспрямованості та системності, адаптивності та гнучкості, інформаційної
відкритості та доступності, прозорості та доступності, партнерства та добровільного залучення до
взаємодії, паритетності та автономності, ефективності та синергії, спільного фінансування та
інноваційної модернізації.
Під ринковими інструментами розуміють засоби, що застосовуються суб’єктами ринкового
взаємодії в процесі аналізу, оцінки та регулювання взаємодії. Методи державного регулювання
взаємодії включають такі групи як законодавчоправові, адміністративні та економічні. До законодавчо-правової бази з питань регулювання
ринку освітніх послуг та ринку праці можна віднести: Закони України «Про освіту» [3], «Про
вищу освіту» [1], «Про зайнятість населення» [2];
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження
та внесення змін до галузевих стандартів вищої
освіти [11], Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020
роки» [12] та ін.
Використання адміністративних методів, як
правило, забезпечує розробку та дотримання державних стандартів в галузі освіти, ліцензування
освітньої діяльності, акредитацію та атестацію
вищих навчальних закладів, сприяють підвищенню якості освітніх послуг тощо. Економічні методи пов’язані з заходами в галузі податкового регулювання, системою державних закупівель та заказів, фінансування та ін. У багатьох країнах світу
останнім часом набувають поширення також методи узгодження (соціального партнерства), які
передбачають узгодження дій держави, роботодавців та освіти з питань взаємодії та регулювання досліджуваних ринків.
Формування та розвиток взаємодії вимагають
врахування таких чинників як взаємна зацікавленість у пошуку механізмів, моделей, форм та
напрямів співпраці; взаємна підтримка та координація діяльності учасників; добровільність
прийняття учасниками зобов’язань для отримання запланованих результатів; високий рівень довіри та стійкі інформаційні контакти між суб’єктами взаємодії. Реалізація досліджуваного механізму обумовлює необхідність визначення способів узгодження попиту і пропозиції на фахівців,
способів обліку змін у вимогах роботодавців,
формату участі роботодавців в діяльності ринку
освітніх послуг. Відповідно взаємодія ринків
може також бути спрямована на виконання таких
завдань як внесення роботодавцями до органів
виконавчої влади пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази і нормативно-правового забезпечення в галузі взаємодії ринків; спільна
участь у моніторингу і прогнозуванні потреб
економіки у кваліфікованих кадрах; участь роботодавців у формуванні спільно з органом виконавчої влади системи оцінки якості освіти;
участь роботодавців у формуванні та експертизі
основних і додаткових освітніх програм, а також
в експертизі якості підручників і навчальних посібників, що використовуються у навчальному
процесі; участь роботодавців у державній акредитації навчальних закладів та у державній атестації випускників.
Розвиток механізму регулювання визначає необхідність використання набору способів регулюючого впливу на процес їх спільного функціонування, а саме: координації (забезпечення
узгодженості роботи всіх ланок взаємодії), синх-
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ронізації (впорядкування в часі процесів взаємодії і темпів розвитку ринків освітніх послуг і
праці), субсидіарності (включає чітке розмежування функцій і розподіл повноважень, врахування інтересів всіх учасників взаємодії незалежно
від їх владних, фінансових чи інших абсолютних
можливостей).
Орієнтованими напрямками взаємодії ринків
можуть бути заходи в галузі забезпечення якості
освітніх послуг (внутрішній та зовнішній контроль якості), залучення до фінансування освіти
(поєднання державного та приватного фінансування) або спільна участь в процесі управління
освітою. Основну роль в економічному механізмі
займають процеси взаємодії ринків освітніх послуг і праці. Реалізація керуючого впливу на дані
процеси обумовлює необхідність їх класифікації
на процеси планування, організації, мотивації,
контролю та розвитку.
