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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF THE CONSTRUCTION COMPANY
У статті виділено особливості функціонування підприємств будівельної галузі та обґрунтовано необхідність їх врахування під час оцінювання економічної безпеки підприємства; на основі проведеного теоретичного дослідження та аналізу визначено основні складові, функціональні завдання та показники
оцінки економічної безпеки будівельного підприємства; запропоновано та обґрунтовано методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки будівельного підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, будівельне підприємство, показник, функціональне завдання, оцінка,
складова.
В статье выделены особенности функционирования предприятий строительной отрасли и обоснована
необходимость их учета при оценке экономической безопасности предприятия; на основе проведенного
теоретического исследования и анализа выделены основные составляющие, функциональные задачи и
показатели оценки экономической безопасности строительного предприятия; предложен и обоснован методический подход оценки уровня экономической безопасности строительного предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, строительное предприятие, показатель, функциональное задание, оценка, составляющая.
In the article the features of functioning of the enterprises of the construction industry and the necessity of
taking them into account when assessing the economic security of the company; on the basis of theoretical research and analysis of the main components, functional tasks and indicators for assessing the economic security
of the construction company; proposed and justified methodological approach estimation of the level of economic
security of the building enterprise.
Key words: economic security, a construction company, estimation, functional specifications, estimation, component.
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Постановка проблеми. Динамічність та нестабільність розвитку сучасної української економіки, поява нових механізмів господарювання та
багато інших чинників змусило суб’єктів підприємницької діяльності значну увагу приділяти вирішенню питань, пов’язаних із забезпеченням
своєї економічної безпеки. Особливої актуальності та важливості проблема оцінки та забезпечення економічної безпеки набуває для будівельних підприємств, оскільки за останні три роки
спостерігається негативна динаміка рівня рентабельності операційної діяльності у будівництві.
З огляду на це особливо важливого та актуального значення набуває розвиток теорії економічної
безпеки та обґрунтування кількісних методів
оцінки її рівня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням економічної безпеки підприємства
займається багато відомих науковців, таких як:
В. І. Мунтіян, В. П. Пономарьова, О. М. Ляшенко,
Г. В. Козаченко, О. В. Ареф’єва, С. М. Ілляшенко,
Т. С. Клебанова та ін. Саме поняття «безпека» донедавна мало доволі вузьке застосування (найчастіше у сфері військово-політичних відносин) та
ґрунтувалось на секуритології – науці про безпеку, метою якої є об’єктивне пізнавання та розуміння природної та суспільної дійсності, а також
можливість до використання здобутих знань з
метою перекваліфікації дійсності згідно з вимогами людини [4]. Однак зі зміною та розвитком
концептуальних підходів у наукових дослідженнях сучасних вчених дане поняття набуло важливий економічний зміст.
У сучасних наукових працях, присвячених
проблемі забезпечення економічної безпеки підприємства існує декілька підходів до визначення
сутності даного поняття: стратегічний [7], ресурсно-функціональний [5], ринковий [6], кримінальний [1].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на плідну працю
науковців, деякі важливі теоретико-методологічні та прикладні аспекти кількісного вимірювання
рівня економічної безпеки підприємств різних
галузей народного господарства ще не дістали належного висвітлення. Наявність великої кількості
різних поглядів щодо вирішення даної проблеми,
деякі суперечливості стверджень та відсутність
єдиної методологічної бази оцінки зумовлюють
актуальність даної статті.
Мета статті. Метою проведеного дослідження
є обґрунтування підходу оцінки рівня економічної безпеки будівельного підприємства. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання: дослідження галузевих особливостей функ4

ціонування підприємств будівельної галузі та їх
застосування під час визначення показників оцінки складових економічної безпеки; обґрунтування та практична апробація оцінки рівня економічної безпеки будівельного підприємства.
Результати дослідження. Процес оцінювання
будь-якого економічного показника починається
з теоретичного визначення його змісту та сутності. Нажаль, часто зустрічаються теоретичні розробки, результатом яких є перенавантаження змісту визначення економічного терміну, при цьому
розробки методів його оцінки обмежуються лише
деякими аспектами.
На думку авторів, наявність економічної безпеки забезпечує підприємству можливість стабільного функціонування та ефективного реагування на негативний вплив зовнішнього та внутрішнього середовища системи протягом тривалого часу [9].
Під час оцінювання рівня економічної безпеки
підприємства необхідно враховувати виробничотехнологічну специфіку галузі функціонування.
Отже, перш за все необхідно визначити галузеві
особливості функціонування підприємств будівельної галузі, а саме:
1) унікальність та висока собівартість кожного об’єкта будівництва;
2) продукція будівельних підприємств має досить тривалий виробничий цикл, що впливає на
обсяги незавершеного виробництва. Отже у структурі оборотних засобів значну частину займає
незавершене виробництво. Крім цього, тривалий
виробничий цикл призводить до підвищеної потреби в оборотних засобах;
3) необхідність значних капіталовкладень та
довгостроковий характер їх освоєння;
4) нерівномірність надходження виручки від
здачі виконаних робіт, оскільки вартість продукції
будівельних підприємств є дуже високою, а платоспроможність населення залишається низькою;
5) нерівномірність потреби в оборотних засобах у різні періоди будівництва;
6) наявність персоналу, який має спеціалізовану освіту та високу кваліфікацію с сфері будівництва, оскільки дана галузь має складне узгодження діяльності всіх учасників будівництва;
7) технічний взаємозв’язок всіх операцій, які
входять до складу будівельного процесу; всі роботи виконуються чітко послідовно, тому ні один
будівельний процес не може початися без закінчення попереднього, що спричиняє нерівномірність руху робочої сили;
8) окремі етапи будівництва характеризуються різними обсягами трудомісткості та матеріаломісткості робіт;
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9) потреба у виробничих ресурсах, якість та
рівень яких відповідає світовим стандартам.
Таким чином, під час оцінки рівня економічної
безпеки будівельного підприємства необхідно
враховувати галузеві особливості функціонування підприємств. В першу чергу, це стосується
аналізу фінансових показників, оскільки деякі
нормативні коефіцієнти для підприємств різної
сфери функціонування можуть мати різні числові
значення.
На основі проведеного теоретичного дослідження [2, 3, 8] та аналізу були визначені основні
складові, функціональні завдання та показники
оцінки економічної безпеки підприємств будівельної галузі:
1. Фінансова складова економічної безпеки.
Функціональне завдання: забезпечення стійкості
існування та розвитку підприємств в умовах виникнення негативних впливів як зовнішнього,
так і внутрішнього середовища; забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості в довгостроковій перспективі; мобільне використання
власного капіталу; забезпечення швидкості обороту сукупного капіталу підприємства; ефективне використання власного капіталу та його максимізація.
Показники оцінки фінансової складової: коефіцієнт автономії (х1); коефіцієнт маневрування
власного капіталу (х2); коефіцієнт поточної ліквідності (х3); коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості (х4); коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (х5).
2. Виробнича складова економічної безпеки.
Функціональне завдання: відбиває наявність
та використання технічної бази, устаткування
й основних засобів виробництва, технологій і
бізнес-процесів, які підсилюють конкурентоспроможність підприємства на ринку, а відповідно сприяють довгостроковій економічній безпеці.
Показники оцінки виробничої складової: коефіцієнт придатності основних засобів (х6); коефіцієнт оновлення основних засобів (х7); коефіцієнт
зносу основних засобів (х8); фондовіддача (х9).
3. Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки. Функціональне завдання: запобігання негативним впливам ризиків та загроз, пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами в цілому;
відбиття рівня зростання середньомісячної заробітної плати та забезпеченості працівників основними засобами, що впливає на продуктивність
праці на підприємстві.
Показники оцінки складової: коефіцієнт плинності кадрів (х10); продуктивність праці (х11); фон-

доозброєність (х12); рівень зростання середньомісячної заробітної плати (х13); відношення фондоозброєності до продуктивності праці (х14).
4. Техніко-технологічна складова економічної
безпеки. Функціональне завдання: забезпечення
належного рівня технологічного розвитку підприємства; аналіз сучасних технологічних процесів і пошук внутрішніх резервів поліпшення
використовуваних технологій.
Показники оцінки складової: частка технологічного устаткування, що відповідає світовим
аналогам (х15) – характеризує рівень технологічного розвитку підприємства; частка продукції,
що випускається підприємством, яка захищена
патентами (х16) – характеризує рівень патентної
захищеності продукції підприємства.
5. Силова безпека. Функціональне завдання:
економічне відбиття фізичного забезпечення охороною об’єктів підприємства.
Показник оцінки складової: частка витрат на
охорону підприємства в загальній структурі виробничих витрат (х17) – характеризує забезпеченість фізичної безпеки працівників підприємства
та його майна.
Основними перевагами обраних показників
оцінки складових економічної безпеки підприємств будівельної галузі є: відсутність дублювати
показників різних складових; доступність, тобто
наявність на всіх підприємствах; однотипність
методики розрахунку; прозорість, тобто відносна
відкритість; інформативність та комплексність,
що характеризує можливість врахування різних
аспектів діяльності підприємств; збір та обробка
інформації для оцінки не вимагає великих витрат
часу та трудомісткості.
Одним з головних завдань комплексної оцінки
будь-якого економічної характеристики є можливість економічної інтерпретації отриманих результатів. При цьому, необхідною умовою адекватної оцінки рівня економічної безпеки є однорідність суб’єктів господарювання, які порівнюються, оскільки один і той же рівень деяких
економічних показників для одних підприємств
може бути максимальним, а для іншого посереднім або низьким.
Крім цього, економічна безпека визначає стабільність функціонування підприємства як у поточному періоді, так і в майбутньому. Саме тому,
значення обраних показників необхідно розглядати у динаміці, тобто враховувати їх темпи зміни, що дозволяє згладжувати значення числових
рядів.
Тому, загальний рівень економічної безпеки
підприємств будівельної галузі пропонуємо визначати за такою формулою:
5
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(1)
де ЕБ – рівень економічної безпеки підприємства;
Т(х1), …, Т(х17) – темпи зміни відповідних показників оцінки складових економічної безпеки
підприємства.
Важливим аспектом адекватної оцінки економічних явищ є врахування необхідності однакової спрямованості динаміки зміни показника
(зростання або зменшення), чим й обумовлюється
необхідність застосування степеневого показника (R):
�� �1,
�
R�
� �1,
�
�

���� ���������� ��������� ���������
� ���������;
���� ���������� ��������� ���������
� ��������.

Зазначимо, що мінімально допустиме значення рівня економічної безпеки підприємства дорівнює 1, у цьому випадку підприємство має достатній рівень економічної безпеки, а позитивними
тенденціями є загальне зростання даного рівня.
Для практичної реалізації оцінки рівня економічної безпеки було обрано три підприємства будівельної галузі м. Харкова: No 1 – ТОВ «Кристал +»,
No 2 – ПАТ «Трест Житлобуд-1», No 3 – ТДВ «Жит-

лобуд-2». Результати розрахунків темпів зміни
показників оцінки рівня економічної безпеки за
останні три роки та спрямованість динаміки зміни показника представлені в табл. 1.
За результатами даних, представлених у табл. 1
було розраховано рівень економічної безпеки обраних підприємств: ЕБ (ТОВ «Кристал +») = 0,08;
ЕБ (ПАТ «Трест Житлобуд-1») = 0,45; ЕБ (ТДВ
«Житлобуд-2») = 1,09.
Результати розрахунків дозволяють зробити висновок про те, що підприємство ТОВ «Кристал +»
має найнижчий рівень економічної безпеки, який
є незадовільним; підприємство ПАТ «Трест Житлобуд-1» має дещо вищий рівень економічної безпеки в порівнянні з попереднім підприємством,
однак він також має незадовільне значення; підприємство ТДВ «Житлобуд-2» має рівень економічної безпеки вищий за одиницю, що перевищує
мінімально допустиме значення та свідчить про
задовільний стан розвитку та функціонування
суб’єкта господарювання.
Висновки та пропозиції. Запропонований
підхід оцінки рівня економічної безпеки будівельного підприємства має певні переваги.
1. Не зважаючи на те, що окремі показники
оцінки економічної безпеки підприємств будівельної галузі у поточному періоді можуть бути в
межах допустимих значень, слід брати до уваги
Таблиця 1

Темпи зміни показників оцінки економічної безпеки підприємства
Показник

(х1)
(х2)
(х3)
(х4)
(х5)
(х6)
(х7)
(х8)
(х9)
(х10)
(х11)
(х12)
(х13)
(х14)
(х15)
(х16)
(х17)
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Темпи зміни показника підприємства

No 1

No 2

No 3

Позитивне спрямування динаміки
темпів зміни

Значення степеневого
показника (R)

0,83
0,31
0,79
0,93
0,84
1,02
1,19
0,98
0,95
2,14
0,81
0,87
1,23
1,08
0,95
1,27
1,001

0,74
1,06
0,87
1,30
1,31
0,97
0,38
0,97
1,02
1,29
1,05
1,07
1,30
1,30
1,06
1,05
1,03

0,23
2,88
0,67
0,90
0,63
1,13
1,85
0,87
1,01
1,03
1,09
1,15
1,15
1,06
1,03
1,29
1,02

ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
í
ì
í
ì
ì
ì
í
ì
ì
ì

1
1
1
1
1
1
1
–1
1
–1
1
1
1
–1
1
1
1
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тенденції їх зміни. Негативна тенденція динаміки
показників свідчить про незадовільні результати
діяльності в цілому, що в майбутньому може призвести до втрати належного рівня економічної
безпеки підприємства та призвести до неможливості стабільно розвиватись.
2. Показники оцінки окремих складових економічної безпеки обрано з урахуванням галузевих особливостей функціонування підприємств
будівельної галузі.
3. Використання темпів зміни дозволяє співвідносити показники, які мають різне вимірювання за рахунок згладжування числових значень.
4. Легкість застосування та однозначність економічної інтерпретації отриманих результатів.
Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на розробку механізму забезпечення та підвищення рівня економічної безпеки будівельного
підприємства.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КООПЕРАЦИИ В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
CONSISTING AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
ATTENDANT COOPERATION IS OF KHERSON AREA
У статті розглядаються етапи становлення кооперативного руху в Україні. Обґрунтовано переваги
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проаналізовано сучасний стан розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні в цілому та в Херсонській області зокрема.
Виявлені основні проблеми розвитку кооперації та запропоновані перспективні напрямки їх вирішення.
Ключові слова: обслуговуюча кооперація, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, потенціал, сільські території.
В статье рассматриваются этапы становления кооперативного движения в Украине. Обоснованно преимущества создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Проанализировано современное состояние развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в Украине в целом и в
Херсонской области в частности. Обнаружены основные проблемы развития кооперации и предложены
перспективные направления их решения.
Ключевые слова: обслуживающая кооперация, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, потенциал, сельские территории.
In the article the stages of becoming of co-operative motion are examined in Ukraine. Grounded advantages
of creation of agricultural attendant cooperative stores. Modern development of agricultural attendant cooperative stores status is analysed in Ukraine on the whole and in the Kherson area in particular. Found out the basic
problems of development of cooperation and perspective directions of their decision are offered.
Key words: attendant co-operation, agricultural attendant cooperative stores, potential, is rural territories.

Постановка проблеми. Як слушно визначають міжнародні експерти, Україна є однією з небагатьох країн, що має потенціал для значного
прориву в розвитку агропромислового комплексу,
який дасть змогу посісти провідні місця на світових продовольчих ринках. Одним із основних завдань уряду на 2013 рік є відродження сільських
територій шляхом розвитку сільськогосподарської
© Бурова О. Б., 2014
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кооперації. Це може вирішити ряд проблем на
селі: зниження виробничих і трансакційних витрат сільськогосподарських виробників; підвищення надійності обслуговування аграрного виробництва та якості послуг, що надаються сільгоспвиробникам; поліпшення доступу селян до
ринків матеріально-технічних, фінансових, інформаційних ресурсів, сільськогосподарської про-

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 4 (квітень)

дукції й сировини; контроль ресурсних і продуктових ринків з боку сільськогосподарських виробників; поширення інновацій у сільському господарстві й інших галузях АПК; диверсифікованість
сільської економіки, розширення сфери зайнятості та підвищення доходів сільського населення;
розширення бази оподаткування органів місцевого самоврядування та ін. [4, с. 106].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що останнім часом проблематикою
відродження сільських територій шляхом розвитку обслуговуючої кооперації займаються багато
таких українських вчених, як В. В. Гончаренко,
Р. Я. Корінець, М. Й. Малік, В. Я. Мессель-Веселяк, О. М. Могильний, Л. В. Молдаван, П. Т. Саблук, В. К. Терещенко, О. Г. Шпикуляк, Р. М. Шмідт
та ін. Науковці висловили багато різних думок і
відповідно напрямків щодо відродження сільськогосподарської кооперації в Україні.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, залишаються невирішеними питання розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як в
Херсонській області, так і в Україні вцілому, які
з огляду на актуальність теми статті, потребують подальшого вивчення.
Мета дослідження – проаналізувати сучасний
стан, виявити проблеми та обґрунтувати перспективи розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Херсонській області та Україні
в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (СОК) відбувалося у три етапи [7].

Сьогодні в розрізі новітньої обслуговуючої кооперації третій етап становлення.
Перший етап розвитку СОК припадає на 1993–
1995 роки. Перший сільськогосподарський обслуговуючий кооператив був створений у грудні
1993 року. Перший спад у розвитку СОК відбувся
в 1996–1997 роках.
З 1998 року розпочинається друга хвиля розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, поштовхом для неї було прийняття Закону
України «Про кооперацію» (1997 р.), який визначив основні засади подальшого розвитку кооперативного руху та відкрив широкі можливості
для сільськогосподарських товаровиробників у
створенні кооперативів. Також другий етап був
підкріплений реформуванням аграрного сектору,
який почався в 1999 році після виходу Указу Президента України No 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки». Відбулися серйозні зміни в
структурі сільськогосподарського виробництва.
З’явилася велика кількість нових фермерських
господарств, осіб, які почали самостійно працювати на земельних паях.
Зауважимо, що аналіз динаміки кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
за період з 2000 по 2014 роки носить стрибкоподібний характер (рис. 1).
Найбільша кількість обслуговуючих кооперативів в Україні була в 2005 р. – 1127 од., що у
2,5 рази більше, порівняно з 2000 р. (447 од.). Така
ж ситуація відбувалася й у Херсонській області:
у 2000 р. створено 16 кооперативів, а у 2005 р. зафіксована максимальна їх кількість – 44 од. (зрос(станом на 1 січня)
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Рис. 1. Динаміка кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
в Україні та Херсонській області
Розраховано на основі [2]
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ла у 2,7 рази). Водночас, відсутність системної
державної підтримки та належного фінансового
забезпечення, незадовільний стан матеріальнотехнічної бази кооперативів та ряд інших факторів вплинули на скорочення їх кількості в Україні
у 2009 р. до 496 од. (зменшились у 2,3 рази), тоді
як у Херсонській області – до 13 од. (зменшились
у 3,4 рази).
У 2009 році за ініціативи прем’єр-міністра
України була прийнята «Державна цільова програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до 2015 року», що стало
серйозним підґрунтям для третього етапу розвитку СОК в Україні. Особливість цієї програми
полягала в тому, що вперше у новітній історії
України із держбюджету було виділено 90 млн
гривень, які були направлені в регіони на підтримку СОК. Важливість цих коштів у тому, що
з’явилась можливість утвореним сільгоспкооперативам відшкодувати 90 % вартості придбаних
технічних ресурсів. Внаслідок цього в 2010 році
знову зростає кількість кооперативів в Україні в
цілому (на 30 %) та в Херсонській області зокрема
(у 2,8 разів). Проте, в 2011 році трапився черговий
спад через скасування цієї програми [4].
Слід підкреслити, що державне фінансування
здійснювалося на досить низькому рівні та в
останні роки взагалі не виділялося (рис. 2). На
агропромисловий комплекс у 2014 році з державного бюджету в порівнянні з тогорічним зменшено видатки з 8,7 млрд грн до 7,7 млрд грн
(на 1 млрд грн, або на 12 %). При цьому значну
частину виділених коштів буде використано не на
підтримку галузей сільського господарства, а на
підготовку кадрів. На фінансову ж підтримку заходів у агропромисловому комплексі передбаче2000

1630,5

но лише 206,8 млн грн (2,7 % від видатків на галузь), на підтримку хмелярства та садівництва –
100 млн грн (1,3 %), на підтримку тваринництва –
900 млн грн (11,7 %). Отже, як наслідок дрібні,
середні товаровиробники будуть банкрутувати,
робочі місця – зникати, а соціально-економічна
криза на селі – загострюватися [1].
З 2012 року відбувалося поступове зростання
кількості СОК. За оперативними даними Міністерства аграрної політики на 1 січня 2013 року в
Україні їх нараховувалося 885, а в 2014 р. кількість діючих кооперативів зменшилася на 24,5 %
і становила 668 од. (1017 СОК – зареєстровано) [2].
Це обумовлено недостатнім обсягом фінансової,
організаційної та консультативної підтримки держави в сучасних умовах. Проте в Херсонській
області діючі сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи щорічно продовжують зростати.
Так, на початок 2014 року їх кількість становила
41 од., що на 12,2 % більше порівняно з минулим
роком.
Таким чином, на сьогодні потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні залишається
нереалізованим. Автор цілком погоджується з
твердженнями політиків і науковців [3, с. 106;
5, с. 4; 8, с. 72] про те, що розвиток СОК – один з
перспективних напрямків відродження сільських
територій України. Підкреслимо, що основними
перевагами створення обслуговуючих кооперативів є:
– зниження витрат сільськогосподарських виробників;
– підвищення надійності обслуговування аграрного виробництва та якості послуг, що надаються сільгоспвиробникам;
– поліпшення доступу селян до ринків мате-
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Рис. 2. Динаміка фінансування розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
в Україні, млн грн
Побудовано за даними [4]
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ріально-технічних, фінансових, інформаційних
ресурсів, сільськогосподарської продукції й сировини;
– уникнення зайвих посередників;
– підвищення рівня та якості життя сільського населення;
– створення робочих місць в сільській місцевості;
– розвиток конкурентного середовища;
– розширення бази оподаткування органів
місцевого самоврядування.
При цьому зазначимо, що 99 % сільських і селищних рад підтримують створення сільгоспкооперативів. Таку відповідь дали 10 832 голів сільських та селищних рад з 10 909 діючих, які взяли
участь в опитуванні, організованому Мінагрополітики [6]. За підсумками анкетування, 9035 сільських і селищних рад вбачають перспективу у
розвитку своїх територій у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 2399 –
у започаткуванні виробничих кооперативів, які
наповнюватимуть місцеві бюджети. На думку
сільських громад, щоб дати сільгоспкооперації
потужний поштовх, держава має надати свою допомогу.
За результатами проведених нами досліджень,
у Херсонській області на початок 2013 р. серед
опитаних власників селянських господарств та
фермерів, які хотіли б взяти участь у створенні
обслуговуючого кооперативу, 41,6 і 31,0 % респондентів на перше місце поставили проблему
відсутності стартового капіталу для формування
матеріально-технічної бази кооперативу; 19,5 і
28,3 % – недосконалість чинного законодавства;
17,0 і 19,2 % – нерозуміння сутності обслуговуючої кооперації; 15,0 і 17,0 % – відсутність будьякої підтримки з боку органів влади. З інших
причин, вказують на невпевненість, що справа
може вдатися – (12,1 і 11,5 %), слабку інформованість населення – (7,5 і 6,9 %), відсутність ідейних
лідерів – (7,0 і 6,5 %) та ін.
З огляду на вищезазначені проблеми розвитку
СОК в Херсонській області та Україні в цілому,
ми пропонуємо такі напрямки їх вирішення:
– розроблення і прийняття відповідних регіональних програм на перспективу (10 років);
– внесення змін до деяких законодавчих актів
у частині визначення обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій;
– доповнення Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» статтею, яка передбачає державну фінансову підтримку кооперативів;
– створення регіональних Центрів підтримки
розвитку СОК, що дозволить відродити у селян
довіру до влади та один одного;

– виявлення або формування кваліфікованого
трудового потенціалу (менеджерів, економістів,
активістів, лідерів), які будуть приймати участь у
розбудові кооперації на селі;
– популяризація кооперативної ідеї на державному і місцевому рівнях.
Висновки. Таким чином, розвиток кооперативного руху та підтримка його з боку держави є
необхідною передумовою відродження українського села. Оскільки саме сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи дадуть змогу дрібному виробнику отримати дотації, субсидії, кредитну підтримку тощо. Вони можуть стати ефективним механізмом згуртування селян та дадуть
можливість вирішити цілу низку не тільки економічних, але й соціальних проблем. Та, на жаль,
сьогодні влада ще не забезпечила всі умови для
того, щоб селяни об’єднувалися в кооперативи.
На нашу думку, відсутність всебічної державної
підтримки СОК призведе до того, що більшість
створених кооперативів не зможуть протистояти
посередницькому бізнесу і великим монопольним
структурам, а тому наявний ресурсний потенціал
сільських територій буде використовуватися неефективно та нераціонально.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
ТА ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
ОСОБЕННОСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА УКРАИНЫ
И ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
FEATURES OF SUPPLY AND DEMAND IN THE LABOR MARKET IN UKRAINE
AND REPRODUCTION OF WORKFORCE ISSUES
У статті висвітлюються сучасні особливості попиту та пропозиції на ринку праці України, аналізуються проблеми відтворення трудових ресурсів. Наведено основні джерела відтворення робочої сили в
Україні.
Ключові слова: попит та пропозиція на ринку праці, ринок праці України, відтворення трудових ресурсів,
робоча сила на ринку праці України.
В статье освещаются современные особенности спроса и предложения на рынке труда Украины, анализируются проблемы воспроизводства трудовых ресурсов. Приведены основные источники воспроизводства рабочей силы в Украине.
Ключевые слова: спрос и предложение на рынке труда, рынок труда Украины, воспроизводство трудовых
ресурсов, рабочая сила на рынке труда Украины.
The modern features of supply and demand in the labor market of Ukraine is provided in article, the problem
of reproduction of labor resources is analyzed, the short description of the main sources of reproduction of labor
power in Ukraine is submitted.
Key words: The demand and supply in the labor market, the Labor market of Ukraine, The reproduction of a manpower, Labor power in the labor market of Ukraine.

Постановка проблеми. Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що одним з
найсуттєвіших і найдинамічніших ринків є ринок
праці, система економічних механізмів, норм та
інститутів, що забезпечують відтворення робочої
сили і використання праці.
В економічно розвинутих країнах світу висока
якість робочої сили і відповідна їй вартість розглядаються як основна передумова досягнення
інноваційного типу розвитку. В Україні поки що
не створена добре координована та всеохоплююча система економічного регулювання процесу
регіонального відтворення кваліфікованої робочої сили.
Метою статті є аналіз сучасних особливостей
попиту та пропозиції на ринку праці й виявлення

актуальних проблем відтворення трудових ресурсів в Україні.
Стан дослідження проблеми. Проблемам
ринку праці, зокрема питанням зайнятості населення, відтворенню трудових ресурсів і робочої
сили в даний час приділяється значна увага як з
боку держави, так і науковцями. Результати наукових досліджень даних проблем висвітлені в
працях В. В. Адамчука, Д. П. Богині, О. А. Грішнової, А. Г. Горілого, Н. О. Павловської, О. В. Павловської, В. М. Петюх та інших вітчизняних і зарубіжних вчених економістів. В загальних рисах
питання формування та регулювання ринку праці висвітлюються в більшості підручників з економічної теорії та економіки праці. Але незважаючи на значну кількість досліджень, питання
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відтворення кваліфікованої робочої сили в регіональному аспекті залишаються недостатньо вивченими.
Виклад основного матеріалу. Становлення
ринкової економіки в Україні відбувається повільно внаслідок недостатньо сформованої законодавчої бази, труднощів трансформації адміністративно-планової системи в нову ринкову, намагання певної частини суспільства гальмувати
соціально-ринкові перетворення.
Ефективне використання трудових ресурсів –
одна з важливих проблем економічної науки. Під
час становлення ринкової економіки управління
трудовими ресурсами здійснюється також і через
ринок праці, котрий виконує ряд функцій. Основні з них – це стимулювання зростання виробництва за рахунок відповідності кваліфікації робітників вимогам робочих місць; погодження суспільних та індивідуальних потреб у праці через
допомогу у переміщенні робочої сили; зменшення витрат виробництва завдяки впорядкуванню
організації підготовки та перепідготовки кадрів;
сприяння розвитку перспективних галузей економіки з допомогою перерозподілу резервів робочої
сили; зменшення соціальної напруженості у районах з надлишком робочої сили за рахунок інтенсифікації процесів міграції працездатного населення.
Тому однією з найважливіших задач, які стоять
у теперішній час перед економікою, є формування
та ефективне функціонування ринку праці. Як
підкреслює економіст І. Кучумова, «функціонування ринку праці займає особливе місце в економічній системі ринкового типу, оскільки дії його
механізму призводять до підвищення ефективності трудових відносин, раціонального використання робочої сили, зменшення безробіття, сталого
зростання добробуту населення» [2, с. 1].
Як відомо, рушієм прогресу є людина – головна виробнича сила суспільства. Оскільки вона
одночасно є виробником і споживачем матеріальних благ і послуг, остільки саме через людину
досягається рівновага в системі «виробництвоспоживання». Тільки те суспільство, яке покладає в основу потреби людини і забезпечує найбільш ефективне його відтворювання, досягає
найвищого прогресу. Зрозуміти це – значить правильно зорієнтуватися у сьогоднішньому русі
економічної системи до ринку, прискорювати чи
уповільнювати перехідний період. Російський
науковець В. Кулаков пише: «Ринок робочої сили
жорстко пов’язаний з усіма іншими підсистемами ринку. Насправді, для того щоб користуватися попитом, робоча сила мусить мати певну сукупність фізичних, розумових і професійних
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здібностей. Реалізуючи ці здібності в процесі виробництва, вона має постійно відтворюватися
для того, щоб не втратити свої споживчі якості. Із
сказаного виходить, що на рину робочої сили завжди мусить бути конкуренція як основна рушійна сила вдосконалення здібностей працівника до праці» [1, с. 32].
Однією з особливостей попиту та пропозиції
робочої сили є трудова міграція. За експертними
оцінками зараз за кордоном працює близько 3 млн
громадян України. Головною причиною трудової
міграції є неадекватно низька вартість робочої
сили в країні, низький розмір заробітної плати.
Як відмічає Т. Петрова, «втрати економіки України внаслідок відтоку за кордон високоосвічених
та високопрофесійних кадрів працездатного віку
створюють умови до поступового збільшення на
ринку праці України кількості некваліфікованих
робітників з країн Азії, Африки» [3, с. 37].
В умовах економічної нестабільності спостерігається диспропорція попиту і пропозиції робочої сили. Робоча сила не може бути суб’єктом послуг, оскільки вона є іманентно властивою характеристикою людини, невіддільно від неї. Як пише
В. Герасимчук, «роботодавець зацікавлений у виконанні робіт певної складності, а тому на ринку
праці шукає таку робочу силу, яка за своїми характеристиками відповідала б вимогам роботи.
Товаром на ринку праці виступає робоча сила.
Оскільки ефективність праці, тобто функціонування робочої сили, залежить від її власника та
умов використання, то в угоді між роботодавцем і
найманим працівником об’єктом можуть бути
трудові послуги власника робочої сили відповідно
до конкретних вимог та видів робіт» [1, с. 33].
Як підкреслюють Е. Качан та Д. Шушпанов,
«слід пам’ятати, що в господарстві України є значні резерви робочої сили у зв’язку із зменшенням
чисельності зайнятих на ручних роботах, реструктуризацією та перепрофілюванням ряду
підприємств. Значні резерви трудових ресурсів є і
в структурі зайнятих. Наприклад, у господарстві
України ще висока частка керівників та фахівців.
Те, що кожен четвертий працівник є керівником
чи фахівцем, не сприяє зростанню продуктивності праці, а отже, скорочення зайнятості в управлінському апараті, перехід на нові форми організації та управління зумовлюють потребу в галузевому перерозподілі значної частини робочої
сили» [1, с. 33].
В соціально-економічній системі з ринковими
відносинами ринок праці виступає головним індикатором стану економіки, а рівновага між попитом і пропозицією свідчить про стабілізацію
економічного розвитку. На ринку праці спостері-
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гається негативна тенденція з працевлаштуванням вивільнених працівників і збільшується чисельність незайнятого населення, що свідчить про
пасивну політику зайнятості. Пасивна форма зайнятості, зорієнтована на збільшення допомоги в
разі безробіття, призводить до неефективного використання трудового потенціалу і фінансових
ресурсів із фонду зайнятості. Зростає чисельність
незайнятих, які потребують працевлаштування.
Процес становлення ринку праці в Україні
супроводжується посиленням його сегментації.
В соціально-економічній структурі працездатного населення відбуваються суттєві зрушення, які
трансформують практично однорідну всезагальну зайнятість дореформенного періоду в сегментований ринок праці. Кожний сегмент як зайнятого, так і незайнятого населення відрізняється
специфікою свого соціального статусу, економічною поведінкою, гарантіями зайнятості, рівнем
та стабільністю доходів, конкурентоспроможністю та захищеністю ринку праці. В посиленні сегментації ринку праці на сучасному етапі беруть
участь різні фактори, зокрема структурні зміни в
економіці, поява альтернативних форм господарювання і власності, спад виробництва і зниження життєвих стандартів українців. Наслідком дій
цих факторів стало значне розшарування населення, загострення проблеми безробіття, зубожіння певних соціальних верств. Сектор неформальної зайнятості являє собою вкрай неоднорідний за економічними та соціальними показниками сегмент.
В українській економіці його характеризують
такі риси:
– незареєстрованість зайнятості, діяльність
тільки на свій власний страх і ризик з повною відповідальністю за результати;
– суперечність з розвитком офіційної економіки, ізольованість, некоординованість цих видів
діяльності;
– залежність доходів від ступеня ризику, випадкових обставин, відсутність будь-якого соціального захисту [4, с. 3].
Безумовною проблемою ринку праці, наслідки
якої виходять далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і, відповідно, низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості
виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім
у бюджетній сфері [4, с. 3].
Як заявила Ірина Юркіна – директор консолідованого агентства: «країні потрібні не стільки
люди-функції, як люди-особистості. Якщо раніше, у момент, так би мовити, благополуччя, по-

трібні були люди, які дуже добре пристосовувались, то зараз, коли кожна копійка на рахунку,
коли кожен крок у продажу, розвитку ринку дуже
складний, то, звичайно, потрібні особистості»
[4, с. 3]. «Знайти роботу до душі, на сьогодні, дійсно не легко», – зізнаються кадровики, – «втім робота є, проте українцям здебільшого заважає лінь,
депресії та невпевненість у власних силах».
Зі слів директора консолідованого агентства:
«за спостереженнями німецьких спеціалістів, за
час останньої кризи, які робили дослідження і дійшли до такого висновку, що людина, яка не працює понад 3 місяці вже втрачає свої компетенції.
Вона вже знаходиться поза ринком праці. Їй дуже
тяжко, яким би вона не була кваліфікованим спеціалістом, напрацювати ці якості» [4, с. 3].
Економічне зростання створює передумови
для збільшення зайнятості та доходів населення,
підвищення продуктивності його праці. Однак
об’єктивні нерівномірності виходу з кризи окремих галузей і підприємств, істотні відмінності у
співвідношенні інтенсивних та екстенсивних
чинників обумовлюють неминучі диспропорції
національного ринку праці, різнонаправленість
розвитку окремих його сегментів. У поєднанні з
прорахунками політики ринку праці це спричинило низку проблем.
Йдеться передусім про нестачу робочих місць
та високу частку робочих місць з небезпечними
умовами праці та низькими вимогами до якості
робочої сили, що є результатом не лише малих
інвестицій, а насамперед їхньої нераціональної
спрямованості, відсутності чіткої програми інвестиційної діяльності. Якість пропозиції робочої
сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо
її професійно-освітньої підготовки, трудової та
виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому. Наслідком незбалансованості пропозиції робочої сили із попитом на неї є
високий рівень безробіття, зокрема прихованого
та часткового, та велика частка безробітних, які не
мають роботи понад 1 рік. Водночас нераціональною є галузева структура зайнятості [4, с. 4].
На відміну від інших країн з розвинутим ринком праці в Україні спостерігається концентрація
безробітних і збільшення безробіття в окремих
регіонах, тому існують труднощі з її державним
регулюванням і ліквідацією. Усе це дає підставу
питання зайнятості населення віднести до нагальних і невідкладних для всіх органів державної влади на макроекономічному і регіональному
рівнях. На нашу думку, залежно від того, як вирішується проблема зайнятості населення, слід
оцінювати роботу державних органів і виконання
своїх обов’язків службовцями.
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А от використання праці осіб пенсійного віку –
складна економічна і соціальна проблема. Поперше, залучення до суспільного виробництва
пенсіонерів – це додаткове джерело поповнення
робочої сили, оскільки пенсіонери мають великий виробничий досвід. По-друге, участь у суспільному виробництві підвищує їх матеріальну
зацікавленість. По-третє, надання людям пенсійного віку права працювати у господарстві сприяє
поліпшенню їх морального стану, продовженню
життя. Однак в умовах кризи в країні використання праці цієї категорій населення зменшується [1, с. 35].
Населення України повинно мати гарантії зайнятості під час реструктуризації підприємств і
виробництв. Безперечною є необхідність проведення комплексу стратегічних і оперативних заходів щодо державного регулювання зайнятості
населення. При формуванні ринкових відносин
варто враховувати демографічну ситуацію, що
склалася останнім часом і загострила економічний розвиток. Аналіз демографічних показників
свідчить про поглиблення негативних тенденцій,
які спостерігались впродовж останніх років.
Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв’язання зазначених проблем, сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Актуальність цього посилюється в зв’язку із неминучим скороченням у найближчій перспективі
чисельності населення працездатного віку та його
старінням. Прогнози розвитку ринку праці мають
стати невід’ємною складовою всіх стратегічних
документів, програм розвитку всіх без винятку
галузей економіки та регіонів і територіальних
одиниць.
Якісне відтворення трудових ресурсів, формування трудового потенціалу та раціональне його
використання залежить від рівня управління трудовими ресурсами на всіх рівнях. Серед основних
соціально-економічних проблем використання
трудових ресурсів також займає вагоме місце.
Обумовлено це тим, що вихід з економічної кризи
значною мірою залежить від забезпеченості підприємств трудовими ресурсами та їх ефективного
використання.
Важливим джерелом у системі відтворення
трудових ресурсів – є вступ підлітків у працездатний вік. Тому природною основою формування трудових ресурсів населення є молоде покоління (особи, що досягли працездатного віку),
яке, в основному, наповнює трудовий потенціал.
В сучасних умовах життя ставить все вищі вимоги до якості підготовки робочої сили, до підвищення культурно-освітнього рівня народу. Отже,
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доцільним є ширше охоплення молоді, крім загальної середньої освіти, навчанням у середніх
спеціальних закладах і вищій школі. А тому в
контингенті молоді, що вступає в працездатний
вік, значна частина осіб лише закінчує освіту,
одержує необхідну професійну підготовку і, як
наслідок, зростає кількість учнів і студентів у
складі населення працездатного віку. Все це дещо
скорочує наступний період трудової діяльності
поколінь, але ці втрати потім щедро компенсуються якістю праці, вищою її продуктивністю
завдяки високій кваліфікації [1, с. 35].
Також неоднозначно впливає на формування
трудових ресурсів України низька народжуваність. З одного боку вона ускладнює його, бо стає
менше дітей, а потім і молоді, яка вступає в працездатний вік, і виникає дефіцит робочої сили, а з
другого боку – спрощує, бо жінки менше зайняті
піклуванням про дітей і активніше займаються
суспільним виробництвом [1, с. 35].
На жаль, на сьогоднішній день в Україні негативна тенденція природного відтворення, що не
найкращим чином впливає на відтворення трудового потенціалу. Негативний вплив тенденцій
природної динаміки населення на кількісні параметри трудового потенціалу характерний для
більшості регіонів країни.
Рівень народжуваності визначає темпи приросту трудових ресурсів. Але вони певною мірою
залежать від смертності. Тому треба вживати заходів щодо скорочення смертності осіб у найбільш працездатному віці (35–50 років). На 1 січня 2014 р. в Україні проживало 45 426,2 тис. осіб.
Порівняно із 2012 роком обсяг природного скорочення у 2013 році зріс на 17 тис. осіб. Народжуваність у 2012 році була вища, ніж у минулому році
(відповідно 11,4 проти 11,1 новонароджених у розрахунку на 1000 жителів) [5].
Джерелом поповнення трудових ресурсів є також перерозподіл їх між сферами та галузями,
а також можливе залучення частини осіб зайнятих у домашньому допоміжному господарстві.
Проте в домашньому господарстві потрібна зайнятість у масштабах, що визначаються кількістю
дітей, а також для догляду за хворими, інвалідами та ін. Своєрідним джерелом поповнення робочої сили вважаються багатодітні матері, інваліди,
пенсіонери. Для їх залучення до суспільного трудового процесу потрібні особливі організаційні
умови (зайнятість упродовж неповного робочого
дня, неповного робочого тижня, праця вдома,
гнучкі форми зайнятості, створення робочих
місць поблизу житла) [1, с. 35].
На формування трудового потенціалу значний вплив мають також медико-біологічні умо-
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ви, що визначають природно-біологічні якості
його носіїв: стан здоров’я і психофізіологічну
придатність до праці, їх відповідність вимогам
виробництва. Перспективи науково-технічного
прогресу в Україні надалі будуть чинити суперечливий вплив на людину, породжуючи неоднозначні тенденції в стані її здоров’я: з одного боку,
вдосконалюючи умови праці, з іншого – збільшуючи напруженість, психічні навантаження, стресові ситуації. На сьогоднішній день значно зростає вплив екологічних умов (збереження чистоти
повітряного і водного басейнів, зниження рівня
захворювань, пов’язаних з екологією, зниження
рівня забрудненості навколишнього середовища,
раціональне планування розміщення виробничих комплексів і житлових масивів, оптимальна
густота населення і поселенської мережі) на режим відтворення і якість населення.
Стан і зміна навколишнього середовища, будучи пов’язаними з результатами трудової діяльності і побутом, активно впливають на стан здоров’я і генетичні властивості людини, природнобіологічні якості і можливості розвитку населення. Вже сьогодні суспільство несе великі втрати
трудового потенціалу і національного прибутку,
оскільки стан екології зайнятості недостатньо
враховується в господарській практиці [6, с. 57].
Висновки. Наразі, пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є
удосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна
підтримка окремих груп; підвищення якості та
конкурентоспроможності робочої сили; сприяння
ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок
різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих,
реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва.
Створення умов для збереження та розширеного відтворення висококваліфікованої робочої
сили, здатної ефективно функціонувати в умовах високотехнологічного та інноваційного виробництва, глобалізаційних процесів, дадуть
змогу забезпечити формування стабільного та
конкурентоспроможного ринку праці та економіки України.
Парадоксальність ситуації для України проявляється ще й у тому, що сучасне економічне зростання не супроводжується поліпшенням якості
життя населення, демографічних показників,

якості трудоресурсного потенціалу, що створює
умови для вичерпання резервів економічного
зростання в найближчому майбутньому.
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RETROSPECTIVE REVIEW OF SOME RECENT MANAGEMENT RESEARCH
OF RESISTANCE TO ORGANIZATIONAL CHANGE
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УПРАВЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
The current research management resistance to organizational change, covering latest trends of the problem.
This period dates from the 80s of XX century to today. Resistance to change is viewed from different positions and
view points, which enriches the theoretical and rational approaches to its study. Advanced guidance for resistance
management are easily recognized by their specific interpretations, due to the large number of publications. They
contribute to the understanding of the specificity and instrumentation and methodological basis of resistance to
organizational change.
Key words: human factors, organization, organizational change, resistance.
Современные исследования управления сопротивлением организационным изменениям обхватывают
новые тенденции развития проблемы. Этот период продолжается с 80-х годов ХХ века до сегодняшних
дней. Сопротивление изменениям рассматривается с разных позиций, что обогащает теоретические формулировки и рациональные подходы к его исследованию. Передовые методы управления сопротивлением
отличаются специфичностью толкований, что объясняется большим количеством публикаций на эту тему. Это способствует пониманию специфики и инструментально-методологической базы сопротивления
организационному изменению.
Ключевые слова: человеческий фактор, организация, организационное изменение, сопротивление, управление.

Introduction
Modern authors make an analogy between the resistance behavior of staff and organizational development. This opposition of interests and expectations
lead to a different interpretation of the resistance. It
arises from the fact that people have to change their
habits as a result of the change. The other reason is the
fear of it, as the same raises a number of unknowns.
Therefore, the resistance of the frame is a threat to the
realization of change.
Theoretical overview
Through various studies K. Smith [70] developed
a theoretical model to identify the reactions of people
to organizational change. The author believes that the
resistive behavior arises from their unwillingness to
become part of the new conditions of the workflow.
© Stoyanov I. T., 2014
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They are looking for more job security than striving
for change. For Smith it is a defensive reaction of the
people to protect themselves from processes that are
largely unknown - fear of the upcoming changes. Attention is paid - less personal characteristics of the
individual in the group and more teamwork.
The people form the Personnel is important to
gain credibility by superiors so as to overcome stress
and feel confident in the changes. Thus, the resistance should decrease, and the desire for change is
growing. However, the model of Smith does not conclusively prove that the delegation of powers of a
lower factor is to reduce the resistance and effective
management.
For N. Tichy [79] «the change requires a new approach to managing organizational processes .......
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people need to be educated and informed of the nature of the change, as it comes to power, organizational status, norms, rules, etc.». According to Tichy
change should not be viewed as a form of negative or
defensive attitude, because there is also an incentive.
It can be an obstacle to some staff members, but also
it can be a «new hope» for others who do not accept
the status quo. Then the resistance will have a negative connotation, and people eagerly participate in the
changes.
M. Weisbord [86] diagnosed the resistance of
staff in terms of emotions and feelings, using the
model of Janssen for «three-bedroom apartments»
(a flat with 4 rooms). It's a metaphor that compares
the behavior of people with four rooms. Resistance to
changes in the organization is seen as a mix of «perceptions, feelings and / or external influences.» According to E. Boulding [8], if human behavior is
based on the mental models that do not comply with
the objectives and strategies of the organizations, it is
resistance, «particularly a threat to their survival and
development». For I. Ansoff [2] resistance «is a phenomenon that can lead to unexpected damages, costs
and disturbances in the process of change». This concept addresses the negative effect of the resistance
and its elimination.
For H. Minzberg [55] people who resist change,
sometimes have their own merits. They seek to protect the organization from changes that do not match
its strategy. Senior management must be exercised in
formulating objectives for change and act delicately
on staff, resistance.
According to P. Senge [68] the resistance of staff
against organizational change is a process that occurs
as a result of acts or omissions of senior management.
If there is no feedback to the performers change possible negative results. People should be prepared for
the new requirements of the work so that to ignore the
resistance and realize goals. For R. Luecke [44] the
resistance of staff is due to the behavioral response.
Opposition to change is the one who «refused to accept it, he works according to criteria not relevant to
her or his lack team spirit». It is clear and most obvious that a person can intentionally or unintentionally
sabotage the organizational change.
For W. Bridges [10] the change affects the psychological reaction of the people in adapting to the new
requirements of workflow. He believes that the changes arising from the outer environment of the individual and their behavior is determined by the response.
According to Bridges change is related to the human
psyche (attitudes, beliefs and values), whose behavior
is subject to hard impact. Management theorists can
only guess how it will eliminate the resistance of staff
provided that people have their own ideas about

change. Bridges for rational option is to establish the
resistance behavior of the staff, their attitude and
willingness to change. Individual approach to personality will allow managers to analyze the causes of resistance and take action for its elimination. The disadvantage is the time required for each person and negotiations that arise in the course of change.
J. George and G. Jones [28] studied the resistance
of the staff in terms of their beliefs, but mainly it is
about the primary information. This resistance is determined by the personal attitude of the individual,
from which arises a vacuum to innovation, activates
the protective reaction of the people and pessimism
arises to change.
Another approach to the resistance of staff is promoted by J. Goldstein [30]. He sees it as part of systems theory. That is interpreted in the context of the
term autopoiesis. Most authors perceive resistance as
a negative phenomenon that inhibits change. Goldstein applies ideas from biology, informatics and organizational psychology. He argues that the resistance
of the frame is the body's reaction to build a defense
mechanism of the unknown. Goldstein explores resistance as the desire of man to prevent him from
threatening the facts and circumstances. Argumentation of his thesis, he used the principles of autopoiesis
- how laws in biology can be adapted for the study of
human behavior in the organization. The comparison
is focused on living systems as identical organisms
survive in an ever changing environment.
According to Goldstein, this is due to the natural
laws that stimulate the behavior of the human body
to prevent painful injuries. The same principle applies in organizational systems - people seek to protect themselves from changes that violate their harmony. The human factor is physiologically and mentally capable of autopoiesis, as rejecting the negative
environmental effects (the change) and aim for survival.
Goldstein for the idea of autopoiesis is typical for
individuals and groups. The latter can not act on the
principle of the protection mechanism. When threatened its security (the change), people close within
yourself and counteract the attempts to undermine
the status quo. United by common interests and desire
for job security, the group remains the same and unchanged goals. This rigidity in people's behavior
arises from their unwillingness to change and reflect
their potential. If the changes do not match the perceptions of the individual and the group, then the
«autopoiesis in resistance is actually insurmountable». Goldstein defines resistance as a protective
agent that prevents people from adverse trends and
helps them survive in difficult times, which coincides
with the views of other authors [4, 31, and 63]. The
19
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problem does not affect only the interests of the individual and the group. The logical question is how the
organization can affect the protective mechanism.
This is a major flaw in the argument of Goldstein,
which does not give a definite answer.
In the mid- 90s of last century J. Kotter [40] explores more than one hundred companies, which
have made such organizational changes. According
to him, people understand the change, but there are
objective and subjective obstacles to rational implementation. According to R. Maurer [50]......... «One
to two thirds of the projects for change in organizations was unsuccessful, and a large part of the reason
is due to the resistance of the staff». Other authors
have also conducted empirical studies of the level of
resistance in companies having established that it is
essential for the failure of change [38, 58, 66, and
72]. When people have a resistance to an object or
phenomenon, it may be a warning signal of problems.
Then measures are needed to constructive use. Resistance may be employees, lower or senior whose
view is consistent with studies of other authors [29,
62, and 87]. According to J. Davidson [19] «Life is a
succession of attempts to resist change, which come
into being as either spontaneous or are targeted».
Typical, however, is the fear of the unknown. In this
way a lot of opportunities to change the process or
the status of the individual in the organizational hierarchy are missed.
S. Fine [21] states that resistance is inevitable
staffing and the management of the organization
have to deal with it. Resistance is a «natural reaction
of the human organism to the challenges of the new
and the unknown, even if the change is beneficial to
the individual or group». Man uneasy not to deprive
yourself of something important, but through changing fear of losing their jobs or not aggravate social
contacts.
For R. Beckhard and W. Pritchard [6] the resistance of personnel occurs in the process of change,
a manager should not be impressed by its appearance/
occurrence. Resistance behavior of people is an objective fact (and should be taken as granted) Where
there is an initiative to change, there will be resistance. A similar opinion is expressed and J. Maxwell
[51]. In his resistance to change is a phenomenon that
affects the culture and processes in organizations. It
is typical for people, regardless of race, nationality
and religion. Always in their minds there is the idea/
notion to delay progress. Resistance is a natural reaction of man to defeat threats. According to N. Kyle
[41] organizational resistance depends on two factors.
First, control of the person must be so effective that
the amendments be probed according to the objectives. The more rapid the control is , the minimum the
20