Процеси планування передбачають визначення цілей та задач взаємодії; аналіз сильних та
слабких сторін, можливостей та загроз; складання окремих планів, програм. Суттєвим недоліком планування у вітчизняній системи освіти є
те, що орієнтація держави на власні пріоритети
призводить до уніфікації вимог щодо підготовки
фахівців різними навчальними закладами, визначає і жорстко контролює виконання державних освітніх стандартів. Державні освітні стандарти уніфікують підготовку фахівців з тим,
щоб випускники різних вищих навчальних закладів володіли однаковою сумою знань. Проте,
в сучасних умовах єдині стандарти не дозволяють врахувати запити конкретної галузі або
фірми при підготовці фахівця. В даних умовах
виникає необхідність у точному формулюванні
вимог, що пред’являються ринком праці відповідно до специфіки виробництва та реалій функціонування бізнесу в Україні, в проектуванні
системи адаптації майбутніх фахівців до цих
умов, що обумовлює необхідність організації
систематизованої взаємодії та узгодження економічних інтересів роботодавців та навчальних
закладів.
Процеси організації пов’язані з розробкою
процедур у галузі взаємодії ринків освітніх послуг і праці та формування відповідних організаційних структур щодо її забезпечення. Особлива
увага тут повинна приділятися проектуванню
моделей взаємодії, заснованих на аналізі соціально-економічної ситуації, прогнозуванні тенденцій розвитку ринків, викликів глобалізованого та
інноваційного середовища. При цьому має бути
враховано вплив як зовнішніх (економічні, соціальні, нормативно-правові, інноваційні та ін.), так

і внутрішніх (фінансове, інформаційне, кадрове
забезпечення, матеріально-технічна база, інвестиції, інновації, маркетинг) чинників.
Процеси мотивації орієнтовані на підвищення зацікавленості та активності всіх учасників
взаємодії в реалізації спільних проектів. У цьому
відношенні надзвичайно важливо стимулювання
прямих контактів між суб’єктами взаємодії, зниження бар’єрів, розширення джерел фінансування, упорядкування конкуренції, інформування
громадськості про реальний стан ринків освітніх
послуг і праці.
Процеси контролю включають: регламентацію «правил гри» у сфері взаємодії ринків, яка
гарантує прозорість, законність і безпеку спільних проектів, здійснення кількісної та якісної
оцінки освітніх послуг. Залучення роботодавців
до формування освітніх програм, стандартів освіти та оцінки її якості сприятиме відображенню
реальних потреб економіки у підготовці кадрів.
Важливе значення для ефективного функціонування ринку освітніх послуг та його взаємовідносин з ринком праці має процес його моніторингу.
Для контролю та підвищення якості освіти необхідно впровадити систему щорічної оцінки результатів діяльності навчальних закладів у порівнянні із провідними європейськими навчальними
закладами. Рейтинг повинен включати оцінку
роботодавцями якості підготовки фахівців, а також індекс працевлаштування по закінченні того
або іншого навчального закладу. Важливим кроком в даному випадку є підготовка та опублікування національного огляду ринку праці з метою
аналізу потреб підприємств і прогнозу попиту на
різні спеціальності.
Процеси розвитку припускають безперервне
поліпшення системи взаємодії ринків освітніх послуг і праці, використання сучасних методів їх
гармонізації, а також підвищення ступеня саморегулювання суспільних запитів. Вони доповнюють процеси всіх інших видів і включені в загальну логіку управління взаємодією. Основним стимулом довгострокових партнерських відносин на
досліджуваних ринках є формування взаємної зацікавленості у підвищенні якості підготовки фахівців, включаючи якість цільової (спеціальної)
підготовки.
Важливим кроком щодо розвитку взаємодії є
надання державним навчальним закладам автономії та розширення джерел їх фінансування.