resistance of staff will be. Second, Kyle found that
focus on change and weak control over the individual,
the resistance is at high level.
For T. Jick [33] resistance is a fact, even when programs are developed change management. Resistance
affects all organizational levels, regardless of whether
senior managers or operational staff. It gives the managers a sense of discomfort and stress. These are the
people who organize and manage projects on climate
organizational processes. Subordinates resist new
roles in the management process and change the status quo. Resistance must be established in time. If you
do not activate the attitude of people changes, the resistance will increase.
P. Strebel [76] believes that resistance to change is
manifested in the understanding (viewpoint) of the
people in the organization. This divergence of views
is a prerequisite for the failure of change. This is due
to the psychological disposition of the human factor,
and in some cases, be determined by the rank, which
they occupy. For managers in the change is a chance
for growth and prosperity, both professionally and
personally (as opposed to the thesis of Jick, that managers resist change). Employees change is related to
stress and anxiety, as you need to change established
habits and stereotypes work. For most of them, this is
an activity requiring a new beginning, and hence new
power management. So people hardly accustomed to
change, their reaction is associated with resistance,
refusal to accept innovation and strictly follow the
instructions.
According to some authors, resistance requires
the intervention of leaders - leaders. N. Barger and
L. Kirby [5] believe that in addition to ignoring the
emotional reaction of the people to resist change, effective communication strategies and management
style are necessary and leadership qualities. Leaders
such will help contractors to cope more easily with
change. Barger and Kirby recommended indicator of
Myers-Briggs. He found what the reaction of the
leaders was - leaders in resistance to organizational
change.
To meet the challenges of the resistive behavior of
the staff, leaders must possess certain competencies
[60]. So will better understand the mindset of individuals to change what is possible rational approach
to overcome the resistance.
According to R. Pearman [60] leadership is a psychological process that depends on two dimensions the external environment from which we are surrounded and our inner nature. Due to the different
views of people, their perceptions and external factors that provoke them, managers - leaders is an important indicator of the Myers-Briggs. For analysis of
the resistance behavior of the staff model is used to
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determine the interaction between internal beliefs
and the effects of the environment. Seek an answer to
the question of how external factors affect the behavior of staff. Correct diagnosis will allow managers leaders to gain a clear picture of the resistance and to
take measures for its control or elimination.
Other authors [37] investigated the relationship
between the style of the people during the change
and negative trends, destabilizing their behavior. Indicator of the Myers-Briggs used to generate reliable
information for confrontation between frames. The
areas are: style of communication, project management, teamwork, time management, etc. Targeted
analysis is a good measure for testing the resistance
of the people and their negative response to be minimized. The involvement of staff in the course of
change «is an incentive for leaders to reduce the resistance of the human factor and to have control over
his behavior» [32].
For J. Bruckman [11] the resistance of staff is a
problem that is determined by the nature of the work,
and the paper focuses on how leaders leaders to deal
with their negative behavior. People should be inclusive to change, if necessary, to use manipulation. E.
Towns [80] argues that the resistance of the people
against organizational change is a process that depends on the qualities of leaders - leaders. To eliminate the negative attitude of the staff to change, leaders need to use different strategies to deal with the
problem.
Authors such as G. Spreitzer and R. Quinn [73]
found that the resistance of the people on the influence of different factors. In the company «Ford Motor», they explore the behavior of mid-level managers.
Their approach is not new to management theory, as
elaborated ideas of K. Smith. For four years interviewing over three thousand managers from the average level of the organization who participated in various programs to change the activities, structures and
processes. Then developed a hypothetical model, synthesize the reasons for the resistance of staff. Spreitzer and Quinn group them into two categories - related to personal potential human and organizational.
The first is determined by the attitudes and perceptions of people (motives, emotions, desires, etc.), And
the second concerning organizational factors (culture, climate, etc.). Similar classification of the causes
of resistance to the frame can be seen in studies of
other authors [45, 61, and 84].
D. Rollinson and other authors [48, 67] classify
resistance to organizational change at three levels:
1. Psychological resistance level. It has an attitude
to the personality in the organization (values and perceptions), but defines the behavior of the staff in the
group. This resistance reflects the behavioral respons-

es of people in different situations of the implementation of the change.
2. Resistance to organizational level. Here the resistance of the people is concentrated to the new requirements of the workflow. Besides covering all
levels of the organizational hierarchy, it affects the
technical aspects of the change. If managers do not
take measures to help the people adjust to the processes (training, retraining and qualification, etc.).
They will stick to the traditional methods of work and
sabotage the change.
3. Resistance of the level of authority. This resistance is caused by people not to lose significant
power positions. With the introduction of the change,
one of the staff will implement new activities, while
others will be deprived of the position or privileges
available.
For L. Mullins [56] resistance of the staff have two
levels - individual and organizational. The author
surveys the process in terms of the negative reaction
of the individual (or group) in the working environment. There is a summary of the views of the opposition as a psychological phenomenon, determining
people's behavior to change. In practice, the resistance prevents changes and leads to discrepancies between targets and sustainability of the management
process.
According to J. Kotter [40] resistance is also considered at the individual and organizational level. He
believes that at the individual level man resists innovation. This passive approach is difficult to translate into active. People feel about the new ways of
working, but do not placard or say it loud officially.
These doubts are psychic and are rarely disclosed. In
contrast, resistance on organizational level is affecting the group and its interests. United «in a team,
people feel confident and strong to resist the changes» [40].
Another group of authors [12, 49] examined the
resistance of the staff on three levels - individual,
group and organizational. In the first case, the man
breaks the change in their own worldview. Disturbed
is inner peace that defines its values. Group level of
resistance affects more people and threatens the stability of the management process. It is possible that
sabotage at the organizational level happen or a group
of saboteurs to may undermine the effective implementation of change. Organizational level of resistance involves the negative attitude of the staff
throughout the organization. Some authors take a
look at the resistance of the people in terms of the socalled social reality, which is an advanced field of
post- modernist school of management. Researchers
[34, 36, 85] argue that reality is determined by the
social relations between people as a result of which a
21
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resistance against an object or phenomenon. J. Shotter
[69] believes that «sometimes people have no idea
about themselves, but it is a consequence of the judgment of others». Personnel can easily establish their
own actions, which is not a problem for others. Their
reactions are observed and judged «side». Human
behavior will depend on the «bystander» which influences its action.
A similar view is advocated by J. Ford, L. Ford and
T. McNamara [24]. They believe that the resistance of
the people «is not only determined by their behavior
and the reality in which they are forced to act». The
focus has shifted to the attitude of the human factor
variation whose resistance varies in different ranges.
This behavior is determined by the situation or the
person's response. For Ford and others, the resistance
is a consequence of social reality in the organization
and conduct of staff. They define three dependencies,
leading to resistance to organizational change:
1. Behavioral passivity. Resistance occurs due to
the lack of interest or excessive self-confidence of the
people to change. They are accustomed to past successes, hoping to continue in the future. Any attempt
to change is perceived as a negative trend, which distorts the stereotype of work.
2. Behavioral humility. Resistance arises from the
indifference of the staff to change. Once you have
determined that new processes can be carried out in
the traditional manner, people begin to lose hope for
a successful outcome of the change. There is a total
depression, lack of motivation and despair. Resistance increases and worsens the communication climate.
3. Behavioral skepticism. Resistance is due to
some negative trends. The problem of who is guilty is
always to be found at others or in the organization.
According to the understanding of social reality at
this stage we can not do anything to achieve success.
There is greater aggression, complete apathy, anger,
resentment, contempt and lack of behavioral adequacy to change.
The publication of Mabin, Forgeson and Green
[45] deals with an interesting problem - the resistive
behavior of the staff. The authors emphasize the understanding of resistance as a constructive tool for
organizational change [23, 42, 50, 64] (empathy and
active participation of people to it). They justify their
claim by modern management methodology - Theory
Of Constraints (TOC). Resistance is seen as part of
the change, but their argument is supported by an
example of the banking institutions. Furthermore, the
resistance creates feedback frame [23, 25]. The last
«can be a means for improving the quality and purpose of the change, and consequently it may lead to its
effective implementation» [25].
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According to D. Conner [16] «the resistance of
staff against organizational change is a natural reaction that arises from their desire to maintain the status
quo». Like Goldstein is called explicitly for violation
of human psychological equilibrium. In an indication
of the change, the individual (or group) is concerned
about the innovation management process and seek
security in the traditional working methods. This is a
defense mechanism to protect from future events that
may disturb the existing harmony (habits and forms
of communication).
For Conner there is another fact that is very important - the problem of the apparent (clear, visible) and
covert (secretive) resistance. Although not stated case
studies, Conner believes that the panic of personnel
changes and lack of control over the situation are the
reasons for organizational resistance that is stated in
studies of other authors [13, 52].
According to S. Piderit [61] the resistance of staff
against organizational change is a phenomenon that is
defined by three dimensions:
1. Knowledge - the ability and confidence to implement the change.
2. Emotional state - a reaction to the change.
3. Behavior - action for implementing and putting
the change into practice [81].
The three relationships are important for determining the resistance, as each person is different. His
attitude to organizational change can not cover these
dimensions and correspond to some of them. It must
be established in which direction the individual is
prone to resist. It is then easier for the resistance to be
controlled or eliminated. If resistance occurs in all
three dependencies, the chance for change is minimal. In the opposite case (when there is no resistance
in three dimensions), the change can be accomplished
with success. When resistance in two (three) dependence we can doubt the effective change management.
S. Piderit believes that individuals can perceive
the change and can be willing to participate in it, but
they may lack the qualities. There is a fear of failure
that gives rise to internal (passive) resistance that can
develop into active. This situation is called ambivalent by Piderit, his thesis can be noticed in other
sources, too [65].
Other researchers have also supported the idea
for the study of resistance by various dependencies.
R. Smollan [71] examined the actions of staff in opposition to organizational change, in terms of their
mental, emotional and behavioral response. Resistance arises in the minds of people and is based on the
emotional expense of a rational approach to the situation. These guidelines depend on the personal attitude
of the individual to his environment, experiences and
attitude to the problem.
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K. Craine [17] considers the resistance as a trend
that prevents the initiatives for change, and it is the
task of the management that has to deal with the discontent of the people. The problems start with their
negative attitude to change – «denial, shock, frustration and anger». Senior management must take adequate measures to motivate the staff. According to
Craine negative attitude is due to the emotional state
of people which prevents them to think logically in
the course of change.
S. Oreg [59] associates the resistance to change
with individual behavior of the person on the workplace. The reasons are due to the factors that set the
individual negatively. According to Oreg, the resistance behavior of people is determined by their mental, emotional and behavioral response (similar to
Smollan). If one considers that the change will affect
their current status of the company, it will enhance
its aggressive behavior and will reflect upon the
change. The question is being investigated in other
publications [22, 35, and 46]. Then it will be seriously threatened, and people will hardly be convinced of its benefits. Other authors [18, 82] further
develop these ideas and focus attention on how people can preserve their identity and position in organizational change.
According to W. Bovey and A. Hede [9] the resistance of the staff is an integral part of the changes.
They believe that people «unconsciously apply safety
precautions due to their natural reaction to protect
against changes that threaten the status quo». Studies
have shown that resistance of the staff depends on the
inherent beliefs about them and threats of the organizational environment. The greater danger to change
their habits is, the stronger the resistance becomes,
and vice versa. They refute the thesis that the resistance behavior of the staff depends only on the structural and technological aspects of change.
The focus is on the «behavioral attitudes of people, their perceptions and feelings. Then you need to
look for maturation in order to participate in the
change, and hence control or eliminate the resistance
behavior» [9]. Bovey and Hede reach the conclusion
that the effectiveness of the change depends on how
people will be convinced of its implementation. According to M. Washington and M. Hacker [83] the
resistance of staff is an obstacle to the successful implementation of change. In the case of «resistance,
people feel tired and stressed, which reduces their efficiency». The Thesis that Washington and Hacker
share is based on the assertion that the presence of
resistance is a prerequisite for the failure of programs
to change business processes.
Authors [57, 43, and 74] emphasize the technical
aspect of managing change and the resistance which

is on the way. Counting on the technical parameters
of change, many organizations counteract the negative trends in its implementation. In the process of
introduction of new technological equipment or complete process automation, people experience fear and
anxiety of losing their jobs. This is the reason for resistance that can sabotage the change. New technologies require training and retraining of personnel,
which also raises resistance. Many people are used to
stereotypical way of working, and deviations from the
familiar manner of behavior are an obstacle to the
implementation of change. Then the resistance is defined as «the action and an attempt of the people to
stop, slow down or deform change» [7].
According to some researchers [1, 26, 72], we
must seek a balance between human needs and those
of the organization, otherwise conflicts arise. Other
authors [14, 15, and 53] the resistance is due to the
wrong ideology and mental strain in people's behavior. This trend is a continuation of the debate about
how individuals respond to change through emotional
influence and suggestions. Because of the stress and
tension from the implementation changes, people often have false expectations to change. They are set
negative to it, and thus come resistance. People filter
the significance of the change through their imagination. This leads to mental strain in their minds and
deprives them of a sober assessment of reality. Suggesting that the change affects their careers, they
sabotage it. In another source [9] it is found that in
case of misinterpretation and mental strain in the behavior of individuals there is a resistance to organizational change.
Some modern researchers [47, 50, and 54] maintain and further develop the idea of the 60s and 70s
of XX century, a more active role in the change on
behalf of the personnel. This will reduce the resistance behavior and encourage them to participate in
its implementation. The motive is the psychological
attitude of the individual to change. Recently, it suggests that regularities in change management have
speed effect. Trend further complicates the technological changes [3, 74, 78], which give rise to resistance in personnel, but are necessary for the sustainability of organizations. Management of resistance
should be carried out through various methodologies for inclusion of people to change (interest, education, persuasion, participation, etc.). [20, 27, 75]
Other researchers [25, 39, and 77] felt the need to
rethink the classical framework for the study of resistance. Managers should have closer contact with
subordinates, to use motivational techniques, to be
able to influence by charisma and leadership qualities, to be tolerant of mistakes and implement mentoring.
23
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Conclusion
Resistance on behalf of the personnel is an organizational phenomenon requiring complex tools
for behavioral impact. It is determined by factors
that have a negative and positive influence. Managers need to learn different tools (approaches, methods and techniques) to influence human behavior.
By this publication/article we have found empirical
evidence for the development of resistance in its
contemporary variations and specific features for
the specified period.
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АУТСОРСИНГ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
OUTSOURCING OF PAYROLL AS INNOVATIVE BUSINESS MODEL
FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT COMPANIES
Статья посвящена анализу эффективности возможного перехода украинских предприятий к такой
инновационной бизнес-модели как аутсорсинг расчетов по заработной плате. Рассмотрены не только преимущества, но и недостатки использования данной модели – как антикризисного инструмента эффективного развития компании в условиях нестабильности бизнес-среды.
Ключевые слова: аутсорсинг, заработная плата, кадровое делопроизводство, компания-аутсорсер, бизнеспроцесс.
This article analyzes the effectiveness of Ukrainian enterprises transition to a business model innovation as
outsourcing payroll. We consider both the advantages and disadvantages of using this model - as a tool for effective anti-crisis development of the company in an unstable business environment.
Key words: outsourcing, payroll, HR outsourcing, outsourcing company, the business process.

Постановка проблемы. Постоянно изменяющаяся бизнес-среда, усиление деловой конкуренции и, как следствие, необходимость развития
конкурентных преимуществ требуют от многих
компаний поиска путей повышения качества производимых товаров или предоставляемых услуг
и, одновременно, снижения их себестоимости.
Поэтому компании стремятся к диверсификации
своего бизнеса, концентрируют усилия на совершенствовании бизнес-процессов в рамках основной деятельности. В то же время затраты на осуществление функций, пусть и необходимых, но
непосредственно не связанных с основной дея-

тельностью, стараются свести к минимуму. Каким же образом удается снизить себестоимость
своей продукции (работ, услуг)? Одним из наиболее эффективных подходов является аутсорсинг функций – передача их внешним провайдерам. Этот подход становится популярным среди
многих компаний в мире, развивается интерес к
нему и в Украине.
Степень изученности и научной разработанности проблемы. Различные методы принятия решения о передаче части внутренних функций компании-аутсорсеру нашли свое отражение в работах Е. Г. Аксенова, И. Г. Альтшулера,
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Ю. Н. Грибовой, Е. С. Епифановой, С. М. Казанцевой, И. Д. Котлярова, С. В. Пименова. Проблемы
оценки эффективности аутсорсинга исследованы
в работах В. Куто, Д. З. Кутуевой, Д. Ю. Муравьева, Ю. А. Полянского, М. И. Троицкого. Достоинства и недостатки аутсорсинга подробно проанализированы В. Алексашиным, В. Р. Курьяновичем, И. Семцовой и др.
Цель статьи – изучить и обосновать целесообразность и эффективность перехода коммерческих предприятий к аутсорсингу расчетов по
оплате труда и кадрового делопроизводства, а также оценить степень использования данной модели украинскими предприятиями.
Изложение основного материала. Аутсорсинг
(англ. Outsourcing – заимствование ресурсов извне, использование внешних источников) – пере-

дача сторонней организации определенных задач,
функций или бизнес-процессов, являющихся непрофильными, вспомогательными для компаниизаказчика. Под понятие «аутсорсинг» не подпадают одноразовые работы, выполняемые подрядчиком по контрактам или субконтрактам [3].
Цель аутсорсинга – получение необходимого
результата путем оптимизации бизнес-процессов
и сокращения операционных затрат.
Технологии аутсорсинга получили широкое
распространение еще в 90-х годах прошлого века.
На сегодня они считаются очень важными факторами повышения конкурентоспособности компаний в условиях усиления конкурентного давления
и развития процессов глобализации на рынках.
Обзор рынка аутсорсинга представлен на
рис. 1 [6]:

Рис. 1. Виды аутсорсинга, которые используют компании респондентов

Расчеты по заработной плате не являются ежедневной потребностью, и содержать высококвалифицированный в этой области персонал, как
правило, экономически нецелесообразно. При делегировании этих функций главному бухгалтеру
следует учитывать, что этот участок учетных работ в Украине – весьма трудоёмкая работа, требующая значительных затрат времени.
Аутсорсинг заработной платы (payroll outsourcing) – предполагает передачу функций по расчету заработной платы внешним компаниям [2].
Что касается распространенности использования аутсорсинга функции начисления и выплаты заработной платы в Украине, то, согласно данным Обзора заработных плат и компенсационных
пакетов, проведенного Ernst&Young в 2013 году,
28

89 % компаний, принимавших участие в Обзоре,
производят начисление и выплату заработной
платы через собственную бухгалтерию. И, соответственно, 11 % компаний-участниц делегируют
функцию расчета (начисления) заработной платы
провайдерам аутсорсинговых услуг. При этом
большая часть компаний делегирует третьим лицам исключительно функции начисления и выплаты заработной платы всем или отдельным категориям сотрудников. Представительства иностранных фирм в Украине как правило передают
провайдерам ведение всей бухгалтерской отчетности [1].
Востребованность различного вида аутсорсинга зависит также и от размера компании. Согласно данным исследования компании Pricewat-
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erhouse Coopers, максимально популярен и востребован аутсорсинг расчета заработной платы
в компаниях численностью менее 50 человек и
компаниях, имеющих штат от 100 до 500 человек.
В остальных срезах – компании со штатом от 50

до 100 человек, от 500 до 1000 человек и свыше
1000 человек – лидером по популярности являются услуги, связанные с персоналом, причем подбор и наем персонала явно лидируют, о чем свидетельствуют данные рис. 2 [6]:

Рис. 2. Сравнительные данные по использованию видов аутсорсинга
украинскими компаниями разного размера

Для очень крупных компаний экономия затрат
при переходе на аутсорсинг расчетов по заработной плате составляет от 25 %, при этом возрастает уровень конфиденциальности, значительно
повышается качество работ, при этом не теряется
управляемость и оперативность.
По мнению отраслевых экспертов, ранее упомянутых нами, в роли клиентов сервиса может
выступать практически любая организация, кроме крупных корпораций с десятками тысяч сотрудников. Предпосылками к использованию
аутсорсинга служат наличие у компании территориально разобщенной сети филиалов (офисов/
обособленных подразделений), сложность расчета заработной платы, возникающая при использовании сдельных форм оплаты труда, гибких рабочих графиков, системы грейдов и коэффициентов
трудового участия и т. п. Среди заказчиков услуг
аутсорсинга расчетов по заработной плате часто
встречаются развивающиеся и инновационные
компании с еще не устоявшейся методикой расчетов по оплате труда [4].
Внешние провайдеры услуг по расчету заработной платы осуществляют постоянный профессиональный мониторинг действующего законодательства, оперативно реагируют на любые
изменения в законодательном поле и оперативно
учитывают их при проведении расчетов.
Снижение рисков несоблюдения требований

законодательства при расчете заработной платы –
важный аргумент в пользу привлечения компаниями внешнего провайдера. Кроме того, аутсорсеры позволяют свести к минимуму необходимость контактов сотрудников компании с налоговыми и другими контролирующими государственными органами.
По мнению ряда экспертов, одним из основных стимулов к использованию аутсорсинга является сложность кадровых процессов или трудоемкость расчета заработной платы. Так, например, весьма специфичный расчет встречается в
нефтегазовых компаниях, бизнес которых предполагает постоянный перевод сотрудников из
одного региона в другой. Как следствие, меняются региональные надбавки, количество отработанных часов и другие факторы, влияющие на
расчеты по заработной плате. В этих условиях
расчет заработной платы становится достаточно
сложным процессом – а значит, его логично отдать в аутсорсинг [7].
Отдельно следует отметить компании, использующие систему грейдов – оценок персонала,
определяющих параметры зарплаты, бонусов или
социальных пакетов. В таких компаниях часто
встречаются ситуации, когда работники, сидящие за соседними столами и выполняющие схожие функции, получают различную компенсацию. Использование аутсорсинга в данном случае
29
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обеспечивает конфиденциальность сведений о
грейдах и исключает возможность конфликтов
между такими сотрудниками.
Целесообразность аутсорсинга заработной
платы обосновывается рядом факторов:
1) стоимость. В экономическом плане, для
компании гораздо выгоднее отдать расчет заработной платы на аутсорсинг, поскольку устраняются такие статьи расходов, как: закупка,
внедрение и обслуживание программного и аппаратного обеспечения, внедрение технологии
расчета, привлечение и непрерывное повышение квалификации дополнительных работников. Эффект экономии обусловлен тем, что специализированные аутсорсинговые компании,
обладая экспертным уровнем знаний в определенной области деятельности, предоставляют
свои услуги по ценам ниже себестоимости этих
бизнес-процессов у организации-заказчика. Кроме того, так называемый эффект масштаба также способствует повышению экономической
выгоды аутсорсинга. Обслуживая множество
клиентов, подрядчик имитирует заводской конвейер, который всегда производит товар по бо-

лее низким ценам, чем ручное кустарное производство [6];
2) снижение рисков, связанных с человеческим
фактором. Аутсорсинг заработной платы позволяет полностью отвлечься от таких вопросов, как
смена кадров, больничные и отпуска. Расчет всегда будет произведен точно в срок, компания как
правило не зависит от внезапных форс-мажорных
обстоятельств;
3) при переводе расчета заработной платы в
аутсорсинг можно быть уверенным в конфиденциальности информации, которая ни при каких
условиях не может быть передана третьей стороне. Расчет заработной платы производится независимыми специалистами;
4) аутсорсинг заработной платы предусматривает также финансовую и прочую ответственность компании-провайдера.
В итоге, предприятие полностью концентрируется на основном виде деятельности и все ресурсы
тратит именно на развитие своих главных целей.
Процентное соотношение преимуществ использование аутсорсинга учета заработной платы и кадрового делопроизводства представлен на рис. 3 [6]:

Рис. 3. Преимущества использования аутсорсинга расчета
зарплаты и кадрового делопроизводства
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В то же время, как любая инновационная бизнес-модель, аутсорсинг внутренних процессов
обладает не только несомненными преимуществами, но имеет и определенные недостатки.
В частности, представители тех компаний, которые используют аутсорсинг, зачастую ссылаются
на низкий уровень мотивации сотрудников компаний-провайдеров, сложности согласования
особенностей корпоративной культуры (и, соответственно, целей) внешнего провайдера с корпоративной культурой и целями компании-заказчика. Зачастую камнем преткновения также становятся неудовлетворительные (а иногда и неприемлемые) условия сотрудничества, предлагаемые
внешним провайдером (например, если тот не
готов работать с большими объемами информации или выдерживать установленные компанией
временные рамки) [5].
Пожалуй, главным ограничивающим фактором данной модели в Украине является проблема
доверия между заказчиком услуги и ее поставщиком. Руководителям, принимающим решения
в отечественных компаниях, пока еще психологически тяжело поверить, что аутсорсер будет
качественно и в срок выполнять все свои обязанности.
Эти недостатки можно устранить, если тщательно подбирать аутсорсера, а также четко согласовывать с ним все значимые условия и оговаривать их в договоре об оказании услуг. По оценкам зарубежных экспертов, большинство неудавшихся экспериментов с аутсорсингом связаны с
неэффективной организацией контроля со стороны компании-заказчика за выполнением переданных внешнему провайдеру функций.
Стоимость услуг внешнего провайдера к
тому же бывает достаточно высокой. Это оправдано в тех случаях, когда предоставляются дополнительная профессиональная поддержка и
консалтинговое сопровождение в одном пакете
услуг.
Тщательный подход к выбору аутсорсера и
структурирование с ним деловых отношений –
однозначное определение и согласование всех
значимых условий в договоре об оказании услуг
– позволяют упредить возможные проблемы при
использовании аутсорсинга.
Процесс поиска и выбора компанией внешнего
провайдера по оказанию услуг по расчету заработной платы можно разделить на этапы:
1) обоснование потребности компании в использовании аутсорсинга конкретной функции
(определение причин). Принятие решения о необходимости его использования;
2) сравнительный анализ преимуществ и не-

достатков использования собственных ресурсов
компании и привлечения внешнего провайдера;
3) составление технического задания (brief),
определение необходимых условий (круг сотрудников, временные рамки, порядок и форма выплат, требуемые виды отчетности);
4) анализ рынка предложений по оказанию
услуг аутсорсинга расчета заработной платы;
5) составление списка компаний-провайдеров
для участия в тендере;
6) проведение тендера;
7) окончательный выбор провайдера на основании результатов тендера;
8) согласование условий, заключение договора;
9) отладка процедуры по предоставлению
услуг аутсорсинга расчета заработной платы [3].
Но самым важным этапом должно стать принятие решения о необходимости аутсорсинга расчетов по заработной плате для компании.
Нельзя не отметить, что иногда в использовании этой модели просто отсутствует потребность.
Если процессы кадрового учета и расчета заработной платы в компании отлажены и хорошо
работают, то эффективность перехода на аутсорсинг вызывает определенные сомнения. Поэтому
важно не только знать преимущества аутсорсинга, но и четко понимать, каким компаниям может
быть выгодна такая услуга и кто является ее целевой аудиторией.
Выводы. В целом, как показывают исследования UCMS Group, решение об экономической эффективности аутсорсинга зависит от специфики
каждой конкретной компании.
Учитывая все вышеизложенное, нельзя утверждать однозначно, что аутсорсинг расчетов по заработной плате уместен и эффективен для всех
компаний. Предприятие, учитывая свои возможности, ресурсы и положение на рынке, самостоятельно и индивидуально принимает решение о
передаче функции учета зарплаты компанииаутсорсеру, либо же осуществлять её своими
силами.

Библиографические ссылки
1. Петров А. Аутсорсинг зарплат: Опыт украинских
компаний / А. Петров // Инвестгазета. – 2012. –
25 марта (No 11).
2. Белова Е. В. Аутсорсинг и аутстаффинг: особенности применения / Е. В. Белова // Отдел кадров
коммерческой организации. – 2013. – 1 дек. (No 12).
3. Аксенов Евгений. Аутсорсинг: 10 заповедей и
21 инструмент / Евгений Аксенов, Игорь Альтшулер. – СПб. : Питер, 2009. – 462 с.
4. Календжян С. О. Аутсорсинг как средство повышения результативности бизнеса / С. О. Кален31

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 4 (квітень)

джян // Вестник университета. Серия Институциональная экономика. – М. : Изд-во ГУУ, 2013.
5. Макаренко Марина. Мировые тренды аутсорсинга бизнес-процессов / Марина Макаренко // Генеральный Dиректор. – 2013. – 28 окт. (No 10).
6. Миклина О. Расчет заработной платы – сколько
стоит аутсорсинг? / О. Миклина, А. Мануйлова //
Финансовая газета UCMS Group. – 2013. – 1 июля
(No 27).
7. Мельник Ольга. Аутсорсинг: от мечты к реальности / Ольга Мельник // CRN/RE («ИТ-бизнес»). –
2013. – 29 сент. (No 4 (54)).

List of references
1. A. Petrov. Outsourcing salaries Experience Ukrainian
companies. – «Investgazeta» No 11, 25.03.2012.
2. E.V. Belov. Outsourcing and outstaffing: application

32

3.
4.