Варто зазначити, що незважаючи на те, що обсяги фінансування освіти у 2012 р. в порівнянні з
2008 р. підвищились майже на 20 %, дослідження ринку праці показують, що рівень задоволеності освітою серед роботодавців та випускників
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знизився [10]. Порівнюючи витрати на освіту в
Україні з витратами розвинених країн світу, слід
відзначити, що у нас один із найбільших обсягів
фінансування освіти. Так, в останні роки в Україні витрати на освіту загалом доведені до 7 %
ВВП, тоді як в Росії та Великобританії цей показник становить близько 4 %, у Таджикистані –
4 %, у Франції, Німеччині та США – близько 6 %,
у Швеції – 7–8 % [13]. Безперечно, обсяги фінансування не можуть не залежати від загального
стану економіки країни.
Аналіз статистичних даних щодо обсягів державних витрат на освіту та якості освітніх послуг
свідчить про недостатнє фінансування освіти в
Україні та неефективне використання як бюджетних коштів, так і приватних інвестицій у
підготовку майбутніх фахівців, що визначає необхідність поєднання державного та ринкового
регулювання з врахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників з метою досягнення соціальноекономічної ефективності та досягнення балансу
ринків.
Важливо відзначити, що кожен з елементів
економічного механізму володіє власними особливостями і відносною самостійністю, але всі
вони можуть бути гармонійно поєднані і доповнені один одним. Оптимальне поєднання елементів економічного механізму обумовлюють
його основну мету, а саме здатність протистояти впливу негативних факторів, своєчасно вносити корективи і реагувати на зміни ринкового
середовища.
Подальшим напрямком досліджень мають
бути питання оцінки ефективності регулювання
ринків, яка залежить від: якості цілепокладання,
адекватності обраної стратегії регулювання та
розвитку взаємодії поставленим цілям, сили та
спрямованості мотивації суб’єктів взаємодії щодо
досягнення мети, обсягу та якості залучених до
процесу взаємодії ресурсів, а також має важливе
значення для удосконалення інструментів узгодження економічних інтересів як роботодавців,
так і навчальних закладів.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що стрімкий розвиток глобалізації та інтернаціоналізації суспільства, формування інноваційної спрямованості економічних процесів,
динамічні зміни в галузі економіки, активний пошук конкурентоспроможних моделей національної економіки, вплив науково-технічних чинників, інтелектуалізація та інформатизація всіх
сфер виробництва, а також зміна ставлення до
ролі людського капіталу в зазначених процесах
визначає необхідність гармонізації таких інститутів як ринок праці та ринок освітніх послуг.
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Підготовка висококваліфікованих фахівців конкурентоспроможних на ринку праці потребує переосмислення векторів розвитку та принципів
регулювання як самого ринку освітніх послуг, так
і його відносини з ринком праці.
На основі проведеного дослідження, економічний механізм можна охарактеризувати як
систему цілей, принципів, форм, способів та методів впливу, відповідного нормативно-правового, інформаційного та ресурсного забезпечення
гармонізації ринків освітніх послуг та праці, які
визначають зміст, стан і послідовність дій та
пов’язані з ними процедури впливу на процеси
взаємодії, в результаті виконання яких очікується отримання максимально можливого ефекту
при оптимальних витратах, за умови поєднання
саморегулювання окремих економічних суб’єктів
(навчальних закладів, підприємств, організацій
тощо) та регулюючих функцій держави.
Результатом впровадження механізму має бути
досягнення гармонії на ринках освітніх послуг та
праці, а отже отримання відповідного економічого та соціального ефектів, які включають:
– макроекономічну складову: покращення
відтворення та забезпечення галузей економіки
кваліфікованими фахівцями;
– мікроекономічну складову: покращення забезпеченості підприємств кваліфікованими фахівцями, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності на міжнародних і вітчизняних
ринках;
– соціальну складову: зменшення рівня безробіття серед випускників, подолання ризику недовикористання їх трудового та інтелектуального
потенціалу;
– фінансову складову: підвищення ефективності використання коштів на підготовку молодих фахівців і зменшення витрат на їх перепідготовку.
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