5.
6.
7.

features.- Journal «Personnel department of a commercial organization». - No 12, 01.12.2013.
Evgeny Aksenov, Igor Altshuler. Outsourcing: The 10
Commandments and 21 tools. - St. Petersburg: Peter,
2009. - 462 s.
Kalendzhyan S.O. Autsorsing as a means to improve the
efficiency of business//Bulletin of the University. Series
Institutional Economics. - Moscow: Publishing House
of the State University of Management, 2013.
Marina Makarenko. Trends in the world of business
process outsourcing. - Magazine «General Direktor»
No 10, 28.10.2013.
O. Micklin, A. Manuylova. Payroll outsourcing, how
much? - Financial newspaper UCMS Group No 27,
01.07.2013.
Olga Melnik. Outsourcing: from dream to reality. CRN/RE («IT Business») No 4 (54), 29.09.2013.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ No 4 (квітень)

УДК 330.322.3: 334.716
JEL Classification: O 14

Е. Ю. Линькова
к.э.н., доцент
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

H. U. Linkova
candidate of economics, associate professor
National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE
DEVELOPMENT STRATEGY
Для осуществления эффективной деятельности промышленному предприятию необходимо пересмотреть процесс управления ресурсами. В работе приводится механизм разработки стратегии развития промышленного предприятия. Механизм состоит из основных этапов: анализ возможностей развития, анализ ресурсов, разработка стратегии по управлению ресурсами для выбранного направления развития,
реализация и контроль результатов. Практическое использование механизма управления ресурсами
предприятия (с использованием ERP) повысит эффективность деятельности и гибкость управления в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: стратегия развития, ресурсы промышленного предприятия, организация управления, эффективность деятельности, механизм разработки стратегии.
To implement an effective activity of industrial enterprises need to review the management of resources. The
paper presents a new mechanism for the development strategy of the industrial enterprise. The mechanism consists of the main phases: analysis of development opportunities, resource analysis, the development of strategies
for managing resources for a given direction of development, implementation and monitoring results. Practical
will have been use of the mechanism enterprise resource management (with use ERP) and it will have been increase efficiency and flexibility in the management in current economic conditions.
Key world: development strategy, the resources of an industrial enterprise, organization management, the effectiveness of the mechanism of the development strategy.

Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования национальные промышленные предприятия осуществляют процесс
управления ресурсами ситуационно, что приводит к потере конкурентоспособности товара на
рынке.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы по исследованию управления ресурсами промышленного предприятия рассмотрены в работах отечественных и зарубежных
учёных: О. Арефьевой, Ю. Горбанёвой, П. Дойль,
И. Мягких, К. Макконелл, С. Брю, П. Самуэльсон,
О. Федонин, И. Рєпина, О. Олексик [1–8]. Однако,
не разработан механизм комплексного управления ресурсами для реализации стратегии развития в современных условиях хозяйствования.
Цель статьи. Анализ системы организации
управления ресурсами промышленного предприятия и разработка механизма её усовершенствования.

Задачи публикации. Разработка комплексного механизма управления ресурсами промышленного предприятия при реализации стратегии
развития.
Результаты исследования. В условиях рыночного хозяйствования промышленному предприятию необходимо быстро реагировать на изменения во внешней среде. Это реализуется при выборе стратегии развития для достижения целей.
Комплексный подход к реализации стратегии
развития состоит в балансировке между требованиями рынка и ресурсами предприятия. Ресурсы
предприятия можно классифицировать по элементам управления на: технические, организационные (людские, информационные) и финансовые. Результатом реализации стратегии развития
предприятия является: экономический, технический, социальный и экологический эффекты.
В механизме управления ресурсами необходимо вначале проводить тестирование потреб-
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ностей рынков сбыта и определять оптимальное
направление развития предприятия с учётом его
ресурсного потенциала. Основными направлениями развития промышленного предприятия может быть: техническое обновление; выход на новые рынки сбыта; смена видов бизнеса; реинжиниринг бизнеса. Реализация каждого из направлений развития требует подготовки программ по
их достижению: разработка новых товаров; развитие коммерческих служб; повышение качества; обучение персонала; экономия теплоэнергетических ресурсов; информатизация процессов
управления; проектирование новой структуры
управления; создание исследовательской базы.
Для осуществления эффективной деятельности промышленному предприятию необходимо
пересмотреть процесс управления ресурсами.
Новый механизм разработки стратегии развития
промышленного предприятия состоит из этапов:
анализа возможностей развития, анализа ресурсов, разработки стратегии по управлению ресурсами для выбранного направления развития, реализация и контроль результатов. Первый этап
включает как традиционные действия стратегического планирования деятельности (разработка
стратегического видения, миссии, анализ внешней и внутренней среды), так и новые (по причине
ограниченного использования технологического
оснащения работы менеджмента национальных
предприятий). К новым действиям стратегического планирования деятельности национальных
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предприятий относится: интеграция информационной системы предприятия в систему общего
менеджмента; создание системы риск-менеджмента; обновление базы критериев контроля
деятельности всех служб и подразделений предприятии. Модель механизма устойчивого развития промышленного предприятия приведена на
рис. 1.
Второй этап анализа ресурсов имеет своей
основой программное усовершенствование этого
процесса и применение внешних контрольных
сравнений по показателям в других странах аналогичных промышленностей.
Третий этап разработки стратегии по управлению ресурсами для выбранного направления развития определяется его основой (технология, информация, человек, рынок).
Четвёртый этап реализации и контроля результатов отличается от традиционной схемы его
осуществления целевой ориентацией и механизмами осуществления. Приоритет необходимо отдавать не текущим показателям экономической
результативности стратегических действий, а
стабильности их получения в долгосрочной перспективе.
Реализация основных этапов механизма разработки стратеги необходимо основывать на ERP
(англ. Enterprise Resource Planning, планирование
ресурсов предприятия). ERP – это организационная стратегия интеграции производства и операций управления трудовыми ресурсами, финансо-
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Рис. 1. Модель механизма устойчивого развития промышленного предприятия
(авторская разработка)
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вого менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и
оптимизацию ресурсов предприятия, посредством специализированного интегрированного
пакета прикладного программного обеспечения,
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. Особенностью ERP-стратегии является подход к использованию единой транзакционной системы для бизнес-процессов организации, вне зависимости от
функциональной и территориальной разобщённости мест их возникновения и прохождения,
обязательность сведения всех операций в единую
базу для последующей обработки и получения в
реальном времени сбалансированных планов [9–
10]. Модульный принцип организации позволяет
внедрять ERP-системы поэтапно, последовательно переводя в эксплуатацию один или несколько
функциональных модулей, а также выбирать
только те из них, которые актуальны для организации. Поэтапное внедрение ERP является эффективным для реализации основных направлений развития национальных промышленных
предприятий в современных условиях хозяйствования. Динамическое планирование ресурсов позволяет: своевременно получать информацию о
конфигурации заказов; точно вовремя изменять
объёмы и структуру заказов у поставщиков; перераспределять ограниченные ресурсы между заказами.
Различные виды ресурсов предприятия формируют его инновационный потенциал, то есть
способность эффективно внедрять изменения.
Основные структурные элементы инновационного потенциала промышленного предприятия:
корпоративная культура, менеджмент, потребительский имидж, структура, технология, финансы, кадры, информационная система. Постоянное
усовершенствование модулей программных продуктов управления ресурсами промышленного
предприятия повышает гибкость систем управления, а соответственно делает развитие предприятия устойчивым. Для измерения прогресса в повышении эффективности инновационного потенциала предприятия целесообразно использовать
теорию динамического хаоса, поскольку организации чувствительны к внешним воздействиям
[11]. Измерение эффективности инновационного
потенциала можно проверить на основе её предсказания для промышленного предприятия и
сверки с реальными результатами. Для изучения
ресурсного потенциала предприятия (хаотической системы) можно прогнозировать только модель её поведения. Математическим аппаратом
применения теории динамического хаоса для ис-

следования эффективности инновационного потенциала предприятия могут служить игровые
модели. Параметрами игровой матрицы могут
быть: варианты поведения менеджеров по созданию условий развития предприятия; реакция сотрудников на условия работы. Использование теории игр позволит разработать методы для определения оптимальной стратегии менеджеров и
сотрудников (игроков). При этом оптимальной
является стратегия, если она обеспечивает игроку при многократном повторении игры максимально возможный средний выигрыш. Наиболее
соответствующим вариантом игры является:
дифференциальная, стратегическая, множественная, позиционная.
Теория игр имеет ограничения:
– игра ведётся по определённым правилам в
отличие от реального конфликта;
– предположение о полной разумности противников, но в реальности оптимальная стратегия состоит в том, чтобы определить узкое место
противника и воспользоваться им;
– каждому игроку в игре должны быть известны все стратегии противника, а в реальности
задача состоит в том, чтобы предложить непредсказуемый вариант поведения;
– теория игр не включает элементы риска,
которые постоянно сопровождают менеджерские
решения;
– в игре находится оптимальное решение по
одному критерию, но для решения по оценке эффективности инновационного потенциала предприятия необходима система с многокритериальной оценкой результата.
Рассмотрим основные варианты стратегий
игроков при реализации развития промышленного предприятия:
1) для менеджеров:
– активная (обучение; поиск новых возможностей; формирование инвестиционного портфеля; реинжиниринг бизнеса; замена технологий;
предложение новых товаров; исследование товара, рынка; создание исследовательских подразделений);
– пассивная (реализация государственных
программ развития промышленности; проведение плановых одноразовых мероприятий);
2) для сотрудников:
– активная (проявление инициативы; активное участие в исследовательских программах на
предприятии; постоянное обучение);
– пассивная (выполнение должностных обязанностей).
Использование оптимальной стратегии полученной при помощи теории игр позволит выде35
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лить приемлемую стратегию для реализации
стратегии развития промышленного предприятия в условиях хаоса.
Последующее построение динамической экономико-математической модели позволит реализовать устойчивость развития промышленного
предприятия на основе применения временного
приближения кривой жизненного цикла: развития отрасли (на мировом рынке, в Украине, в промышленности страны); предприятия; основного
товара. Устойчивое развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов согласована и укрепляет текущий и будущий потенциал
для удовлетворения человеческих потребностей
[5, с. 27]. Основными индикаторами устойчивого
развития промышленного предприятия могут
быть: прирост прибыли; улучшение условий труда; улучшение качества жизни; уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. При
практической реализации задачи обеспечения
устойчивого развития промышленного предприятия возникаю проблемы определённых диспропорций ресурсов. Для их предотвращения необходимо составить определённые пропорции реализации стратегии. Так, например, обеспечить
определённый уровень загрузки производственных мощностей или сдавать площади в аренду.
При соблюдении пропорций возникает возможность более точного прогноза получения определённых результатов в условиях быстрого изменения внешних условий хозяйствования и оперативного управления производством для достижения целей.
Современные условия хозяйствования предъявляют к системе управления промышленным
предприятиям повышенные требования к обеспечению гибкости, особенно, к подсистеме
управления ресурсами. Предложенный комплексный механизм управления ресурсами промышленного предприятия содержит основные этапы
анализа основных направлений развития и возможные варианты их ресурсного обеспечения.
Выводы и предложения. Поэтапное внедрение ERP позволит: сократить расход ресурсов;
провести рационализацию связей; сократить длительность производственного цикла; снизить
остатки на складах; рационализировать размещение предприятий; усовершенствовать организацию; диверсифицировать производство; обеспечить своевременность расчётов.
Направления для проведения дальнейших
исследований в области организации управления ресурсами промышленного предприятия при
реализации стратегии развития: адаптация программных продуктов под комплексный механизм
36

управления ресурсами конкретного промышленного предприятия; апробация игровой модели по
исследованию эффективности инновационного
потенциала промышленного предприятия; систематизация пропорций управленческих результатов для обеспечения устойчивости развития.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
INFORMATION SUPPORT MECHANISM OF COMPETITIVENESS
OF TELECOMMUNICATIONS COMPANIES
В статті визначено основні проблеми інформаційного забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій, розглянути питання необхідності впровадження моніторингу та інформаційної бази для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано перспективні напрями вдосконалення процесу інформаційного забезпечення підприємств телекомунікацій з метою активізації їх інвестиційної політики.
Ключові слова: моніторинг, інформаційне забезпечення, конкурентоспроможність, підприємства телекомунікацій, інвестиційна політика підприємства.
В статье определены основные проблемы информационного обеспечения деятельности предприятий
телекоммуникаций, рассмотреть вопрос необходимости внедрения мониторинга и информационной базы
для повышения конкурентоспособности предприятий. Предложены перспективные направления совершенствования процесса информационного обеспечения предприятий телекоммуникаций с целью активизации их инвестиционной политики.
Ключевые слова: мониторинг, информационное обеспечение, конкурентоспособность, предприятия телекоммуникаций, инвестиционная политика предприятия.
The paper identifies the key problems of information provision of enterprises telecommunications, consider
the need to introduce monitoring and information base to improve the competitiveness of enterprises. A promising directions for improving the process of information provision of telecommunications companies to enhance
their investment policy.
Key words: monitoring, information security, competitiveness, enterprise telecommunications investment policy of
the company.

Постановка проблеми. Система моніторингу
конкурентоспроможності підприємств, на наш
погляд, повинна виконувати одночасно кілька
функцій. Тому чим більш повним і якісним буде
© Новикова І. В., Заборчук Н. Д., 2014
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склад показників, за якими цей моніторинг здійснюється, тим ефективнішими будуть заходи,
плановані і здійснювані керівництвом підприємства для підвищення його конкурентоспромож-
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ності. У цьому зв’язку, ми вважаємо за доцільне
розглянути складові частини системи моніторингу стану телекомунікаційного підприємства.
З урахуванням специфіки галузі телекомунікацій,
постійного посилення конкуренції між підприємствами, особливої актуальності набуває вдосконалення системи досліджень реального стану підприємства і його положення на конкурентному
ринку шляхом доповнення дослідження системою
моніторингу підприємства. Моніторинг підприємств, на нашу думку, – це інформаційно-аналітичний інструмент, що зв’язує між собою підприємства реального сектора економіки і призначений для вироблення раціональних рішень, заходів
впливу на діяльність підприємства відповідно до
цілей і завдань самого підприємства в умовах удосконалення економічної політики в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теоретичних, методологічних, загальнометодичних основ конкуренції та
конкурентоспроможності зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: О. І. Амоша, Б. В. Буркінський, В. А. Василенко, Н. І. Горбаль, В. І. Гринчуцький, І. З. Должанський, Я. А. Жаліло, Т. О. Загорна, А. П. Наливайко, П. В. Осіпов, Т. І. Ткаченко,
Л. С. Шевченко та інші, та зарубіжні: Г. Л. Азоєв, І. Н. Герчикова, М. Портер, Р. А. Фатхутдинов,
А. Ю. Юданов та інші.
Виділення невірішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на досить вагомий вклад українських та закордонних науковців
в проблеми управління конкурентоспроможності
підприємств та інформаційного забезпечення
конкурентоспроможності, питанням інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі телекомунікацій ще не достатньо
приділено уваги вчених.
Мета статті полягає у обґрунтуванні необхідності впровадження моніторингу та інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств телекомунікацій та визначення впливу
інформаційного забезпечення на підвищення
конкурентоспроможності підприємств галузі та
активізації інвестиційної політики підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Система моніторингу телекомунікаційного підприємства дозволяє практично в режимі реального часу робити незалежні оцінки тенденцій розвитку його економічного стану, отримувати інформацію про стан кон’юнктури на ринку телекоммунікцій та її можливі зміни, оперативно
проводити оцінку конкурентного становища підприємства і найважливіших факторів, що визначають його ділову активність у взаємозв’язку із
змінами тенденцій економічного розвитку країни

або регіону. Для цього, ми вважаємо за доцільне,
використовувати три основних компоненти моніторингу конкурентоспроможності підприємства:
– на рівні економіки в цілому;
– на рівні підприємства;
– на рівні підрозділів.
Керівництво підприємства може не тільки відстежувати найважливіші тенденції розвитку економічних процесів, а й оперативно оцінювати
вплив основних факторів, що визначають можливі зміни цих процесів. Тим самим система моніторингу телекомунікаційного підприємства формує
необхідну основу для раннього виявлення керівництвом виникаючих в діяльності підприємства
диспропорцій, що дозволяє підвищити ефективність системи управління і не допустити зниження рівня конкурентоспроможності.
Основними суб’єктами системи моніторингу
телекомунікаційного підприємства є: саме підприємство, його управління і центральний апарат, а також виробничі та допоміжні підрозділи.
Участь всіх підрозділів в моніторингу є обов’язковим, а керівництво підприємства забезпечує
конфіденційність і достовірність представленої
ними інформації. Система моніторингу підприємства, повинна, на наш погляд, включати в себе
три основних взаємопов’язаних блоку, які базуються на відповідній методології:
– щомісячний аналіз змін кон’юнктури ринку,
що дозволяє оцінювати поточні тенденції в динаміці попиту на телекомунікаційні послуги у взаємодії з попитом і пропозицією на ринку та іншими факторами;
– щоквартальний аналіз конкурентного становища підрозділів підприємства, що дозволяє
оперативно оцінювати результати діяльності підприємства з позицій формування конкурентних
переваг;
– щоквартальний аналіз інвестиційної активності у взаємозв’язку з результатами господарської
діяльності підрозділів, а також попитом і пропозицією на ринку телекомунікаційних послуг.
Таким чином, в рамках створюваної системи
моніторингу телекомунікаційного підприємства
можна вирішувати такі завдання:
– оцінювати ефективність проведеної товарної
і фінансової політики з урахуванням реального
розвитку загальноекономічних процесів як по країні в цілому, так і в рамках самого підприємства;
– оцінювати системні ризики в галузі, що виникають, насамперед, під впливом структурних
зрушень в реальному секторі економіки;
– вирішувати практичні завдання, пов’язані з
функціями підприємства в напрямку утримання
та підвищення рівня конкурентоспроможності як
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послуг підприємства, так і самого телекомунікаційного підприємства в цілому;
– проводити аналіз і прогноз попиту на вироблені підприємством телекомунікаційні послуги
на основі оцінки фінансової ситуації на ринку,
зміни попиту та пропозиції на мікрорівні, а також
змін інвестиційної активності під впливом зазначених процесів.
Створення системи моніторингу на телекомунікаційному підприємстві доцільно, на наш погляд, здійснювати в два етапи.
I етап – розробка та апробація пілотного проекту
«Моніторинг підприємства» на базі одного з підрозділів, наприклад, відділення або управління.
II етап – створення системи моніторингу на
базі інших підрозділів підприємства та забезпечення функціонування системи моніторингу на
рівні всього підприємства з макроекономічними
блоками. Відмінності між підприємствами в положенні на ринку обумовлюють необхідність
переробки методичних матеріалів для більш повного виявлення специфічних особливостей діяльності кожного конкретного підприємства. Це
залежить від сегмента ринку, на якому діє підприємство, від економічних процесів, від конкуренції в кожному окремому регіоні і т. д. Для
включення в систему моніторингу конкретних

підрозділів може використовуватися методика
визначення вибіркової сукупності підрозділів. На
підставі даної методики виділяються основні
види послуг і найбільш важливі напрямки діяльності телекомунікаційного підприємства і проведений розрахунок обсягу вибіркової сукупності в
цілому по підприємству і в розрізі видів послуг.
З метою аналізу одержуваної в рамках моніторингу інформації здійснюється відпрацювання
методологічних підходів і методики обробки анкет і баз даних; складаються макети вихідних
аналітичних таблиць, схем і графіків; розробляються алгоритми розрахунку кожного показника
вихідних аналітичних таблиць. Визначаються
основні напрямки аналізу змін конкурентного
становища підприємства на основі змін фінансових показників, інвестиційної активності підприємства та інших складових, які підприємство
визначає самостійно. Для цього можуть бути розроблені основні вимоги до програмного забезпечення системи моніторингу підприємства. Можлива схема представлена на рис. 1.
Для створення системи моніторингу телекомунікаційного підприємства також необхідно провести навчання фахівців відповідного підрозділу
з питань методології та методики, провести зустрічі з керівництвом основних підрозділів під-
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Рис. 1. Схема системи моніторингу телекомунікаційного підприємства
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приємства, а також з керівниками допоміжних
підприємств для обґрунтування важливості та
необхідності надання ними своєчасної та достовірної інформації в повному обсязі. У ході реалізації пілотного проекту системи моніторингу телекомунікаційного підприємства співробітниками
відділу моніторингу підприємства щомісяця проводиться аналіз поточного стану підприємства і
щокварталу – оцінка змін конкурентного становища підприємства на ринку. Як правило, зіставлення одержуваних вже в рамках пілотного проекту
даних з даними аналогічних підприємств дозволяють виявити «больові точки» у стані підприємства, оцінити зміни кон’юнктури в галузі, зробити
оцінки впливу на конкурентне становище підприємства ряду факторів, включаючи інструменти і
заходи фінансової і виробничої політики.
На наступних етапах створення, функціонування і розвитку системи, як правило, вирішуються проблеми, пов’язані із створенням цілісної
системи моніторингу на рівні всього підприємства. Насамперед, це стосується підвищення
якісного рівня методологічного, методичного та
інших елементів функціонування системи, посилення практичної спрямованості використання
результатів моніторингу, синхронізації надання
даних, а також підвищення контролю їх достовірності. При досягненні позитивних результатів
по всьому підприємству може бути виданий наказ про якісний розвиток системи моніторингу
підприємства на основі відпрацювання методології та методики аналізу результатів моніторингу. У рамках процесу впровадження системи моніторингу обов’язково має бути здійснено підвищення ефективності використання системи за
рахунок факторів, не пов’язаних безпосередньо з
діяльністю самої системи.
До основних заходів, на наш погляд, відносяться:
– навчання представників всіх підрозділів
підприємства по збору, перевірці достовірності та
функціонуванню системи моніторингу підприємств, методології і методикам аналізу результатів моніторингу;
– визначення складу підрозділів для пілотного і основного проектів створення системи моніторингу – учасників моніторингу по кожному
виду послуг у розрізі різних споживачів і конкретних підрозділів;
– проведення роботи та нарад з керівниками
всіх зацікавлених підрозділів, запрошених до участі в моніторингу, та керівниками всіх структурних
елементів: бригад, відділів і т. п. на предмет їхнього сприяння в організації робіт щодо створення та забезпечення функціонування системи.

Після впровадження пілотного проекту проведення моніторингу, а також з урахуванням його
помилок і недоробок, в основному проекті може
бути створена єдина система отримання, зберігання і обробки первинної інформації, отриманої від
підрозділів – учасників моніторингу, включаючи
департаменти, відділи, управління та центральний апарат телекомунікаційного підприємства.
Одночасно вдосконалюється структура первинної
та аналітичної інформації в рамках системи моніторингу підприємства. У результаті вдосконалення і додаткової структуризації система моніторингу розширюється і поглиблюється. У неї входять
показники, що охоплюють більш широкий спектр
даних. У підсумку система моніторингу враховує
не тільки дані самого підприємства, а й основні
макроекономічні показники. При використанні
системи моніторингу протягом певного періоду у
підприємства з’являється можливість більш виважено позиціонувати себе серед підприємств конкурентів, а також здійснювати спостереження і
аналіз зміни не тільки своєї конкурентної, але і
відстежувати галузеві тенденції. Це дає можливість розробляти конкурентну стратегію, коригувати інвестиційні плани, а також більш чітко
формулювати цілі та завдання підприємства.
Моніторинг підприємства, а також його можлива інтеграція в єдину інформаційну систему
дозволяє, на наш погляд, вирішити ряд макроекономічних проблем:
– підвищити якість аналізу і прогнозу загальноекономічних процесів на галузевому та регіональному рівнях, поглибити цей аналіз за рахунок визначення фактичного та очікуваного індексу бізнес-клімату в країні, по галузях і регіонах;
– своєчасно виявляти диспропорції в економіці, причини їх появи і вживати заходи щодо зменшення їх впливу на діяльність підприємства в цілому, та рівень його конкурентоспроможності
зокрема.
Крім того, завдяки створенню системи моніторингу у підприємства з’являється можливість точніше оцінювати економічну кон’юнктуру в галузі,
відстежувати і прогнозувати динаміку і тенденції
фінансово-господарської діяльності підприємства,
зіставляти їх з макроекономічними показниками
по галузі та національній економіці. Також виявляти і усувати негативно фактори, які впливають,
забезпечувати розробку і прийняття оптимальних
управлінських рішень з проблем розвитку підприємства. Позитивними результатами використання
даних моніторингу підприємства є:
– принципове підвищення ступеня незалежності, об’єктивності та оперативності в оцінці
процесів діяльності;
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– створення необхідної основи для подальшого вдосконалення інструментів стратегічного
управління підприємством, зокрема, при проведенні інвестиційних операцій;
– формування необхідної інформаційно-аналітичної бази для вирішення практичних питань
з реструктуризації та диверсифікації діяльності,
з позиції покращення конкурентоспроможності
підприємства.
Система моніторингу є основою комплексної
реструктуризації та диверсифікації діяльності підприємства, здійснюваної через реинжениринг бізнес-процесів. Основна ідея реинжениринга полягає
у фундаментальному переосмисленні і радикальному перепроектуванні бізнес-процесів підприємства для досягнення корінних поліпшень в основних показниках його діяльності. Необхідність реинжениринга обгрунтовується високою динамічністю розвитку галузі телекомунікацій. Безперервні
і досить істотні зміни в технологіях, ринках збуту
і потребах клієнтів стали звичайними явищами,
і підприємства, прагнучи вижити і зберегти конкурентоспроможність, змушені безперервно перебудовувати свою стратегію і тактику.
Інформаційні технології є основою реінжинірингу бізнес-процесів підприємства телекомунікацій. Інформаційна підтримка вирішальним чином
впливає на функціонування процесів і при правильному використанні призводить до багаторазового
підвищення їх результативності і як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності підприємства
на ринку. З урахуванням сучасного підходу до проведення подібних змін інформаційна система підтримки реинжениринга телекомунікаційного підприємства повинна надавати наступні можливості:
– розробка бізнес-моделі підприємства безпосередньо менеджерами;
– створення динамічних моделей, що адекватно описують діяльність підприємства;
– автоматизація основних етапів реинжениринга – розробка образу майбутнього підприємства і специфікація завдань і цілей, розробка моделі існуючого бізнесу, розробка моделі нового
бізнесу, створення інформаційної системи підтримки;
– впровадження нового проекту або цілого
бізнесу.
Для цього ми пропонується створення інформаційної системи, що включає систему моніторингу та складається з:
– інструментального комплексу для створення динамічних інтелектуальних систем в управлінні і моделюванні діяльності підприємства;
– створення на базі інтелектуальної системи
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інструментального багатофункціонального комплексу для проведення реинжениринга.
Запропонована система зможе дозволити прискорити процес прийняття управлінського рішення і зробити його максимально ефективним.
Висновки. Таким чином, доцільно розвивати і
розширювати можливості системи моніторингу в
наступних напрямках:
1. Сценарії та прогнози безпечного розвитку
підприємства в рамках міждержавних, регіональних, національних і галузевих ринків.
2. Аналіз та моделювання бізнес-процесів в
умовах реструктуризації та диверсифікації підприємства.
3. Економічні та математичні моделі конкурентоспроможного розвитку технологій та інвестиційних проектів з урахуванням комерційних
ризиків, економічних, екологічних та соціальних
аспектів розвитку підприємства.
4. Інтегровані інформаційні системи підтримки управління інвестиційними проектами на
всьому життєвому циклі технологій та управління підприємством.
5. Інформаційна безпека, інтернет-технології.
6. Використання результатів моделювання
основних характеристик розвитку підприємства і
прогнозних результатів можливостей підприємства для підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Саме це дозволить телекомунікаційним підприємствам, з одного боку підвищити свою конкурентоспроможність, з іншого – зміцнити свої
зусилля в інвестиційному напряму розвитку.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
INNOVATION PROSSES AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT ACTIVITES
TELECOMMUNICATIONS COMPANIES
Розглянуто основні моделі інноваційної діяльності підприємств, виділено особливості інноваційного
розвитку підприємств телекомунікацій та визначено специфіку розвитку підприємств галузі. Проаналізовано динаміку розвитку інноваційних моделей та визначено основні можливі напрями розвитку інноваційної науки з урахуванням специфіку розвитку економіки України в цілому та в галузі телекомунікацій
зокрема. Розроблено пропозиції по впровадженню інновацій в діяльність підприємств України.
Ключові слова: інновації, модель, підприємства телекомунікацій, розвиток, інноваційна діяльність.
Рассмотрены основные модели инновационной деятельности предприятий, выделены особенности
инновационного развития предприятий телекоммуникаций и определена специфика развития предприятий отрасли. Проанализирована динамика развития инновационных моделей и определены основные
возможные направления развития инновационной науки с учетом специфики развития экономики Украины в целом и в области телекоммуникаций в частности. Разработаны предложения по внедрению инноваций в деятельность предприятий Украины.
Ключевые слова: инновации, модель, предприятия телекоммуникаций, развитие, инновационная деятельность.
The basic model of innovation activity, selected features of innovative development of enterprise telecommunications and specific features of the industry. The dynamics of innovation models and the main possible directions
of development of innovative science specific to Ukraine's economic development in general and in particular in
the field of telecommunications. The proposals for innovation in business activities in Ukraine.
Key words: innovation model, companies of telecommunications development, innovation activities.

Постановка проблеми. Актуальність теми
інноваційного розвитку підприємств полягає у
тому, що новий рівень науково-технічного розвитку викликав посилення інноваційної активності
господарюючих суб’єктів. Підприємства, що впро-

ваджують інновації, мають більш високий рівень
обсягів виробництва та доходів, а їх інноваційна
діяльність пов’язана з трансформацією результатів науково-технічної діяльності в новий чи вдосконалений продукт. Перехід до ринкової еконо-
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міки збільшив значення активізації інноваційної
діяльності, проблем формування інноваційного
потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати
економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво, що повинно стати найважливішим
фактором виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням практичних і теоретичних проблем
здійснення інноваційної діяльності займалися
багато вітчизняних вчених: Т. У. Буніч, П. Н. Завлін, А. С. Кулагін, Л. И. Леонтьєв, А. Ю. Юданов,
І. Бураковський, В. Геєць, І. Лукінов, Є. Савельєва, А. Філіпенко, М. Чумаченко та ін. Напрями
вдосконалення методів проектування, технікоекономічного обґрунтування та оперативного
моніторингу ефективності інноваційних проектів
регіонального розвитку не залишилися поза увагою зарубіжних дослідників: В. Беренса, Р. Друккера, Д. Кларка, Р. Портера, Й. Шумпетера й ін.,
які розвинули сучасну теорію економічних відносин, які відображають інноваційний характер
підприємництва у виробничій сфері.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на досить ґрунтовні дослідження в напряму інноваційного розвитку підприємств, велика частина робіт учених
носить переважно загальнотеоретичний характер
чи присвячена рішенню окремих аспектів проблем. Серед передумов економічного зростання
інноваційна складова посідає особливе місце.
Однак донині не прийнято державної стратегії
інноваційного розвитку. Водночас вітчизняна
економіка потребує значної уваги до процесів
підвищення ефективності виробничої структури,
��������������
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розвитку внутрішнього ринку та експортно орієнтованої діяльності. Характерною ознакою розвитку світового господарства в останні десятиріччя стала глобалізація, що має прояв у зростаючій економічній взаємозалежності країн усього
світу в результаті збільшення обсягів та динамізації транскордонних переміщень товарів, послуг,
капіталу, трудових ресурсів, а також завдяки прискоренню дифузії технологій. Процес глобальної
економічної інтеграції в умовах становлення постіндустріальної парадигми розвитку світового
господарства сприяє посиленню конкурентної
боротьби, виникненню її нових форм та методів,
що обумовлює модифікацію системи чинників
формування конкурентних переваг.
Цілі статті. Метою статті є розкриття особливостей інноваційного розвитку підприємств з
урахуванням специфіки галузі телекомунікацій
та його вплив на економічне зростання, з’ясування ролі інновацій в економіці України.
Виклад основного матеріалу. Будь-яке наукове відкриття, будь-яке технічне нововведення вимагають тривалого часу для свого втілення. У цих
умовах зовсім особливого значення набуває вивчення сучасних способів комерціалізації ідей,
того величезного досвіду здійснення інновацій, що
накопичений у країнах-лідерах науково-технічного прогресу. У цілому інтерес до дослідження проблеми інновацій виник у світі в середині минулого
століття. В 50-ті роки провідні економісти думали,
що інноваційний процес мав лінійний послідовний характер і містив у собі наукові відкриття,
промислові дослідження й розробки, інженерну й
виробничу діяльність, маркетинг і, нарешті, поява
на ринку нового продукту або процесу (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Структура інноваційного процесу (модель першого покоління 1G)

У цьому випадку ідеї створення нових продуктів виникають усередині підрозділів НИОКР,
а ринок грає лише пасивну роль, приймаючи результати досліджень і розробок. Так звана модель
«технологічного поштовху» (technology push, science push) домінувала до середини 60-х років.
44

Нові емпіричні дані, засновані на дослідженні
реальних інновацій, довели, що в інноваційному
процесі потреби ринку також мають велике значення (рис. 2). Як показала практика, усередині
підрозділів НДКР зародилися тільки 25–30 %
всіх ідей, що лежать в основі нововведень. Хоча
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Рис. 2. Структура інноваційного процесу (модель другого покоління 2G)

важливість цих ідей вище, тому що вони створюють радикальні інновації [4].
Лінійна модель «ринкового притягання» інновацій (market pull, need pull) набула широкого застосування із другої половини 60-х років. Модель
припускала, що інновації виникають у результаті
виявлення потреби покупця, чітко сфальцьованих досліджень і розробок, що завершуються появою нових продуктів на ринку. Науково-дослідні
розробки є в цьому випадку реакцією на запити
ринку. В 70-ті роки XX століття лінійні моделі
1G, 2G стали розглядатися лише як окремі випадки більше загального процесу, що поєднує науку,
технологію й ринок. Дослідження підтвердили
важливість маркетингових, ринкових і технічних
факторів для успішної інновації. Виникла необхідність у появі нових, нелінійних моделей інноваційного процесу. Англійський економіст Рій
Росвелл проаналізував світовий досвід і крім моделей 1G, 2G виділив ще три моделі (покоління)
інноваційного процесу, що відповідають різним
етапам розвитку економік капіталістичних країн:
сполучена модель (3G), інтегрована модель (4G),
модель стратегічних мереж (5G).
Інноваційний процес третього покоління, по
Росвеллу, усе ще послідовний, але зі зворотними
зв’язками. Сфера НДКР і нові потреби ринку,
представлені в третій моделі Р. Росвелла, служать
головними джерелами інноваційних ідей. Ще однією загальновизнаною моделлю процесу нововведення третього покоління є ланцюгова модель
(chain-link model) Клайна-Розенберга (S. J. Kline,
N. Rosenberg).
Ланцюгова модель розділяє інноваційний процес на п’ять стадій. На першій стадії ідентифікується потреба на потенційному ринку. Друга стадія починається з винаходу й/або створення аналітичного проекту нового процесу або товару, що,
як планується, задовольнить знайдену потребу.
На третій стадії відбувається детальне проектування й випробування, або фактична розробка
інновації. На четвертому етапі проект, що з’являється, перепроектується й в остаточному підсумку попадає в повномасштабне виробництво. Заключна п’ята стадія представляє інновації на ринок, ініціюючи маркетингову и розподільну діяльність. Найважливіша особливість моделі
складається у виділенні п’яти взаємозалежних
ланцюгів інноваційного процесу, що описують

різні джерела інновацій і пов’язані з ними входи
знань на всьому протязі процесу. Центральна –
перший ланцюг інноваційного процесу відзначається символом С (Central chain). Центральний
ланцюг узагальнює процеси, які виникають від
сприйняття ринкових потреб, винаходу й/або
створення аналітичного проекту, розробки й виробництва до маркетингу й розподілу, як було
описано вище. Другий ланцюг інноваційного процесу відбиває зворотні зв’язки протягом центрального ланцюга. Найважливіший зворотний
зв’язок, позначений символом F (Feedback), іде
від споживачів або майбутніх користувачів інновації. Цей ланцюг показує користувачів як джерела інновацій, або більш широко – орієнтацію
більшості інноваційних процесів на користувачів, особливо в галузях, що випускає машини й
устаткування. Другий ланцюг також включає
петлі зворотного зв’язка, що виникають усередині
фірми між R&D підрозділами й виробництвом.
Вони позначені символом /(feedback) і ілюструють безперервну внутрішню діяльність із дозволу проблем на різних стадіях інноваційного процесу, або джерела інновацій, що ставляться до
навчання на власному досвіді (learning by doing).
Третій ланцюг інноваційного процесу зв’язуєє центральний ланцюг з науковим знанням і визначається як «створення, відкриття, перевірка,
реорганізація й поширення знань фізичного, біологічного й соціального характеру» [3]. Цей взаємозв’язок між інноваційним процесом і фундаментальними дослідженнями позначено символом D (Discoveries), називається третім ланцюгом інновацій. Так, деякі інновації, зв’язані
безпосередньо з фундаментальними дослідженнями, народжувалися в співробітництві з університетами або науково-дослідними інститутами. Подібна ситуація часто має місце в наукомістких галузях, наприклад, у фармацевтичній
промисловості.
Однак наукові розробки й фундаментальні дослідження, як правило, не вважаються основними
джерелами інновацій в інших галузях промисловості, які більше покладаються на існуючі знання
й модифікацію доступних технологій для здійснення поліпшуючих інновацій, особливо через
співробітництво з постачальниками машин і
встаткування. Таким чином, четвертий ланцюг
інноваційного процесу, позначений символом К
45
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(Knowledge), як джерела інновацій у першу чергу
виділяє область існуючих знань і, в другу чергу, –
нові фундаментальні дослідження, якщо існуючі
знання не можуть вирішити проблем, що виникають протягом центрального ланцюга інноваційного процесу.
П’ятий ланцюг інновацій, позначений символом / (Innovations), відбиває можливості, що відкриваються інноваціями для прогресу наукового
знання. Це можна проілюструвати розвитком
більше швидких мікропроцесорів, необхідних
для виконання специфічних фундаментальних
досліджень. Достоїнства ланцюгової моделі варто розглядати у світлі попередніх взаємовиключних лінійних моделей 1G і 2G. Ці моделі припускали, що інновації виникають у результаті розробок у науці й технологіях або внаслідок ринкового попиту споживачів. Навпроти, п’ять різних
ланцюгів інновацій у моделі Клайна-Розенберга
описують розмаїтість джерел інновацій:
– наукові дослідження (відкриваючі нові знання);
– потреби ринку;
– існуючі знання (зовнішні для компанії);
– знання, отримані в процесі навчання на
власному досвіді.
У цілому ланцюгова модель інноваційного
процесу схожа на третю модель Росвелла. Однак
вона доповнює традиційні джерела інновацій (потреби ринку й наукові дослідження) навчанням
на власному досвіді й масивом існуючих зовнішніх знань. Тим часом, ці джерела побічно присутні й у Росвелла. Так, наприклад, наявність зворотних зв’язків у третій моделі говорить про можливість повернення проектів на попередні етапи для
доробки, що по суті означає навчання на власних
помилках, досвіді. Також слід зазначити, що нова
технологія в третій моделі Росвелла є новою для
суб’єкта, що приймає її, тобто вона може бути як
об’єктивно нової для галузі (нові знання), так і
суб’єктивно нової (існуючі зовнішні знання).
Ланцюгова модель зазнає критики за ігнорування
широкого інституціонального оточення, у якому
протікає процес нововведення.
Таким чином, модель Клайна-Розенберга в
основному відповідає логіці третього покоління
інноваційного процесу по класифікації Росвелла.
Інтегрована модель (четверте покоління) інноваційного процесу, що з’явилася в практиці компаній у другій половині 80-х років, позначила перехід від розгляду інновації як переважно послідовного процесу до розуміння інновації як паралельного процесу, що включає одночасно елементи
досліджень і розробок, розробки прототипу, виробництва й т. д. На думку Росвелла, модель чет46

вертого покоління відповідає кращій сучасній
світовій практиці.
П’яте покоління інноваційного процесу (SIN)
по Росвеллу являє собою ідеалізований розвиток
інтегрованої моделі (4G) і більше тісну стратегічну інтеграцію взаємодіючих компаній. SIN
відбиває процес електроніфікації інновації, що
характеризується збільшенням використання
експертних систем, імітаційного моделювання,
інтегрованих систем гнучкого виробництва й
автоматизованого проектування, пов’язаних з
постачальниками. Інноваційний процес у п’ятої
моделі Р.Росвелла є не тільки міжфункціональним, але також носить мережний характер. Одна
зі спроб візуалізації п’ятого покоління інноваційного процесу – його нелінійна модель представлена в роботі. [2]. Вона відбиває взаємодію
основних інститутів (сама компанія, її постачальники, конкуренти, споживачі), результатом
якого стає інновація. Як відзначає К. Оппенлендер, сучасний інноваційний процес – це процес,
що складається в результаті взаємодії трьох систем: новатора, організації й зовнішнього середовища [5].
Система «новатор» включає весь персонал і
фактори виробництва, які безпосередньо беруть
участь у дослідженні, розробці й освоєнні нової
технології. З іншого боку, ця система є частиною
більше великої системи – організації, що може
бути ототожнена в цілому з підприємством, до
якого ставляться учасники процесу нововведення. І, нарешті, організація є, у свою чергу, частиною ще більш великої системи, тобто елементом
сукупності зовнішніх факторів – політичних,
природних і соціальних. Таким чином, можна
сказати, що представлена нами модель, заснована на роботі Оппенлендера з’явилася прообразом
п’ятої моделі Росвелла в частині взаємодії зовнішніх і внутрішніх інститутів у процесі нововведення.
Інноваційний процес надзвичайно складний
у силу наступних обставин. По-перше, успішні
ідеї повинні бути знайдені на ранніх стадіях даного процесу. По-друге, процес розробки продукту є надзвичайно витратним. Тому щоб
встигнути, необхідно доводити до стадії розробок тільки найбільш перспективні ідеї. Процес
відбору й перетворення ідей у кінцевий продукт
(інноваційний процес) може бути також проілюстрований моделлю типу «Лійка», розробленої
Стивеном Уйлрайтом (S. С. Wheelwright) і Кімом
Кларком (К. В. Clark). Вивчаючи процес розробки нової продукції, вони сфокусували свою увагу на процесі відбору (скрінінга) інноваційних
ідей. Модель описує процес руху від великої
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кількості незрілих ідей до обмеженого числа багатообіцяючих варіантів продукції. Ця модель
характерна для більших технологічно інтенсивних фірм, у яких різні ідеї, звичайно розроблені
R&D підрозділами, конкурують за ресурси усередині організації. Навпроти, невеликі фірми з
обмеженими ресурсами й фірми на початковій
стадії розвитку часто будуються навколо єдиної
ідеї [1]. «Лійка» являє собою набір фундаментальних дій, характерних для успішного інноваційного процесу, природа якого визначається
тим, як організація ідентифікує, відбирає й розглядає кожний проект.
Проте, в ефективному керуванні лійкою розробки для будь-якої організації існують дві найважливіші проблеми: розширити вхід лійки й
звузити її горловину. Щоб виконати перше завдання, організація повинна розширити свою
базу знань і доступ до інформації, необхідних для
генерування більшого числа нових ідей про продукти й процеси. Для звуження горловини потрібні ефективний процес відбору ідей, що відповідає технологічним і фінансовим ресурсам і
стратегічним цілям компанії, а також фокус на
найбільш привабливих ідеях. В умовах зростання
витрат на кожному наступному етапі процесу на
перший план виходять проблеми пошуку перспективних ідей, їхньої правильної оцінки й
ефективної реалізації.
Висновки. Розглянувши етапи формування, а
також стадії інноваційних процесів різних типів
та авторів можна виділити:
1. Структуру інноваційного процесу.
2. Основні етапи формування інноваційного
процесу.
А також визначити найбільш оптимальну систему інноваційного процесу для підприємств телекомунікацій. Інноваційний процес, як і будьякий процес, зазнав певних змін у процесі свого
розвитку, а також представлений під різним кутом сприйняття проблеми різними авторами.
Класичні схеми інноваційного процесу перших
поколінь були лінійними і направленими спочатку від виробника ідеї до кінцевого користувача,
потім в зворотньому напрямку. Така топологія
інноваційного процесу наглядно ілюструє взаємозв’язок між стадіями інноваційного процесу,
але не відображає у повному обсязі складність

яка присутня на сучасних підприємствах. Моделі
інноваційного процесу третього і четвертого поколінь більш детально відображають зв’язки між
елементами інноваційного процесу, але підходять
для підприємств в яких є повний цикл виробництва інновації від формування ідеї до створення
інноваційної продукції.
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
STRATEGY OF MANAGING ASSETS AND LIABILITIES
OF COMMERCIAL BANK
Досліджено теоретичні основи стратегії управління активами і пасивами комерційного банку. Розглянуто методичні аспекти здійснення управління активами і пасивами комерційного банку. Основним завданням даного дослідження є дослідження теоретичних та практичних аспектів стратегії управління
активами і пасивами комерційного банку та наданні пропозиції щодо вдосконалення управління активами і пасивами ПАТ «Укрексімбанк».
Побудова стратегії управління активами та пасивами банку створює необхідні передумови для того,
щоб керівництво різних рівнів управління чітко уявляли майбутнє своєї банківської установи та розвивали її стратегічні можливості. Стратегія управління фінансовими ресурсами являється одним із головних та пріоритетних напрямків, оскільки ефективність та правильність прийнятих рішень в процесі
управління активами та пасивами комерційних банків є важливим чинником успішної фінансової діяльності банку.
Ключові слова: ресурси банку, активи банку, пасиви банку, управління активами і пасивами банку, стратегія
управління активами і пасивами.
Исследованы теоретические основы стратегии управления активами и пассивами коммерческого банка. Рассмотрены методические аспекты осуществления управления активами и пассивами коммерческого банка. Основной задачей данного исследования является исследование теоретических и практических
аспектов стратегии управления активами и пассивами коммерческого банка и предоставлении предложения по совершенствованию управления активами и пассивами ПАО «Укрэксимбанк».
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Построение стратегии управления активами и пассивами банка создает необходимые предпосылки
для того, чтобы руководство различных уровней управления четко представляли будущее своей банковского учреждения и развивали ее стратегические возможности. Стратегия управления финансовыми ресурсами является одним из главных и приоритетных направлений, поскольку эффективность и правильность принятых решений в процессе управления активами и пассивами коммерческих банков является
важным фактором успешной финансовой деятельности банка.
Ключевые слова: ресурсы банка, активы банка, пассивы банка, управления активами и пассивами банка,
стратегия управления активами и пассивами.
The theoretical foundations of strategy management assets and liabilities of commercial banks. Methodical
Aspects of the management of assets and liabilities of commercial banks. The main objective of this study is to
investigate the theoretical and practical aspects of the management of assets and liabilities of commercial banks
and providing suggestions for improving the management of assets and liabilities of JSC “Ukreximbank”.
Building management strategy Asset and Liabilities creates necessary prerequisites in order to guide the
various levels of government clearly imagined future of banking institutions and develop its strategic capabilities.
The strategy of financial management is a key priority areas and, as the effectiveness and appropriateness of the
decisions in the management of assets and liabilities of commercial banks is an important factor in successful business activities of the bank.
Key words: resources of the bank, the bank’s assets, liabilities bank, asset and liability management bank, strategy
asset and liability management.

Постановка проблеми. На сучасному етапі
під впливом інтеграційних процесів, які відбуваються у світовому фінансовому просторі, для
економіки України як ніколи актуальним є процес розбудови ринкових відносин та створення
конкурентного середовища. Для активної інтеграції національної економіки у світове господарство вирішальне значення має стабільність
банківської системи. З розвитком банківської
системи питання управління активами та пасивами банку стало актуальним. Раніше банки
мали змогу отримувати високий рівень прибутку, керуючись досвідом менеджерів, без врахування відповідності обраних методів та практики
роботи теоретичним засадам банківського менеджменту.
Запровадження якісної системи управління
активами і пасивами особливо актуальне для вітчизняних банків у період активного зростання і
швидкоплинних ринкових умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тема управління комерційним банком інтенсивно
досліджується науковцями з точки зору як сутності банківського бізнесу, так і реалізації управлінського процесу. Проблеми управління активами і пасивами розглядаються в працях, як закордонних науковців, таких як: П. Роуза, Дж. Сінкі,
так і є предметом уваги вітчизняних вчених:
О. Васюренка, О. Гарасюк, О. Кириченка, В. Коваленко, С. Козьменка, Т. Корнієнко, О. Лаврушина,
А. Мороза, Л. Примостки, І. Сала, та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, констатуючи необхідність інтегрованого підходу до управління активами і пасивами банку, думки авторів різняться
щодо змісту цього процесу, методів та інструмен-

тарію його реалізації. Мінливість зовнішнього
середовища в умовах ринкової трансформації
економіки підвищує вимоги до ефективного банківського менеджменту. Питання визначення необхідності у формуванні та побудові сучасної
стратегії управління активами та пасивами комерційних банків, яка забезпечить належний рівень ефективності, фінансову стійкість, стабільність, ліквідність та максимізацію фінансового
результату є недостатньо вивченими.
Мета статті. Метою даної наукової статті є
комплексне дослідження стратегії управління
активами і пасивами комерційного банку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Стратегія управління активами та пасивами комерційного банку (далі – УАП) сьогодні переважає в банківській діяльності, але одностайної
точки зору щодо визначення поняття стратегії
управління активами і пасивами ще не має.
Процес управління активами та пасивами комерційних банків являється одним із основних
чинників підвищення стабільності, надійності,
ліквідності та прибутковості його фінансової діяльності.
Активи банку це – ресурси банку та кошти, що
класифікуються за напрямками розміщення та
використання з метою одержання прибутку. Визначаються як ресурси, контрольовані банком у
результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, призведе до збільшення економічної
вигоди у майбутньому. На рис. 1. наведено класифікацію активів банку.
Пасиви банків – операції, завдяки яким банки
формують свої фінансові ресурси у вигляді власних, залучених і емітованих коштів для проведення кредитних та інших активних операцій. На
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Рис. 1. Класифікація активів комерційного банку

рис. 2. наведено класифікацію пасивів комерційного банку.
Але, слід зауважити, що поняття «стратегії
управління активами і пасивами комерційного
банку» досить не визначено. Так, З. Б. Живко визначає стратегію управління активами і пасивами комерційного банку як «цілеспрямований, динамічний процес скоординованого управління активами
і пасивами банку з позицій ризику та дохідності»
50

[5, с. 75]. Автором розкрито зміст управлінського
процесу при комплексному управлінні активами і
пасивами комерційного банку, проте у самому визначенні простежується тавтологія, тому даний
підхід не може бути застосований повною мірою.
Л. Примостка визначає стратегію управління
активами і пасивами комерційного банку як скоординоване управління фінансами банку, у процесі якого через узгодження управлінських рі-
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Рис. 2. Класифікація пасивів комерційного банку

шень та досягнення певних пропорцій між активними і пасивними операціями досягається кілька
цілей, таких як підвищення прибутку, зниження
ризиків, аналіз і контроль за ліквідністю, управління спредом [9, с. 39].
Поняття «стратегії управління активами та
пасивами банку» не розкрите і в енциклопедичних виданнях. Так, лише у словнику за редакцією
С. Г. Арбузова знаходимо визначення стратегії
управління активами і пасивами комерційного
банку. Воно розглядається у вигляді сукупності
дій банку щодо залучення коштів та управління
ними з метою зниження їх вартості, поліпшення
структури довгострокового капіталу та максимізації рівня його дохідності [1, с. 367].
Отже, у вітчизняній науці досліджень цієї
складної проблеми з урахуванням особливостей
розвитку економіки та банківської системи Україні недостатньо.
О. І. Копилюк, О. М. Музичка відмічають, що
«управління активами і пасивами ставить за
мету прискіпливе балансування готівкових коштів, вкладень і зобов’язань, з тим, щоб звести до
мінімуму зміни чистої вартості... управління активами і пасивами спрямоване на запобігання
надмірному ризику шляхом динамічного регулювання основних параметрів портфеля або проекту...» [7, с. 140].
О. Р. Циганов зазначає, що комплексне управління активами та пасивами комерційного банку
передбачає реалізацію таких основних цілей як:
– збільшення доходів за акціями, тобто підвищення вартості банку для його акціонерів;
– покращення майбутнього для фінансових
потоків, і як наслідок одержання більш високого
рейтингу;
– підтримка достатнього рівня прибутковості;

– дотримання вимог щодо розміру власного
капіталу не в збиток банку;
– підтримка ліквідності банку на необхідному рівні;
– управління ризиками, включаючи контроль
гепів [9, c. 112].
Зінченко О. А. вважає, що управління активами і пасивами комерційного банку полягає в максимізації його фінансового результату [6, с. 255].
Максимізація прибутку передбачає максимізацію
рівня ризику, який автор взагалі не враховує.
Отже, стратегія управління активами та пасивами банків – це фінансовий механізм, який включає в себе управління фінансовими потоками банку та здійснюється через узгодження управлінських рішень й досягнення оптимальних пропорцій між видами та обсягами активних та пасивних
операцій із метою оптимізації співвідношення між
прибутковістю, а також рівнем банківських ризиків, які виникають в процесі управління.
Стратегія управління активами та пасивами
комерційних банків є основою належного, зваженого та продуманого планування діяльності банку
та фінансового менеджменту, яке передбачає
контроль за станом ліквідності та його чутливості
до змін відсоткової ставки. Як правило, кожен банк
повинен розробляти методи та інструменти управління активами та пасивами, запровадження яких
давало б можливість зводити до мінімуму банківські ризики. Тому, ефективне функціонування
стратегії управління активами та пасивами комерційних банків, через узгодження управлінських
рішень та правильного вибору методів та інструментів управління сприятиме підвищенню рівня
прибутковості, надійності та фінансової стійкості.
Слід погодити з думкою Т. Корнієнко, що розгляд окремих методів управління є першим ета51
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пом, який дозволяє реалізувати стратегію ефективного управління фінансовими потоками банку
на основі аналізу інтегрованих показників банківського балансу [8, с. 5]. Залучення депозитів і
надання кредитів не належить до сфери УАП до
того часу, поки не будуть позначені характеристики, що свідчать про їхній спільний розгляд і
аналіз в термінах дохідності й ризику.
Оскільки банк одночасно здійснює активні і
пасивні операції, це означає наявність додаткових
чинників, які створюють поле ризиків, що зміни в
одній частині балансу впливають на іншу та інтегровані характеристики діяльності банку. В цьому контексті слід зазначити, що ризик-менеджмент є невід’ємною складовою стратегії управління активами і пасивами і безпосередньо стосується тих видів ризиків, які розглядаються як
результат взаємодії активів і пасивів. Зазвичай
при висвітленні ризиків, притаманних діяльності
банків, робиться спроба відштовхуватись від
виду ризику для співвіднесення його з певними
видами активів і пасивів (операціями, інструментами), яким він притаманний.
Проблема зниження кредитного ризику дуже
важлива сьогодні, тому що банківська система
України розвивається швидко, постійно розширюється коло банківських послуг, у тому числі і
такий різновид, як кредитування. Головне завдання в раціональному управлінні кредитними ризиками полягає у пошуку реальних шляхів їх мінімізації й одержанні достатніх доходів для збереження засобів вкладників і підтримки життєдіяльності банків.
При розгляді окремих видів ризику втрачається єдність у викладенні всього поля ризиків банку, яке є наслідком різноманітних, взаємопов’язаних операцій комерційного банку. Так, Т. Корнієнко, розглядає ризик як похідне поняття від
кола операцій, які здійснює банк [8, с. 6]. Ми згодні з такою думку, адже такий підхід дозволяє не
лише відстежувати вплив конкретних банківських операцій на рівень ризику, а й робити свідомий вибір у межах прийнятої стратегії. Тому, при
комплексному управлінні активами і пасивами
необхідно зосередити увагу на управлінні ризиками ліквідності, процентної ставки, валютному,
достатності капіталу.
Проведений аналіз стратегій управління банками загалом свідчить про небезпеку стратегій,
які пов’язані з:
– агресивним розширенням обсягів діяльності, коли при прорахунках щодо можливостей розвитку може виникнути зворотній ефект, що негативно позначиться на життєздатності банківської
установи;
52

– розвинутістю інсайдерських стосунків, коли
банки почасти виконують функцію фінансової
ланки у ланцюгу споріднених структур і відповідно зорієнтована їхня стратегія. Небезпека таких банків полягає у практичній неможливості
реальної оцінки їхньої діяльності через відсутність достовірної інформації про ступінь прийнятого ризику за операціями [8, с. 6–7].
В контексті вищенаведеного слід зазначити,
що розуміння стратегії банку та орієнтація на
стратегічні інтереси повинні пронизувати всю діяльність банку: від структурної побудови банку
до конкретних оперативних рішень. Стратегічні
цілі повинні орієнтувати як вищий менеджмент,
так і працівників нижчих рівнів. Стратегічний
менеджмент надає відповідні методологію та інструментарій для вирішення проблем щодо оптимальної адаптації банківської установи до зовнішнього середовища, хоча часові інтервали, які
охоплює планування в країнах, де відбуваються
ринкові трансформація, є коротшими.
Побудова стратегії управління активами та
пасивами банку створює необхідні передумови
для того, щоб керівництво різних рівнів управління чітко уявляли майбутнє своєї банківської
установи та розвивали її стратегічні можливості.
У загальному вигляді за структурою стратегія
управління активами та пасивами комерційних
банків може бути подана як ряд етапів, що у своїй
сукупності утворюють комплексну систему функціональних зв’язків між об’єктами, суб’єктами та
іншими складовими стратегії управління і може
використовуватись для досягнення широкого
спектра стратегічних цілей комерційних банків.
Отже, на нашу думку, впровадження побудованої за такою схемою стратегії управління активами пасивами банку в кінцевому підсумку
приведе до забезпечення стабільності, надійності та економічного розвитку як на рівні окремого
банку, так і на рівні всієї банківської системи.
Основні завдання стратегії управління активами
та пасивами комерційного банку наведено на
рис. 3.
Виходячи з наведено, робимо висновок, що
реалізація зазначених завдань передбачає:
– формування оптимальної структури балансу з метою забезпечення планового рівня доходів
при обмеженому рівні можливих ризиків;
– розробку короткострокового прогнозу за
оцінкою ефективності джерел і напрямків використання ресурсів;
– моделювання зростання валюти балансу залежно від бізнес-стратегій і зовнішніх факторів;
– контроль за достатністю капіталу і диверсифікацією ризиків;
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Рис. 3. Основні завдання стратегії управління активами та пасивами комерційного банку [4, с. 79]

– проведення єдиної процентної політики;
– визначення політики банку в частині управління ліквідністю;
– контроль за забезпеченістю поточної ліквідності і ресурсів банку;
– формування політики банку на ринках капіталу;
– контроль за динамікою розміру і прибутковості торгівельних позицій (купівля-продаж валюти, державні і корпоративні боргові цінні папери, акції), а також ступенем їх диверсифікації;
– контроль за динамікою основних економічних показників (ROE, ROA і т. п.), заданих в політиці банку.
Необхідно відзначити, що стратегія управління активами та пасивами комерційних банків
здійснюється у нерозривній єдності, в межах якого банки планують і реалізують свої доходи та
контролюють притаманні їх фінансовій діяльності ризики для досягнення поставленої мети. Звідси
доречно розглянути основну мету стратегії управління активами та пасивами комерційних банків.
Метою стратегії управління активами та пасивами комерційних банків виступає: дотримання

оптимальних пропорцій між видами й обсягами
активних та пасивних операцій банку, а також
оптимізація співвідношення між прибутковістю
та рівнем банківських ризиків.
Управління активами та пасивами комерційних банків та його результати повинні відповідати
певним принципам, що накладають відбиток на
саме управління банком і повинні обов’язково виконуватись на кожному етапі. В теорії банківського менеджменту під принципом управління розуміють певні правила, норми в галузі управлінської
діяльності, відповідно до яких створюються,
функціонують та розвиваються системи менеджменту організації комерційних банків [2, с. 227].
Провівши критичний аналіз наукових праць,
слід відзначити, що в економічній літературі не
існує єдиної класифікації принципів стратегії
управління активами та пасивами банків. Тому,
для більш детального дослідження та визначення
основних принципів стратегії управління активами та пасивами комерційних банків, вважаємо за
необхідне запропонувати наступну класифікацію
основних базових принципів стратегії управління
активами та пасивами банку, наведених на рис. 4.
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Рис. 4. Базові принципи стратегії управління активами та пасивами комерційних банків
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Стратегія має будуватися на достовірній, перевіреній інформації, що відображає об’єктивну
дійсність, а висновки мають бути обґрунтовані
аналітичними розрахунками. З цією вимогою витікає необхідність постійного вдосконалення
процесу збору та обробки інформації з метою підвищення точності і достовірності розрахунків.
Висновки. Стратегія управління фінансовими
ресурсами являється одним із головних та пріоритетних напрямків, оскільки ефективність та
правильність прийнятих рішень в процесі управління активами та пасивами комерційних банків
є важливим чинником успішної фінансової діяльності банку.
Із проведеного дослідження сутності поняття
стратегії управління активами та пасивами комерційних банків слід відзначити, що управління
активами та пасивами банків – це складна система принципів, підходів, методів та інструментів
розробки та реалізації управлінських рішень, які
пов’язані із процесами формування й використання фінансових ресурсів банку для досягнення поставлених цілей.
В сучасних умовах розвитку банківського сектору досить актуальною проблемою являється відсутність та необхідність у формуванні та побудові
сучасної стратегії управління активами та пасивами комерційних банків, яка забезпечить належний
рівень ефективності, фінансову стійкість, стабільність, ліквідність та максимізацію фінансового
результату. Ефективне функціонування стратегії
управління активами та пасивами комерційних
банків, через узгодження управлінських рішень та
правильного вибору методів та інструментів
управління сприятиме підвищенню рівня прибутковості, надійності та фінансової стійкості.
Побудова стратегії управління активами та
пасивами банку створює необхідні передумови
для того, щоб керівництво різних рівнів управління чітко уявляли майбутнє своєї банківської
установи та розвивали її стратегічні можливості.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НА РИНОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА РЫНОК КРЕДИТНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THE EFFECT OF THE PUBLIC ADMINISTRATI
ON OF THE CREDIT SERVICE MARKET IN GLOBALIZATION
В даній статті розглядається необхідність державного регулювання ринку кредитних послуг, його ступінь, характер та модель в умовах глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів в економіці на кризові
явища в національних банківських системах. Також стаття розкриває особливості банківських кредитних установ та банківської системи, які визначають специфіку державного регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи. Приділено увагу і так званим «бульбашкам», які утворюються на фінансовому ринку та заходам направленим на їх подолання.
Ключові слова: державне регулювання, кредитна послуга, глобалізація, банківська система, банківська установа, банківська криза.
В данной статье рассматривается необходимость государственного регулирования рынка кредитных
услуг, степень регулирования, характер и модель в условиях глобализации. Влияние глобализационных
процессов в экономике на кризисные явления в национальных банковских системах. Также статья раскрывает особенности банковских кредитных учреждений и банковской системы, которые определяют
специфику государственного регулирования кредитных услуг в условиях банковского кризиса. Уделено
внимание и так называемым «пузырям», которые появляются на финансовом рынке и мерам по их преодолению.
Ключевые слова: государственное регулирование, кредитная услуга, глобализация, банковская система,
банк, банковский кризис.
This article discusses the need for public administration of credit services, the degree of regulation, character
and a model in the context of globalization. The effect of globalization processes in the economy on crisis in national banking systems. Also reveals the peculiar properties banks and the banking system, which determine the
specificity of public administration of credit services in the banking crisis. Paid attention to the so-called «bubble» that appear in the financial market and measures to overcome them.
Key words: public administration, credit services, globalization, banking system, bank, banking crisis.

Постановка проблеми. Сучасні уявлення про
сутність кредитних послуг, характер їх діяльності і ролі в економіці визначають основи державного регулювання кредитного ринку. В той же час
кожна країна має свою модель регулювання: своє
законодавство і власну систему органів управління. Від того, яку саме модель обере держава для
регулювання ринку кредитних послуг в умовах
глобалізації і банківської кризи, зокрема, багато в

чому залежить його ефективне функціонування
та успішний розвиток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок у дослідження впливу державного регулювання на фінансові ринки, в тому числі
і кредитний зробили такі зарубіжні вчені, як:
Дж. Акерлоф, Дж. Барта, Р. Вернер, Ж. Капріо,
Р. Левіна, Дж. Сорос, Дж. Стігліц, Хоанг Лан Ха,
Р. Шиллер та інші. Серед вітчизняних – В. Бойко,
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С. Єлейко, С. Лобозинська, І. Лютий, І. Михасюк
М. Савлук та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Представники різних наукових шкіл упродовж багатьох років вирішують
питання доцільності державного втручання у фінансовий сектор країни. Одні вчені є прихильниками визначального впливу держави у регулюванні кредитного ринку, інші – надають перевагу
його саморегуляції через ринкові механізми. Вчених та банкірів-практиків, які вважають, що державне регулювання кредитного ринку є важливим – переважна більшість, проте навіть серед
них дискусійним залишається питання щодо ступеня державного впливу. Одні вважають, що регулювання кредитної діяльності повинно бути
жорстким та регламентованим, інші – притримуються протилежної думки.
Метою даної статті є визначення доцільного
ступеню і моделі державного регулювання ринку
кредитних послуг в умовах глобалізації та особливості регулювання під час банківської кризи.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Кредитна система включає в себе банківську та
пере банківську системи, в яких відповідно функціонують банківські та спеціальні фінансово-кредитні установи. Обсяги статті не дають можливості охопити специфіку регулювання всіх кредитних установ, тому сконцентруємо свою увагу
на банківських кредитних установах. Оскільки
вони є основними фінансовими посередниками,
посідаючи центральне місце в платіжних та клірингових системах, а також маючи істотні переваги порівняно із іншими небанківськими кредитними установами щодо масштабів кредитних
операцій, можливості протидії кредитним ризикам через отримання та обробку необхідної інформації.
Специфіку державного регулювання ринку
кредитних послуг визначають наступні особливості банків та банківської системи:
По-перше, банки є не лише основними фінансовими, а й універсальним посередниками, роль
яких полягає у створенні каналів економічної взаємодії між будь-якими довільними учасниками
ринку. Крім того, саме банки традиційно обслуговують міжнародні фінансові операції, зокрема
кредитні. Таким чином, банківський сектор можна вважати одним із факторів, який формує і підтримує єдність економічного простору країни і її
приналежність до світового господарства. Завдяки специфічній діяльності банківських кредитних установ їм притаманна повна ознайомленість
про стан економіки і тенденцій, що формуються.
Вони стають зворотнім каналом зв’язку реально56

го сектору економіки з урядом, який може використовувати даний канал безпосередньо, вимагаючи від кредитних установ надання офіційних
відомостей про свої операції, та побічно, аналізуючи їх поведінку, яка є реакцією на процеси, що
відбуваються у інших сферах народного господарства.
Таким чином, банки виступають у якості своєрідного передавального механізму, який впливає
на економіку в цілому, виконуючи прийняті урядом рішення. В той же час уряди сучасних держав
змушені рахуватись із вимогами банків та їх асоціацій, які, по суті, неформально впливають на
всі економічні процеси в країні.
Передбачуваність і ефективність такого впливу залежить від ступеня підконтрольності банків
державі і від міри їх впливу на реальний сектор
економіки. З одного боку, взаємодія з банківською
системою дає державі дієвий спосіб управління
економікою, з іншого – вимагає від неї максимальної обережності у банківському регулюванні, оскільки будь-які дії в цьому напрямку впливають на інші суб’єкти економіки [1, с. 35–36].
Досвід фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр. яскраво показав необхідність державного регулювання банківського сектору, і кредитного зокрема.
Необхідність державного контролю та регулювання банківської діяльності пояснюється наступними факторами:
– для ефективної роботи банківської системи
необхідна довіра суспільства, в іншому випадку
банки не зможуть акумулювати на своїх рахунках значні кошти фізичних та юридичних осіб;
– банки мають здатність випускати в обіг гроші за допомогою кредитування (депозитна емісія), що вимагає державного контролю з метою
запобігання надмірної емісії грошей і інфляції;
– банківські кредитні установи проводять різноманітні платежі, збої в яких можуть привести
до величезних втрат суспільства;
– банківські кредитні установи створюються з
метою отримання прибутку, при цьому, як правило, найбільш прибуткові операції є найбільш ризикованими, для цього необхідно централізовано
обмежити ризики.
На сучасному етапі фінансової глобалізації
значно зросла конкуренція національних регулятивних інститутів. Можливість регулятивного
арбітражу, тобто мінімізація витрат інвесторів та
інших учасників ринку, пов’язаних з тими чи іншими нормами банківського регулювання, прямо
впливає на рентабельність окремих операцій та
оцінку обраного інвестиційного клімату. Тому
підвищення якості фінансових інститутів необ-
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хідно для зміцнення національної конкурентоспроможності.
В основі банківського регулювання, як правило, лежить розробка і видання конкретних правил
або інструкцій, заснованих на діючому законодавстві та визначають структуру і способи здійснення банківської справи в країні.
Щодо ступеня регулювання, то за жорсткі
методи державного регулювання економіки, аж
до впровадження економічної диктатури, виступає І. Михасюк [2, с. 43–45]. Саме за таких умов,
на думку науковця, можна за короткий час подолати негативні явища та процеси в економічному
житті держави. В умовах кризи, саме держава
повинна взяти на себе те, на що неспроможний
ринок.
За жорсткий кредитний контроль і запровадження кількісних обмежень банківського кредитування центральним банком разом із забезпеченням прозорості розподілу кредитів виступає і
Р. Вернер. На його думку, надмірне кредитування
економіки спричиняє «аномалію повторення банківських криз», а належне регулювання розподілу
кредитних ресурсів дозволить уникнути банківських криз або послабити їх наслідки [8, с. 184].
Також, економетричний аналіз, який провів Хоанг Лан Ха, показав, що країни, в яких забезпечується більш якісний судовий захист контрактних
відносин, мають більш масштабний банківський
сектор, в якому висока частка кредитів, які надаються приватному сектору [5, с. 15].
Проте, статистичне досліджені Дж. Барта та
Ж. Капріо довело, що жорсткі обмеження не зменшують ймовірності виникнення банківських
криз. Крім того, вибірка даних п’ятдесяти країн,
показала, що лише слабкі уряди використовують
жорсткі методи регулювання [4, с. 20].
Як показав досвід, практика дерегулювання,
яку використовували уряди розвинутих держав,
теж себе не виправдала, адже система сучасного
світового кредитного ринку за останній час значно ускладнилась. Що, на думку Дж. Акерлоф та
Р. Шиллер, дозволило США ігнорувати правила,
встановлені державою. Вчені вказують на необхідність усвідомлення того, що регулювання
кредитного ринку необхідне, а у випадку, якщо
механізми регулювання не будуть спрацьовувати через можливі зворотні зв’язки між кредитним ринком і реальною економікою, необхідна
зважена і обережна політика кредитного страхування. Захист споживача кредитних продуктів
повинен стати одним з важливих економічних
пріоритетів. Прийшов час створити систему регулювання кредитних відносин з врахуванням
ірраціонального: слід змусити ринки працювати

ефективніше, знижуючи шанс катастрофи і, як
наслідок, необхідності в рятувальних заходах»
[6, с. 181].
Такої ж думки притримується і Дж. Сорос,
який називає причину останньої світової фінансової кризи – недостатнє регулювання фінансовими системами. Крім того, вчений акцентує
увагу на тому, що після того як на іпотечному
ринку США лопнула одна, так звана, «бульбашка», то з’явилась інша – «надбульбашка». Під
останнім мається на увазі, надмірна впевненість
економістів в механізмі роботи ринку. Проте,
тут же Дж. Сорос вказує на небезпеку надмірного регулювання фінансового ринку, так як це
може суттєво пригальмувати економічну діяльність [3, с. 194–197].
Як бачимо, необхідно знайти збалансоване рішення щодо ступеня державного регулювання
ринку кредитних послуг, яке б усунуло можливість виникнення кризових явищ, але в той же час
не гальмувало економічні процеси розвитку в
країні. Яскравими прикладом подібного регулювання є досвід Франції, Чилі, моделі Сінгапуру і
Гонконгу, які ґрунтувались на вдалому поєднанні
високого рівня державного втручання із тактикою дерегулювання.
По-друге, банківські кредитні інститути є дієвим інструментом державного регулювання кредитного ринку. Дане регулювання здійснюється
як централізовано державою, так і на рівні самих
банків, зацікавлених у найбільш раціональному, з
точки зору прибутковості та безпеки, розподілі
кредитних ресурсів.
Проте, як показує світовий досвід поняття «раціонального» в кожного банку може бути своє.
Якщо в процесі функціонування неефективного
інституту існують агенти, які отримують від цього інституту значний прибуток, то він буде існувати доти, доки буде приносити прибуток. Автоматичної ліквідації неефективних інститутів не
відбувається. Яскравим прикладом є, так би мовити, роздутий ринок деривативів. За деякими
підрахунками, «бульбашка», що виникла під час
господарювання вільного ринку – ринок деривативів, перевищив в грошовому вираженні розміри
реальної світової економіки не менше ніж в 10
разів. Таким чином, розвиток неефективних інститутів і формування низькоякісного інституціонального середовища, як на державному, так і на
міжнародному рівнях, може призвести не лише
до кредитного колапсу, але і до економічної катастрофи.
Тому інституційне середовище повинно бути
насиченим єдиними ефективними правилами,
які б були вигідними для всіх економічних аген57
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тів і неухильно ними виконувались. Тут доречно
згадати Дж. Стігліца, який влучно зауважив, що
головною метою регулювання слід визнати забезпечення того, щоб всі учасники ринку керувались
правильними стимулами, адже уряд не може і не
повинен контролювати кожну угоду [1, с. 35–36].
Для запобігання створення так званих «бульбашок» Базельським комітетом з питань банківського нагляду були розроблені нові рекомендації
«Базель III», які пропонували створення так званого «контрциклічного буферу», який буде зменшувати доступність кредитів в періоди високих
темпів зростання кредитування і одночасно зменшувати тиск під час спадів [7, с. 10].
По-третє, банки в умовах розвиненої і стабільно функціонуючої економічної системи є гарантами при проведенні більшості комерційних угод.
Таким чином, кредитні інститути сприяють мінімізації трансакційних витрат, неминуче властивих будь-якому контракту. У той же час підтримку довіри до банків і недопущення їх неконтрольованого банкрутства є завданням держави,
оскільки лише держава володіє необхідними для
цього фінансовими ресурсами і важелями адміністративного впливу.
Держава зацікавлена в нормальній діяльності
банківської системи, адже протилежне може призвести до виникнення системної банківської кризи, що в свою чергу негативно вплине на реальний сектор економіки. Така небезпека постає
особливо гостро для країн, в яких простежується
структурна та інституціальнна слабкість, що знижує ефективність державного управління та дієвість ринкових дисциплінарних заходів.
По-четверте, банківський капітал є максимально мобільним і чутливим до будь-яких зовнішніх впливів. Переміщення фінансового капіталу з однієї сфери застосування в іншу в сучасній інформаційній економіці відбувається практично миттєво і не пов’язане з переміщенням
реальних цінностей, у той час як переміщення
функціонуючого торгово-промислового капіталу
вимагає значних грошових, часових і організаційних витрат.
Так, перші прояви фінансової кризи в зарубіжних країнах стали причиною відтоку іноземного
банківського капіталу з українських банківських
установ, що поставило під загрозу ліквідність
останніх та сприяло зменшенню темпів зростання кредитування.
Висновки. Отже, державне регулювання кредитних послуг вводиться для того, щоб знизити
системний ризик та забезпечити стабільність
як банківської системи, так і всієї економіки
країни.
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Державне регулювання може як сприяти економічному зростанню та соціально-політичній
стабільності держави і суспільства, так і спровокувати кризисні явища, економічне зубожіння і,
як наслідок, соціально-політичну нестабільність.
Без розумного регулювання світова або національна кредитна система в процесі свого функціонування не може подолати загроз, які виникають
і забезпечити баланс інтересів учасників кредитних відносин.
Як засвідчує досвід, коли в державі послаблюється контроль за основними показниками банків, зокрема щодо кредитування, то це може призвести до кризи. В той же час активне втручання
держави у кредитну діяльність також має негативні наслідки. Тому вплив державного регулювання на ринок кредитних послуг має бути збалансованим і ґрунтуватись на вдалому поєднанні
високого рівня державного втручання із тактикою дерегулювання.
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Постановка проблемы. Углубление процессов глобализации влияет на развитие всех секторов экономики, в том числе и на тенденции развития банковской отрасли. Результатом такого
влияния усложнили возможность идентификации бренда банка для клиента. Стандартизация
банковских услуг, привела к невозможности позиционирование бренда банка на услуге, поэтому
существует необходимость определить конкурентные преимущества банка, создать платформу
для формирования уникальности бренда.
Анализ исследований и публикаций. Проблемы банковского брендинга, достаточно широко изучаются отечественными и зарубежными
специалистами. В литературе нашли отражение
ряд теоретических проблем банковского брендинга, решением которыми занимаются такие
ученые, – Д. Аакер, А. Р. Алавердов, В. Тамберг,
П. Дойль, Ф. Котлер, В. И. Хабаров. Н. Ю. Попова
[2]. Широкий круг практических аспектов, связанных с продвижением банковских брендов является предметом исследования ученых, которые
на практике занимаются этим вопросом, среди
них С. Томас, Крис О’Гуинн, Т. Ален, Дж. Ричард
[8] и другие.
Нерешенные прежде части общей проблемы.
Остается не раскрытой проблема формирования
уникальной составляющей банковского бренда в
посткризисных условиях развития экономики.
Целью написания данной статьи является
исследование банковского сектора Украины для
© Шмиглюк Д. С., 2014
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определения и классификация ключевых компетенций, на основе которых формируется уникальность банковского бренда.
Изложение основного материала. Стремительное развитие рынка финансовых услуг с
одной стороны, и обострение конкурентной борьбы на нем, с другой, привели к тому, что все большее количество отечественных банков использует брендинг, как способ усиления собственных
конкурентных позиций.
Задание брендинга заключается в формировании сильного банковского бренда, который бы
обеспечивал лояльность потребителей при любых условиях экономической конъюнктуры, что,
в свою очередь, является важным фактором генерирования стоимости, которую банк создает для
своих владельцев.
Но из-за специфики объекта банковской деятельности процесс создания та позиционирования банковского бренда имеет свои особенности:
– Объектом банковской деятельности являются деньги и ценности, которые наделены специфическими функциями денег, – быть средством
платежа и накопления. Банковская услуга является абстрактной, нуждается в полной идентификации клиента и привлечении его материальных
или невещественных активов.
– Важнейшей составляющей отношений клиент – банк является коммерческая выгода обеих
сторон. Коммерческая выгода раскрывается в
цели финансового учреждения – максимизиро-
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вать собственную прибыль. Из-за специфики
банковской деятельности (неотделимость услуги
от источника ее поступления) максимизация прибыли банка зависит от максимизации стоимости
самого банка и наоборот.
– Стандартизация спектра банковских услуг,
как влияние глобализационных процессов и контроля государственных органов управления на
банковский сектор. Как следствие позиционирование банка на услуге стало не эффективным.
Углубление процессов глобализации в банковской сфере привело не только, к стандартизации
банковских продуктов, но и к кризису «идентичности банков» [3]. Поэтому формирование модели
банковского бренда должно базироваться на уникальных компетенциях (особенностях, критериях
работы и так далее) каждого отдельного банка, но
учитывать принципы и характеристики банковского бизнеса, которые являются условием деятельности банка, а следовательно и максимизации его стоимости.
Уникальность бренда формируется на основе реальных конкурентных преимуществ (компетенций) банковского учреждения. Необходимо выбрать одну, или несколько компетенций
(комплекс), которые будут выделять банк среди
других финансовых учреждений с позитивной

точки зрения, по различным критериям (основа стабильности, гарантия надежности и так
далее).
Ø Качество менеджмента
Результаты, проведенного автором маркетингового исследования показали, что уровень менеджмента банка представляется одним из показателей надежности банковского учреждения в
глазах клиентов. 76,2 % опрошенных респондентов считают, что уровень менеджмента банка и
профессионализм руководства, является весомым
критерием формирования надежности финансового учреждения.
Во-первых, менеджмент деятельности банка
включает в себя не только совокупность принципов, методов, форм и средств управления банком,
но и должен отображать качественную характеристику полученных результатов от принятия
управленческих решений с помощью конкретных
экономических показателей. Во-вторых, задание
банковского менеджмента является формирование и контроль высокого уровня качества обслуживания клиентов на всех уровнях.
Поэтому качество менеджмента деятельности
банка является одним из критериев формирования стабильности восприятия банка клиентами и
бизнес партнерами.

Рис. 1. Менеджмент банка, как критерий формирования его надежности
Источник: составлено автором, по результатам исследования

Ø Паблик Рилейшнз (Рublic relations - PR)
В современном мире отношения «клиент –
банк» это больше чем система «кредитор – заемщик», на сегодняшний день формируется принципиально новый уровень взаимоотношений
банка с клиентами. Поэтому одной из базовых
компетенций формирования эффективности деятельности и конкурентоспособности банка явля-

ется формирование двусторонних коммуникаций
с общественностью.
«Главным капиталом любого банка является
его репутация, уверенность существующих и потенциальных клиентов в стабильности учреждения, а если брать шире – у стабильности банковской системы страны как таковой. Поэтому нужно понять, что достаточно значительная часть
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усилий и средств должна быть направлена на разработку системной pr-программы и маркетинговой деятельности банка в целом» – считает Ерик
Версавел, председатель правления ИНГ Банку в
Украине.
Для финансовых структур паблик рилейшенз
представляется системой управления коммуникативными потоками между банком и его окружением. А окружениям банк является, как существующие, так и потенциальные клиенты, акционеры, бизнес-партнеры, финансовые аналитики,
и масс-медиа. Поэтому основными функциями
PR в банке является в первую очередь содействие
повышению доверия к банковскому учреждению,
улучшению его репутации, результативность
внутренних коммуникаций и мотивирование работников, установление и увеличение круга инвесторов и акционеров, формирование позитивных отношений с масс-медиа и т. д.
Ø Рейтинговые позиции банка
По данным проведенного автором исследования обнаружено, что респонденты считают позиции банка в рейтингах важным фактором формирования его денежно-кредитной политики.
Как по анализу ответов экспертов, так и по ответам клиентов данный критерий занимает третье место (12,4 % и 13,3 %). Это означает, что

клиенты банка используют рейтинговые данные
при принятии решении о сотрудничестве с конкретным банковским учреждением. Данный фактор является одним из показателей успешности
деятельности банка.
В свою очередь, эксперты считают, что высокие места в рейтингах влияют на создание положительной репутации банка и повышают уровень
доверия к нему как клиентов, так и инвесторов. В
частности, эксперты считают, что высокие рейтинговые позиции банковского учреждения свидетельствуют о его надежности.
Рейтинговые позиции банка, определяются на
основе анализа различных показателей деятельности банков, исследования рынков и т. д. Каждая
компания, составляя рейтинг, имеет свою систему расчета или программу исследования.
Рейтинги составляют как отечественные, так и
зарубежные компании. Конечно, рейтинги, составленные международной компанией, на основе исследования мирового рынка является более
весомым аргументом при выборе банка клиентом, или зарубежным инвестором.
Существует несколько международных рейтинговых и консалтинговых агентств, занимающихся составлением рейтингов, основными из
них, которые занимаются анализом и сравнением

Рис. 2. Характеристики, формирующие представление потребителя о денежно-кредитной политике банка
(опрос респондентов – клиентов банка)
Источник: составлено автором, по результатам исследования
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Рис. 3. Характеристики, формирующие представление потребителя о денежно-кредитной политике банка
(опрос экспертов-сотрудников банка)
Источник: составлено автором, по результатам исследования

деятельности учреждений в банковском секторе
являются следующие:
1. «29 банков, важных для мировой экономики».
Рейтинг формируется Financial Stability Board
(FSB), международной организацией, состоящей
из представителей национальных центральных
банков и министерств финансов. По данным FSB,
опубликованным в журнале «Forbes», в список
29 мировых системообразующих банков входят
17 европейских, 8 американских, 3 японских и
1 китайский банк [1].
2. Рейтинг лучших банков мира.
Данный рейтинг предоставляется компанией
FBS-offshore и оценивается по общей стоимости
активов банка, в дол. США, а также на основе
общей стоимости собственности банка, рассчитанной на конец года на основе представленных
бухгалтерских балансов [5].
3. ТОП-500 крупнейших банков мира.
Для расчета стоимости банковского бренда
аналитики международного независимого консалтингового агентства Brand Finance оценивают
несколько критериев, включая такие как, значимость бренда, уровень лояльности клиентов, доля
рынка, прибыльность и другие по шкале от 1 до
100. Brand Finance используют для анализа финансовые показатели банка по основным опера-

циям, его конкурентные позиции на ключевых
рынках и составляют прогноз таких показателей
на пять следующих лет [9].
4. Рейтинг финансовой устойчивости банков
международного рейтингового агентства Moody’s.
Рейтинг финансовой устойчивости банков
(Bank Financial Strength Ratings - BFSRs) является
мнением агентства Moody’s о внутренней устойчивости и надежности банка и, как таковые, исключают внешние кредитные риски и элементы
кредитной поддержки, которые учитываются при
присвоении рейтингов банковских депозитов.
Рейтинги финансовой устойчивости банков могут присваиваться агентством Moody’s не только
коммерческим банкам, но и другим видам финансовых институтов, таким как международные
банки развития [7].
Рейтинги, проводимые отечественными компаниями:
1. ТОП-150 банков Украины.
Для формирования данного рейтинга используются показатели украинских банков, подготовленные Ассоциацией украинских банков, на
основе официальной статистики банков и носят
исключительно информационный характер, но не
могут трактоваться как рейтинг надежности банков или кредитный рейтинг банков [10].
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2. Рейтинг украинских банков, составленный
Национальным Банком Украины.
Данные рейтинги составляются по отдельным
показателям деятельности банков (объем активов, капитала и т. д.). НБУ предупреждает, что
информация предоставлена в данных рейтингах
не обеспечивает 100 % надежность банков, которые анализируются [6].
Ø Международная деятельность банка
Наивысшая степень интернационализации
банковской деятельности являются растущие
прямые иностранные инвестиции банков, позволяющие предоставлять весь спектр услуг через
банковские офисы в принимающих странах.
Для клиентов, как и для международных финансовых партнеров банка важны характеристики банковской деятельности, например, время и
качество прохождения платежа.
От качества прохождения платежей напрямую
зависит успешное выполнение международных
контрактов. Поэтому правильный выбор банка
для расчетов с зарубежными партнерами крайне
важен для компаний, которые ведут активную
внешнеэкономическую деятельность.
Одним из показателей успешной международной деятельности банков является высокая скорость проведения международных операций. По
данным проведенного маркетингового исследования, эксперты признали, что именно этот показатель занимает второе место (11,5 %) при формировании представления клиентов о качестве
банковских услуг. По мнению респондентов, данного маркетингового исследования, скорость
проведения международных операций является

определяющим критерием при оценке качества
банковских услуг.
Позиционирование банковского бренда, учитывающие такую компетенцию расширяет горизонты действия самого бренда и увеличивает аудиторию потенциальных клиентов, инвесторов и
бизнес партнеров.
Ø Принадлежность банка к крупным финансово-промышленным группам
Фактор принадлежности банка к крупным финансово-промышленным группам является одним из показателей надежности банка в глазах
клиента. По результатам проведенного опроса
70,8 % респондентов отметили, что данный критерий влияет, или частично влияет на формирование надежности банковского учреждения.
В Украине, после кризисные годы стали периодом развития небольших и средних банков, которые, заняв свою узкую нишу, предлагают клиентам наиболее оптимальный набор услуг, как по
стоимости, так и по удобству.
В последние два года небольшие финансовые
учреждения стали демонстрировать очень высокие темпы развития. Так, среди лидеров роста в
прошлом году оказались банк «ТРАСТ», который
нарастил активы более, чем на 4000 %. «Всеукраинский банк развития» продемонстрировал динамику около 315 %. Банк «Финансовая инициатива», активы которого выросли за год на 290 %.
Банк «Юнекс», рост активов которого составил
175 %, а также «Актабанк», который нарастил
активы более чем на 126 % [4].
С одной стороны, такой рост можно объяснить
так называемым «эффектом масштаба», когда вы-

Рис. 4. Влияние принадлежности банка к финансовой группе или холдингу
на формирование надежности банка
Источник: составлено автором, по результатам исследования
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сокие темпы достигаются благодаря небольшим
размерам финансовых учреждений. «Все эти банки довольно небольшие по размеру, соответственно, для них не трудно нарастить активы за год
более 100 %», – отмечает аналитик рынка облигаций группы ICU Андрей Кирушко [6].
С другой стороны, большинство названных
банков относятся к крупным украинским промышленно-финансовым группам. Например, «Финансовая инициатива» контролируется крупнейшим в Украине агрохолдингом «Авангард», банк
«Юнекс» входит в сферу влияния «Смарт-Холдинга», а «Актабанк» аффилирован с владельцем корпорации «Алеф» Вадимом Ермолаевым.
Итак, по мнению потребителей, такие банки
находятся, как будто под прикрытием крупных
холдингов и корпораций и их больших капиталов, поэтому риск банкротства и невозврата платежей, по их мнению, минимизируется, а уровень
доверия к таким банкам растет.
Ø История банка
Существует категория банков, которые выходя на новый рынок используют долгую

историю своего существования, как платформу для позиционирования (рекламная компания ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» в Украине; «Дойче Банк», Германия). Такие банковские
учреждения пытаются повысить уровень лояльности потребителей, делая акцент на дату
создания банка и длительный период его
функционирования. Для клиента такой критерий становится важным аргументом, так как
долгий период существования банка при различных циклах развития экономики является
показателем стабильности и надежности финансового учреждения. Эту информацию подтверждают и результаты проведенного исследования. По мнению 85,7% респондентов положительная история деятельности банка является
одним из важнейших критериев надежности
банка.
Эксперты также считают, что банки с многолетней историей пользуются большим доверием
у клиентов, а потому данная компетенция может
быть основой формирования уникальности банковского бренда.

Рис. 5. Влияние фактора позитивной истории деятельности банка
на формирование надежности банка, в %
Источник: составлено автором, по результатам исследования

Ø Финансовые результаты деятельности банка и величина регулятивного капитала
В Украине состав регулятивного капитала регламентируется Инструкцией «О порядке регули-

рования деятельности банков в Украине»,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 28.08.2001 No 368.
Он является базой для расчета большинства эко65
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номических нормативов деятельности банков в
Украине. Согласно инструкции регулятивный
капитал состоит из основного и дополнительного
капитала.
Анализ результативности банковской деятельности начинается с анализа доходов и расходов,
а заканчивается просчетом прибыли. Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов деятельности коммерческого
банка, следовательно, и оценки эффективности
его как коммерческого предприятия. Анализ финансовой деятельности банка производится одновременно с анализом ликвидности баланса банка,
и на основании полученных результатов делаются выводы относительно надежности банка в целом. Целью анализа банковской деятельности с
точки зрения ее финансовых результатов является выявление резервов роста прибыльности банка
и на этой основе формулирование рекомендаций
руководству банка по проведению соответствующей политики в области пассивных и активных
операций.
Результаты такого анализа важны для крупных клиентов, которые выбирают банк для долговременных партнерских отношений и хотят быть
уверены в их успешном сотрудничестве в будущем. В частности для деловых партнеров и потенциальных инвесторов коммерческих банков
такой анализ является неотъемлемой частью формирования партнерских отношений. Результаты
анализа могут стать фактором повышения доверия со стороны клиента так и ее опровержением.
Так считает и 85,4 % опрошенных респондентов. По их мнению, величина активов банка является весомой составляющей формирования его
надежности и имеет решающее значение для компаний при выборе бизнес-партнера в лице банковского учреждения.
Выбор одной или комплекса ключевых компетенций должен базироваться на реальных результатах деятельности банка, иначе концепция создания уникальности бренда не будет эффективной. Также ключевая компетенция должна быть
адаптирована к особенностям банка, именно в
таком случае бренд будет уникальным.
Выводы и результаты исследования. Проведенное исследование процесса формирования
уникальности банковских брендов позволило
сделать следующие выводы. Во-первых: позиционирование банковского бренда на услуге, на данном этапе развития международного банковского
сектора не является эффективным, из-за стандартизации банковских услуг. Во-вторых. для эффективности позиционирования и восприятия
бренда, необходимо сделать бренд уникальным,
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выделить его среди конкурентов. Создание уникальности бренда необходимо базировать на
сильных сторонах банка, в таком случае бренд
станет стабильным конкурентным преимуществом, которое, на данный момент, используют
многие крупные банки для завоевания и поддержания своих позиций на рынке. В-третьих, основой для формирования уникальности, является
выбор ключевой компетенцией, которая должна
отображать реальные позитивные стороны деятельности банка.
Дальнейшее исследования формирования уникальности банковского бренда на международном
финансовом рынке требует исследования критериев выбора ключевой компетенции, в зависимости от размера банка, влияния факторов внешней
среды, и уровня развития экономики в целом.
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ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНВЕСТУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
FINANCIAL INVESTIGATION OF MECHANISMS OF INVESTING
OF HOUSING BULDING
У статті проаналізовано сутність та розкрито основні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до
визначення поняття «фінансове розслідування», аргументовано доцільність створення центру фінансових розслідувань.
Ключові слова: фінансовий контроль, фінансове розслідування, центр фінансових розслідувань.
В статье проанализирована сущность и раскрыты основные подходы отечественных и зарубежных
ученых к определению понятия «финансовое расследование», аргументировано целесообразность создания центра финансовых расследований.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовое расследование, центр финансовых расследований.
The article has analyzed the nature and revealed the main approaches of domestic and foreign scholars to the
definition of «financial investiagations», the argumentation of the financial investiagations center creation.
Key words: financial control, financial investiagations, the financial investiagations center creation.

Вступ. Ринкова трансформація фінансових процесів, а саме: ускладнення економічних зв’язків,
динамічний характер фінансових операцій, значна
кількість пов’язаних учасників – призвела до виникнення та активного зростання нових видів ризиків. Практика проведення контрольних дій свідчить про недостатній організаційний рівень, недосконале нормативно-правове регулювання та механізм реалізації контрольних заходів, які не в повній
мірі відповідають потребам та вимогам ринку та
призводить до зростання проявів шахрайства та
системних фінансових порушень. Тому вивчення
особливостей проведення фінансового розслідування може служити важливим фактором підвищення ефективності фінансового контролю.
© Суркова Ю. О., 2014
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Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженню методів та форм фінансового контролю присвятили праці такі вітчизняні вчені
як І. В. Басанцев, М. Т. Білуха, О. Д. Василик,
Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Дорош, Н. І. Рубан, Л. А. Савченко, І. Б. Стефанюк, В. О. Шевчук, але практично відсутні теоретичні розробки, пов’язані з розрахунком оптимального балансу взаємодії суб’єктів
контролю та правоохоронних органів. Зауважимо, що розв’язання проблем сьогодення потребує
нового підходу до процесу організації контрольних дій щодо виявлення шахрайства та фінансових порушень.
Постановка задачі. Вищеозначені обставини
зумовлюють мету даної статті: на основі аналізу
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стану фінансового контролю інвестування та фінансування житлового будівництва обґрунтувати
доцільність використання методу фінансового
розслідування.
Результати дослідження. Поглиблення ринкових і фінансових відносин на ринку житлового
будівництва створюють об’єктивні передумови
для реформування системи фінансового контролю держави (далі ФКД), тому блок реформ щодо
модернізації системи державного управління передбачає посилення інституційної ролі суб’єктів
фінансового контролю [5] шляхом створення центру фінансових розслідувань.
Аналіз відповідних систем контролю, які діють на фінансових ринках в зарубіжних в т. ч.
європейських, країнах свідчить про системне
впровадження превентивних заходів й засобів
корекції, які передбачають перманентне звітування; жорсткі примусові механізми та систему
раннього попередження ризиків з набором індикаторів щодо уточнення наявності потенційних
дисбалансів та виявлення системних проблем,
запровадження специфічних санкцій з метою забезпечення фінансової дисципліни.
Як свідчить практика, нині фактично існує
така ситуація, коли кожен другий матеріал проведених контрольних заходів необхідно передавати
до правоохоронного органу згідно ст. 12 Закону
України Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», але в умовах сьогодення крім розмірів сум
нанесених збитків відсутні узгоджені критерії передачі відповідної інформації [1]. Причому обмін
інформацією, як правило, здійснюється в односторонньому порядку. Отримання суб’єктами
контролю інформації від прокуратури про результати розгляду переданих матеріалів ревізій та перевірок ускладнене, оскільки правоохоронний орган не вважає передані їй матеріали ревізій і перевірок заявою чи повідомленням про злочин, у
зв’язку з чим застосовується малоефективна процедура взаємозвірок за переданими матеріалами.
При цьому не завжди вдається отримати офіційні
причини відмови від порушення кримінальних
справ за встановленими фактами порушень [3].
Зауважимо, що непоєднуваним з Міністерством фінансів України напрямом діяльності є
виконання суб’єктами фінансового контролю
численних доручень правоохоронних органів.
Виходячи з вищевказаного, є підстави стверджувати про відсутність оперативного усунення виявлених порушень і належного реагування на
відповідні інформації та вимоги, що фактично
нівелює контрольну роботу, суттєво знижує її
результативність.

Тому, окрім зміни діючої системи координації,
принциповою є структурна перебудова фінансового контролю держави (далі ФКД). Складність
структурних взаємозв’язків фінансових інструментів та наявність шахрайських дій потребують
системного дослідження матеріалів, послідовного відслідковування, аналізу та оцінки законності, ефективності, результативності та цільового
використання залучених у фізичних та юридичних осіб фінансових ресурсів. Оскільки вирішальним концептуальним аспектом моделювання системи ФКД є усвідомлення того, що організована система має більшу продуктивність, ніж
нейтральна, особливої актуальності набуває використання синергетичної моделі, яка передбачає
якісну зміну складу та функціонування шляхом
створення дисипативної структури більш високої
складності. Тому організація спеціалізованого
підрозділу – центру фінансових розслідувань, до
складу якого будуть входити як суб’єкти фінансового контролю, так і підрозділи фінансової розвідки правоохоронних органів, які спеціалізуються на інвестиційно-фінансовому контролі,
створить передумови для переходу на якісно вищий рівень функціонування, а його підпорядкування безпосередньо Президенту або Кабінету
Міністрів сприятиме підвищенню оперативності
здійснення ФКД та своєчасності реагування на
виявлені правопорушення.
В рамках даного органу в процесі здійснення
контрольних дій на консолідованій основі можуть призначатись та проводитись ревізії, зустрічні звірки, здійснюватись збір та аналіз інформації; залучатись експерти з метою дослідження окремих фактів порушення законодавства з питань управління фінансовими ресурсами,
а саме: визначення обставин, причин та встановлення винних у їх допущенні осіб. Зауважимо, що
здійснення оперативно-пошукових заходів, таких
як опитування, дослідження документів, спостереження, дослідження приміщень, споруд, земельних ділянок, як свідчить практика, відповідають суті методів фінансового контролю, а правоохоронні органи здійснюють нині документальні перевірки, які за формою практично не
відрізняються від контрольних дій органів фінансового контролю, а принципова різниця полягає
лише в їх результатах.
Виходячи з вищевказаного, вважаємо доцільним переглянути існуючі методи здійснення ФКД
та забезпечити домінування методу фінансового
розслідування – комплексу заходів, в рамках якого відбуватиметься не розмежування, а інтеграція
форм та методів ФКД: нагляду, моніторингу, ревізії, перевірки, аудиту, які виступатимуть в якості
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елементів фінансового розслідування як інформаційно-технологічного комплексу. Фінансове
розслідування – це «збирання, комплектація, вивчення і аналіз фінансової або пов’язаної з нею
інформації для забезпечення цілей правоохоронної діяльності» [2]. Завданнями даного методу
фінансового контролю є досягнення тактичної
мети: пошук та отримання доказової інформації.
Стратегічна мета полягає у зборі інформації тактичного характеру, яка потенційно може бути
трансформована у докази; визначення індикаторів ризику та відхилень від стандартної бізнесової практики, підтримка політики попередження
фінансових правопорушень, аналізу фінансових
операцій.
На нашу думку, важливо здійснювати оцінку
діяльності підконтрольних об’єктів на предмет
стану, повноти виконання функцій та завдань, доцільності їх створення, досягнення мети діяльності, що дозволить зосередитися на питаннях,
що мають ознаки проблем або рівня досягнення
запланованих цілей. Орган контролю повинен
мати можливість здійснювати об’єктивну оцінку
якості механізмів управління залученими коштами, стану організації та реального ефекту діяльності компаній – управителів та компаній – емітентів цільових облігацій. При цьому слід зважати на наявність «фінансових відбитків», оскільки
кожна операція з грошовими коштами або їх еквівалентами відображається в сукупності різноманітних документів, які є індивідуальними для
кожного підконтрольного суб’єкта [2].
На основі аналізу європейського досвіду, на
нашу думку, доцільними можуть бути такі інституційні зміни, які полягають, насамперед, в розширенні повноважень органів контролю оскільки
вони повинні мати право здійснювати не лише
моніторинг, нагляд і інспектування, а й проводити певні слідчі дії. До спектру повноважень органів контролю в процесі проведення контрольних
дій доцільно віднести:
– доступ до всіх документів у будь-якій формі, витребування інформації, в т. ч. аудиторської
щодо діяльності підконтрольних об’єктів та обміну даними;
– здійснення вимог щодо: а) припинення
надання інвестиційних і допоміжних послуг;
б) заморожування й арешту активів; в) передачі
справи у правоохоронні органи; г) застосування
адміністративних заходів і санкцій; ґ) застосування процедури позасудового врегулювання за
умови надання підконтрольними суб’єктами необхідної інформації за п’ять років щодо часу, обсягу і ціни всіх укладених угод з фінансовими
інструментами;
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– збільшення мінімальної суми компенсації
інвесторам, які понесли збитки внаслідок фінансових правопорушень, здійснених третіми особами; визначати розміри компенсацій ступенем ризику відповідних інвестицій.
Потребує суттєвого удосконалення порядок
здійснення контролю та ліквідація суттєвих обмежень, тому доцільним є надання відповідного
обсягу повноважень для проведення фінансового
контролю будь-коли та щодо всіх без винятку
суб’єктів, які мають відношення до використання
залучених ресурсів. Принциповим моментом є
ліквідація: а) граничних термінів та обмеження
періодичності проведення контрольних заходів з
метою комплексного та ґрунтовного дослідження
діяльності компаній з великими об’ємами обігу
коштів та розгалуженою системою підрозділів;
б) необхідності отримання рішення суду на проведення контрольних дій з метою зниження строків документального підтвердження фактів зловживань, недопущення знищення документів, що
можуть свідчити про порушення законодавства.
Це дозволить комплексно перевіряти діяльність
підконтрольного об’єкта в ході єдиного контрольного заходу за умови виявлення всіх обставин
конкретного факту порушення, а у разі необхідності досліджувати діяльність декількох об’єктівв контролю.
В той же час існує потреба в удосконаленні
методики здійснення контрольних дій суб’єктамии ФКД щодо діяльності з проведення фінансових
операцій з коштами, які залучаються з метою інвестування та фінансування житлового будівництва.
Особливої важливості набуває:
– уточнення обставин, за наявності яких можуть проводитися інспекції, до яких можна віднести: виявлення за результатами безвиїзної перевірки ознак порушення чинного законодавства,
відсутність обґрунтованого пояснення відхилення
показників діяльності щодо капіталу, платоспроможності, формування резервів компаній – управителів фондів операцій з нерухомістю, фондів
фінансування будівництва, інститутів спільного
інвестування; – зниження закритих дій та викривлення інформації з метою забезпечення дотримання єдиного прозорого механізму, ясності і зрозумілості процесу проведення перевірок;
– реальне, а не декларативне запровадження
системи ризик – орієнтованого нагляду, для якого
принциповим є встановлення зв’язку між виявленими порушеннями та здатністю фінансової компанії – управителя чи компанії – емітента облігацій виконати всі свої зобов’язання, в т. ч. вимоги
до платоспроможності;
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– аргументоване та оперативне застосування
заходів впливу, насамперед використання варіанту, за якого певні фінансові операції можуть бути
припинені; доповнення переліку рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведеної
перевірки, відкриттям справи про адміністративне правопорушення;
– включення в перелік видів адміністративних покарань відкликання ліцензії, але враховуючи його наслідки з метою запобігання зловживання своїми повноваженнями органом контролю,
даний вид покарання застосовувати винятково на
підставі рішення суду за умови повторного порушення відповідних норм;
– здійснення автоматизації процесу контролю
та систематизації його результатів.
З метою обмеження фіскального тиску та
втручання держави у діяльність компаній та забезпечення ефективного та повного дослідження
їх діяльності вважаємо необхідним використати
певні особливості європейського досвіду організації фінансового розслідування, насамперед,
зміну підходів до організації ФКД, а саме:
– розглядати публічність як основний інструмент запобігання можливих правопорушень у
сфері фінансової звітності, розробити на основі
принципів ефективності, пропорційності й достатності єдині правила цивільної або адміністративної відповідальності за порушення в періодичній звітності;
– на особливу увагу заслуговує діяльність
компаній, пов’язана з переводом фінансових ресурсів в офшорні зони, тому «втечу» капіталів
доцільно контролювати незалежно від того, стосується це вивезення державного чи приватного
капіталу;
– змінити принциповий підхід до мети проведення контрольних дій, а саме: не обмежуватися пасивними діями відповідності реального стану процесу інвестування та фінансування необхідному, а завершувати результати перевірок
пропозиціями та рекомендаціями щодо удосконалення управління фінансами;
– забезпечити домінування превентивного фінансового контролю шляхом використання програмно-цільових методів, які дозволяють виявляти збої та слабкі ланки у інвестиційному процесі і
вживати попереджувальні заходи, здійснювати
орієнтацію на кінцеві результати, відмовитись від
використання ряду проміжних, і, насамперед,
кількісних характеристик, які не фіксують рівень
ефективності використання грошових коштів.
На особливу увагу заслуговують напрями удосконалення проведення контрольних заходів,
тому доцільно:

1. Забезпечити функціональну та організаційну незалежність Центра фінансових розслідувань, а розширення повноважень державних фінансових інспекторів, надання певної свободи
здійснення контрольних дій пов’язувати виключно з їх професійними та діловими якостями. При
цьому форми і методи такого контролю нормативно не регламентувати, а надавати можливість
обирати самостійно відповідно до наявної нормативно-правової бази, причому діяльність посадових осіб не оцінювати, а виключне значення при
визначенні повноважень надавати їх репутації.
2. Ліквідувати практику попереджень підконтрольних об’єктів про початок контрольного
заходу, дотримуватися принципу раптовості.
3. За умови існування ситуації, коли правовий
статус суб’єкта, що контролюється, є неоднозначним, практикувати особисте здійснення контрольних дій вищими посадовими особами контрольних органів.
5. Поєднувати в діяльності органів ФКД незалежності суб’єктів контролю, принциповості та
чесності їх співробітників та дотримання толерантних доброзичливих стосунків з компаніями,
які підлягають перевірці.
6. Сприяти дотриманню повної фінансової відповідальності компаній – управителів та компаній – емітентів цільових облігацій за вчинені дії.
Висновки. На основі наведених результатів
дослідження можна зробити висновки, що фінансове розслідування здатне підвищити ефективність контрольних дій, оскільки відбувається
«поглиблене вивчення фактів, що містять ознаки
шахрайства», бо застосовуються як слідчо-юридичне обґрунтування, так і непрямі методи доведення вигоди від скоєних порушень, аналітичне й
системне групування» [4, с. 101]. Окрім того, використання фінансового розслідування створить
передумови для комплексного та достовірного
аналізу фінансових операцій, пов’язаних з використанням фінансово-кредитних механізмів інвестування та фінансування житлового будівництва, які сприяють інституалізації співтовариств
дрібних інвесторів в умовах низького рівня фінансової дисципліни та існування системних ризиків. В центрі уваги в процесі проведення контрольних дій будуть знаходитися розміри та значимість виявлених порушень, визначення того, чи
вказує наданий компанією – управителем звіт на
наявність системних проблем, а не зосередження
уваги на узгодженні та підрахунку кількості наданих даних, затримці надання фінансових звітів
тощо.
Вищеозначені зміни створять передумови для
забезпечення: усунення дублювання під час пере71
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вірки тотожних питань; можливість охоплення
контролем практично всіх фінансових операцій
та встановлення обсягів нанесених збитків; максимальну оперативність у притягнення порушників до встановленої законом відповідальності та
стягнення завданих втрат. Можливим буде забезпечення фінансової стійкості компаній завдяки
дотриманню основних фінансово-економічних
параметрів; нейтралізації впливу тіньових структур; не допущенні перетоків капіталів за кордон,
мінімізації скоєння фінансових правопорушень.
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Постановка проблемы. Развитие финансов
сектора домашних хозяйств обусловлено переходом Украины к социально ориентированной рыночной экономике. Рыночные преобразования
усиливают зависимость экономической системы
от финансового благосостояния домашних хозяйств, требуют широкого использования финансовых ресурсов населения для стимулирования
потребительского спроса, формирования инвестиционного потенциала экономики, роста бюджетных ресурсов, увеличения инвестиций в человеческий капитал. При этом усиливается значение принципа «самофинансирования» жизнедеятельности домашних хозяйств. Тема данного
исследования является актуальной на сегодняшний день, поскольку домашние хозяйства выступают одним их важных субъектов экономической
деятельности, от результатов которой зависит не

только благосостояние отдельной хозяйственной
единицы, но и всего населения в целом.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические исследования участия домашних хозяйств в экономических процессах нашли
отражение в трудах зарубежных экономистов:
Дж. Гелбрейта, Дж. Кейнса, Я. Корнай, А. Пигу,
П. Самуэльсона, А. Харриса, Дж. Хикса, Ф. Хайека. В новейшей отечественной социально-экономической литературе довольно обстоятельно исследуются различные аспекты повышения уровня
и качества жизни, увеличения масштабов и улучшения структуры занятости, развития социальной
инфраструктуры, формирования среднего класса
и конкурентоспособного человеческого капитала,
создания эффективной системы социального обеспечения и пенсионного страхования и др.
В отечественной специальной литературе тер-
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мин «домашнее хозяйство» рассматривается преимущественно как социально-демографическое
понятие. Однако становление рыночных отношений потребовало иного понимания домашних
хозяйств как основного структурного элемента
экономики, важнейшего института рыночного
хозяйствования.
Финансовая наука в Украине стала уделять
должное внимание финансам домашних хозяйств
только в последние годы. Первый этапом такого повышенного внимания стало выделение их в отдельную сферу финансовой системы страны. Этому в
значительной степени стали способствовать попытки интеграции Украины в европейскую и общемировую системы хозяйствования. В связи с этим
актуальность исследования проблеме финансов домашних хозяйств значительно возрастает, особенно в условиях, когда появляется возможность у домашних хозяйств самостоятельно принимать финансовые решения, которые ведут к их финансовому благополучию. Вопросы финансов домашних
хозяйств рассматривались как отечественными,
так и зарубежными учеными. Среди них можно
выделить: О. Сидельник, Г. Б. Поляк, Ю. А. Янель.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Анализ современной социально-экономической литературы показывает, что, несмотря
на то, что многие аспекты жизнедеятельности домохозяйств и их финансов довольно глубоко и обстоятельно исследованы, все же явно недостаточно
специальных работ и научных публикаций по
столь важному для Украины вопросу, каким является повышение их финансовой устойчивости. Отсутствуют и фундаментальные работы по теории
распределения и благосостояния, стимулированию потребительского спроса, о роли и месте домашних хозяйств в современном социально-экономическом механизме развития страны.
Цель статьи. В условиях глобализации экономики возникает необходимость в обеспечении финансовой безопасности домашних хозяйств. Особенно остро такая необходимость возникает в период финансовой нестабильности национальной
экономики или в условиях мирового финансового
кризиса. Целью написания данной статьи является:
провести сравнительный анализ доходной и расходной частей бюджета домашних хозяйств Украины и Германии, выявить основные тенденции в
распределении финансов и пути обеспечения финансовой безопасности домашних хозяйств.
Результаты исследования. Одной из составных частей финансов являются финансы домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство – это хозяйство, которое ведется одним или несколькими
совместно проживающими и имеющими общий
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бюджет людьми. Домохозяйство объединяет всех
наемных работников, владельцев крупных и мелких капиталов, земли, ценных бумаг, которые
заняты и не заняты в общественном производстве [1]. В экономической системе домашние хозяйства играют следующие роли:
– выступают на рынке в качестве покупателей
товаров и услуг, производимых фирмами;
– предоставляют тем же самым фирмам факторы производства;
– сберегают часть формируемого в экономике
совокупного дохода, приобретая реальные и финансовые активы.
Домашние хозяйства играют большую роль в
развитии страны и поэтому возникает необходимость изучения их места и роли в современной
экономике.
Роль домашних хозяйств в развитии рыночных отношений определяется следующими моментами:
Во-первых, домохозяйства обеспечивают необходимый уровень потребительского спроса,
без которого невозможно функционирование рыночного механизма.
Во-вторых, сбережения домохозяйств являются
источником накоплений и инвестиций, что очень
важно в условиях развивающейся экономики.
В-третьих, домохозяйства – это субъекты предложения на рынке факторов производства (предпринимательской способности и труда).
В-четвёртых, именно домохозяйство – основа
для формирования производства и реализации
человеческого капитала.
В-пятых, возможность домохозяйств налаживать семейный бизнес способствует не только
росту личного благосостояния, но и развитию
рыночной экономики в целом.
Экономические отношения разнообразны, они
существуют на всех стадиях воспроизводственного процесса, на всех уровнях хозяйствования.
При этом однородные экономические отношения,
постоянно возникающие в какой-либо сфере социально-экономической деятельности, образуют
содержание самостоятельной экономической категории. Одна из таких категорий – финансы домашнего хозяйства, отражающие реально существующие экономические отношения, имеющие
объективный характер и специфическое общественное назначение.
Финансы домашних хозяйств – это совокупность экономических денежных отношений, связанных с формированием и использованием денежных средств, создаваемых в результате индивидуальной трудовой деятельности. Являясь звеном в финансовой системе на уровне отдельной
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семьи, они выступают первичным элементом социально-экономической структуры общества. Домашнее хозяйство не может находиться вне финансовых отношений, оно постоянно вступает в такие
отношения, возникающие как внутри домашнего
хозяйства, так и с внешними по отношению к домашнему хозяйству рыночными субъектами. Анализ тенденций в изменениях уровня жизни домохозяйств, в частности, структуры и уровня доходов, позволяет судить, в какой степени общество
справляется с поставленными задачами и на какой
стадии преодоления кризиса оно находится [2].
Как видно из табл. 1 доходы домохозяйств в
Украине по позициям оплаты труда и доходов от
предпринимательства отстают от аналогичных
показателей в Германии [3]. В то же время доходы
от трансфертов государства(пособии, пенсии,
субсидии, расходы на медицину и образование и
т. д.) в Украине выше. Это может свидетельствовать не столько об эффективной политики государства в вопросах защиты и поддержки населения, сколько о высокой безработице и низкой
оплате труда в Украине. Низкий текущий доход,
характерный для большинства домашних хозяйств, сдерживает финансовое развитие инвестиционного сектора и не создает экономических
возможностей для эффективной политики стимулирования их собственности и накоплений. Исходным условием укрепления финансов домашних хозяйств является изначально достаточный
текущий доход, формирующий сбережения.
Показатель в 37,2 % является очень большим
для социальной защиты населения, однако эти
средства расходуются таким образом, что не помогают людям выйти из тяжелого положения или
повысить свой уровень доходов. Всемирный банк
советует Украине не увеличивать расходы на об-

разование и медицину, а совершенствовать эффективность их использования.
Основной статьей расходов являются расходы
на потребление. И в Украине и в Германии он достаточно высок. Расходы по этой позиции в Украине выше за счет более высоких цен в сравнении с
заработной платой. Также на этот показатель оказывают влияние объем и структура потребительских расходов домохозяйств, которая свидетельствует о существенной дифференциации и все
еще нерациональной структуре расходов. Спрос
низкодоходных домохозяйств низок и слабо влияет на совокупный спрос, а требования высокодоходных домохозяйств на порядок опережают
представление отечественных производителей о
качестве своей продукции. Поэтому спрос высокодоходных групп домохозяйств, предъявляется в
большей мере на импортную продукцию [2].
Немаловажными статьями расходов являются
налоги и сбережения. В Германии эти показатели
равны 21,1 % и 17,4 % соответственно [3]. Эти данные показывают, что расходуя значительные части бюджета на оплату налогов и потребление,
немецкие семьи сберегают немалую часть доходов. В Украине этот показатель составляет 9,2 %.
Помимо того, что украинцы большую часть доходов тратят на продукты питания и товары первой
необходимости, на общий процент вкладов оказывает влияние недоверие к банковской системе.
Опыт зарубежных стран (Германия) показывает, что политика стимулирования доходов от собственности гораздо эффективнее, чем стимулирование роста доли заработной платы в национальном доходе. По сути, это означает реализацию на практике тезиса о том, что благосостояние
домашних хозяйств определяется не только потоками текущих доходов, но и накопленным боТаблица 1

Структура совокупного дохода домохозяйств Украины и Германии в 2012 г.
(в процентах от совокупного дохода)
Доходы

Оплата труда
Предпринимательство, самозанятость, собственность
Доходы от трансфертов государства

Украина

41,8
21,0
37,2

Германия

51,5
22,8
25,7

Структура совокупных расходов домохозяйств Украины и Германии в 2012 г.
(в процентах от совокупных расходов)
Расходы

Потребительские расходы
Здравоохранение
Налоги
Сбережения

Украина

68,7
3,5
18,6
9,2

Таблица 2

Германия

59,2
2,3
21,1
17,4
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гатством (капиталом). В целях реализации политики формирования собственности (накопления
богатства) домашних хозяйств в Германии законодательно закреплена и реализовывается система мероприятий, предусматривающая создание
экономических условий и предпосылок стимулирования сбережений домашних хозяйств и их капитализации в финансовые и нефинансовые активы (недвижимость, ценные бумаги, паи, акции и
другие формы участия в капитале, накопления в
страховых и других фондах; вложения в собственный бизнес; денежные накопления, приносящие доход, и пр.). В настоящее время основной
акцент государственной политики формирования
собственности делается на стимулирование вложений в человеческий капитал. Гибкая налоговая
политика позволяет направлять сбережения домашних хозяйств в приоритетные сферы государственной инвестиционной политики.
Выводы и предложения. Финансы домашних
хозяйств представляют собой один из элементов
финансовой системы государства. Каждый из
этих элементов определенным образом влияет на
процесс общественного воспроизводства. В каждой области финансовой системы процесс образования и использования фондов денежных
средств имеет свои, присущие только ему характеристики. Специфика финансов домашних хозяйств определена тем, что эта сфера финансовых
отношений в наименьшей степени регламентирована государством. Вместе с тем государство
способно воздействовать на общую величину дохода, которым реально располагает домашнее хозяйство. Реальные доходы домашнего хозяйства
образуются в результате многократного распределения и перераспределения стоимости совокупного общественного продукта в процессе финансовых отношений домашнего хозяйства и государства. Повышение ставок налогов, выплачиваемых физическими лицами, ведет к сокращению
их реального дохода. Вместе с тем финансовые
ресурсы, мобилизованные посредством сбора налогов, направляются через бюджет в сферу здравоохранения, образования, социального обеспечения, в результате уровень реальных доходов
домашних хозяйств возрастает.
Согласно докладам ПРООН о развитии человека индекс человеческого потенциала, который
включает в себя продолжительность жизни, образование и получение фактического дохода, в
Украине за анализируемый период уменьшился с
76 позиции в 2007 году на 69 (2012 г.). Согласно
такому рейтингу Украина входит в перечень
стран со средним уровнем развития человеческого потенциала. Расчеты индикаторов финансовой
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безопасности свидетельствуют следующих негативных тенденциях в снижении финансовой безопасности домашних хозяйств за счет: низких
доходов основной массы населения, постоянно
высокого уровня инфляции, неэффективного государственного обеспечения.
Вследствие снижения финансовой безопасности
домашних хозяйств необходимо проводить мероприятия по ее обеспечению, что позволит ее укрепить, а именно: разрушить патерналистский стереотип, взрастить культуру принятия домохозяйствами самостоятельных ответственных решений
в области экономики и финансов, сформировать у
украинских граждан нового типа мышления, содержащего установки на активное экономическое
поведение, соответствующее их финансовым возможностям, повысить обоснованность финансовых
решений, принимаемых домохозяйствами.
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ОБЩИЙ ЗАКОН О ВОЛНООБРАЗНОМ ХАРАКТЕРЕ
СООТНОШЕНИЯ РЫНОЧНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
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В наших предыдущих работах [3, 4, 5] достаточно подробно был рассмотрен вопрос о волнообразном характере переходных социально-экономических процессов, в частности, рассмотрен
закон о волнообразности соотношения между
рыночными и государственными методами хозяйствования в переходной среде. Однако оказывается, что закон о волнообразном характере
соотношения между рыночными и государственными регуляторами действует не только в
переходной, но и в относительно устойчивой социально-экономической среде. Поэтому можно
сформулировать общий закон о волнообразном
характере соотношения между государственными и рыночными социально-экономическими
регуляторами, который действует уже несколько
тысячелетий – с рабовладельческой эпохи. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Тема государственного регулирования эколого-экономических отношений в рыночных условиях остается предметом дискуссий. На наш
взгляд, роль и значение государственных методов
управления экономикой в переходный период в
известном смысле возрастает по сравнению с
предыдущим периодом развития народного хозяйства. Разумеется, формы управления изменяются (в данной связи более правильно говорить о
системе государственного макроэкономического
регулирования), и это в значительной мере объясняется тем, что «стихийный», «дикий», нерегулируемый переход к рыночным отношениям чреват
тяжелыми социально-экономическими последствиями. Например, одна из характерных особенностей послевоенного восстановления японской

экономики заключалась в том, что государство
выполняло руководящие функции в области стимулирования возвращения производственных
систем и уровней выпуска продукции к довоенным стандартам, процесса, который опирался на
спрос, порождавшийся восстановительными усилиями. Ссылки же на эффективность мер переходного периода в ряде бывших социалистических стран Восточной Европы и попытки слепого
копирования их в России, по-нашему, совершенно неправомерны и по многим причинам неоправданны. Как известно, и там подобные меры
не всегда приводят к желаемому эффекту.
Опыт стран, продемонстрировавших миру
«экономические чудеса», говорит о благотворности модернизации под талантливым руководством «режиссера» – государства. Оно пролагало
путь предпочтительным экономическим процессам, энергично в них вмешивалось, направляло
их течение по избранному руслу. Сила этих последовательных действий со стороны государства
состоит, разумеется, не в произвольном определении задач и путей их решения, а в твердой опоре
на всестороннее изучение экономических реалий
и в выявлении на этой базе объективно достижимых целей. Такого рода констатации интересны
не только для познания практики развития отдельных стран, но и в более широком плане: перед нами убедительное свидетельство беспочвенности огульного отрицания позитивной роли государственного регулирования экономики. Одной
из самых ярких иллюстраций может служить
опыт Южной Кореи, темпы подъема экономики
которой без всякого преувеличения можно отнес-
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ти к разряду феноменальных: за 1950–1990 годы
валовой внутренний продукт (ВВП) страны возрос не менее, чем в 120 раз, хотя, конечно, высоким темпам роста южнокорейская экономика обязана не только государственному вмешательству
и регулированию переходных процессов. Речь
идет о создании оптимальных условий для сочетания рыночных и государственных методов
управления и хозяйствования с учетом местной
специфики, условий, при которых органически
сочетаются сильные стороны как планового, так
и рыночного начал. Именно формирование и умелое использование такого механизма и позволило
Южной Корее в относительно сжатые сроки преодолеть барьер слаборазвитости и занять достойное место в мировой цивилизации.
Первые же этапы рыночных реформ в России и
других странах СНГ показали всю сложность и
болезненность переходных процессов. Это справедливо и в отношении практически всех стран
Центральной и Восточной Европы, составлявших
ранее социалистический лагерь. И хотя население в целом продолжает там желать глубоких перемен, рост забастовочного движения, а также
данные социологических опросов свидетельствуют об усилении недовольства курсом стихийной
либерализации хозяйственной деятельности.
В связи с этим обосновывалось положение о
целесообразности некоторого отхода от чисто
либеральных методов за счет усиления государственных методов регулирования. Чтобы объяснить кажущееся противоречие (необходимость
при переходе к развитой рыночной экономике
периодического усиления системы государственного регулирования), целесообразно рассматривать идущие преобразования сквозь призму концепции волнообразного характера переходных
социально-экономических процессов. В соответствии с ней государственное регулирование, его
удельный вес и значение претерпевают существенную эволюцию по мере поступательного
развития российской экономики к развитому состоянию. Однако, хотя трансформация будет проявляться в постепенном снижении удельного веса
государственного сектора, и, прежде всего, государственной собственности, до оптимальных
размеров, можно высказать предположение, что
роль и значение этой системы в условиях переходного периода будут уменьшаться волнообразно, неравномерно, скачкообразно. Иначе говоря,
падение роли государства будет чередоваться с
периодами ее возрастания. Таким образом,
уменьшение, в конечном счете, удельного веса
государственного сектора будет проявляться как
тенденция.
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Волнообразным характером переходных процессов объясняется кажущееся противоречие
между предположением о снижении роли и значения системы государственного регулирования
при достижении состояния развитости социально-экономической системы и необходимостью ее
усиления на определенных этапах переходного
периода. Явлением волнообразности во многом
обусловливается и целесообразность разработки
не одной, а двух моделей: российской целевой
модели развитой экономики и российской модели
переходного периода.
Говоря о волнообразности переходных процессов, мы имеем в виду чередование, например,
периодов либерализации и периодов контроля
над ценами и заработной платой (вплоть до их замораживания), волнообразный характер происходящего процесса приватизации и т. п. Таким образом, в нашем случае речь идет не о среднесрочных волнах Н. Кондратьева, а о совершенно другом типе волн, хотя, разумеется, вовсе не
исключена определенная взаимосвязь и взаимообусловленность этих явлений.
Волнообразный характер переходных экологических и социально-экономических процессов
можно объяснить следующим образом. В специальной литературе рыночные и государственные
методы хозяйствования нередко противопоставляются. Но, несмотря на очевидное различие,
между этими методами нет непроходимой стены,
хотя, по большому счету, их действие во многом
носит взаимодополняющий характер. Более того,
в развитой капиталистической экономике рыночные (преимущественно стихийные) и государственные (преимущественно планово-прогнознорегулирующие) методы сочетаются и переходят
друг в друга, составляют, если можно так выразиться, близкий к оптимальному симбиоз, чем во
многом обусловливается высокая эффективность
капиталистической экономики. Однако путь к
такому симбиозу лежит через диспропорции и
противоречия. В этом и заключается первопричина волнообразности.
Поясняем сказанное. Накопившиеся в результате прежнего, социалистического способа хозяйствования диспропорции (например, ценовые перекосы) могут быть устранены лишь на основе
рационального сочетания как стихийных, так и
сознательных методов управления и регулирования, ибо управление лишь на основе одного из
этих двух групп методов, устраняя одни диспропорции, способствует возникновению других,
подчас еще более глубоких. Само же рациональное соотношение между разными группами методов происходит в ходе поэтапного достижения
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частичных состояний равновесия, когда постепенно стихийным путем устраняются перекосы
между этими группами методов то в одну, то в
другую сторону. Отсюда – волнообразная форма
переходных процессов.
Причем важно выделить и вторую сторону
закона волнообразности – взаимодополняющий
характер рыночных и государственных методов
регуляции. Именно этим, прежде всего, объясняется невозможность за счет исключительно
планово-государственных либо чисто рыночных
методов хозяйствования (например, лишь за
счет либерализации каких-то аспектов экономической деятельности) осуществить переход к
развитым экономическим отношениям. Принципом дополнительности можно объяснить и необходимость периодического ослабления жестко
антиинфляционной кредитно-финансовой политики – важнейшей составляющей современного
макроэкономического регулирования российской экономики – и выделения крупных кредитов предприятиям. Возможное действие такого
волнообразного процесса связано также с тем,
что в экономической истории уравнительные
тенденции и процессы, сдерживая рост эффективности, всегда заменялись стимулирующими
принципами, ведущими к росту дифференциации доходов. Когда же этот рост превышал критическое значение, снова побеждали тенденции
к «уравниловке» и так далее по спирали. Самой
эффективной, поэтому оказывается японская
модель экономики, в которой наилучшим образом сочетаются эти две противоположные тенденции.
Учитывая сказанное, можно сделать вывод,
что наиболее эффективно переходные процессы в
российской экономике будут развиваться лишь
при сильном государственном регулировании
формирования рыночных отношений. Государство у нас еще долго будет играть весьма значимую роль.
Это связано и со спецификой современной экономической ситуации в России, и со всей историей ее хозяйственного развития. Можно предположить, что переходный к рыночным отношениям период будет у нас достаточно продолжительным, а усиление роли самих рыночных отношений
будет то усиливаться, то ослабевать, тогда как
роль государственных регуляторов по принципу
дополнительности, наоборот, то ослабевать, то
усиливаться. Иначе говоря, возрастание роли рыночных регуляторов будет выступать как тенденция. Более того, на наш взгляд, данный вывод является общим законом для всех стран, осуществляющих переход к рынку из состояния «тоталь-

ного» огосударствления экономики, прежде всего
стран бывшего социалистического лагеря.
На волнообразность, как на одну из важнейших закономерностей переходного периода от
экономики с гипертрофированно развитым государственным сектором к развитому рынку указывает, например, наличие нескольких этапов в
осуществлении реформы Л. Эрхарда в Германии.
Кстати, в этой связи можно вспомнить и опыт
преобразований Петра 1, который, стремясь вырвать Россию из экономической, военной и культурной отсталости, вынужден был делать это через усиление роли государственных институтов,
давая в то же время и простор рынку. Более того,
в петровских реформах государственные методы
управления во многом способствовали именно
капиталистическим, рыночным преобразованиям, что лишний раз указывает на определенную
условность противопоставления этих групп методов и соответственно на относительный характер действия принципа дополнительности между
группой рыночных и группой государственных
регуляторов.
Изменения в современной экономической политике также во многом объясняются волнообразным характером переходных процессов. Однако повторим, что волнообразный характер
проявляется как закономерность лишь в форме
тенденции, причем в реальности на объективные
социально-экономические процессы существенное влияние оказывает и субъективный фактор,
например, ошибки экономической политики.
Причем, скорее всего волнообразный характер
циклического ослабления и усиления государственного регулирования и соответствующего
усиления или ослабления роли рыночных методов хозяйствования проявляется как закономерность не только в условиях переходного периода,
но и в любом состоянии социально-экономической системы. Только когда она находится в относительно устойчивом состоянии, амплитуда волн
больше и поэтому волнообразность проявляется
сложнее. Это положение подтверждается многими примерами.
Так, в Южной Корее отнюдь не всегда проводили индустриальную политику и следовали
японской модели. В 50-х годах экономическая политика южнокорейского правительства опиралась на естественные законы рынка. Лишь после
военного переворота в 1961 году южнокорейское
правительство кардинально изменило политику в
сторону существенного усиления государственно-планового регулирования. Однако со второй
половины 80-х годов появились признаки того,
что Южная Корея вступила в новый период, суть
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которого состоит в либерализации экономики,
более полном раскрытии неконтролируемых,
стихийных начал. Как видим, налицо проявление
волнообразности соотношения систем рыночных
и государственных регуляторов. Причем, важно,
что переход от одного этапа к другому не сводится только к действию субъективно-волевых факторов (хотя и они имеют существенное значение),
а есть проявление объективной закономерности.
Так, изменение экономического курса в 60-х годах было обусловлено тем, что прежний расчет на
чисто рыночные силы не привел к существенному росту темпов развития южнокорейской экономики. В свою очередь, либерализация 80-х годов
связана с тем, что чрезмерно сильное вмешательство государства в ход воспроизводственных процессов после того, как Южная Корея превратилась в высокоиндустриальную страну, стало существенно сдерживать развитие производительных сил.
Таким образом, смена экономической политики, смена курса – не произвольный шаг, а выражение действия объективных сил и тенденций предыдущего периода. Иначе говоря, необходимость
смены экономического курса не проявляется
вдруг, не возникает из ничего, спонтанно. Это –
проявление закона перехода количества в качество, когда изменения, возникавшие в экономике
на предыдущем этапе, в конечном счете, приводят к скачкообразному изменению экономического курса в целом. Поэтому, хотя кардинальное
изменение курса наиболее наглядно свидетельствует о действии закона волнообразности, более
детальный анализ социально-экономических
процессов позволяет выявить действие этого закона и на отдельном, относительно однородном
этапе экономического развития. Например, тот
факт, что и в Японии, и в Южной Корее первые
планы более жестко контролировались, имели
более четкую юридическую основу, чем в последующий период, когда они становились все более
и более индикативными и имели скорее бюрократическую, чем юридическую основу, есть не что
иное, как проявление закона волнообразности
переходных процессов.
Опыт послевоенного восстановления японской
экономики также свидетельствует о действии
данного закона. Так, на временном отрезке с августа 1945-го до конца 1946 года наблюдался экономический хаос. Следующие годы характеризовались постепенным ростом вмешательства государства в хозяйственную жизнь. Однако уже в
70-е годы происходит усиление либеральных тенденций в экономике. В это время внешняя торговля оказалась почти полностью освобождена от
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установленных государством рестрикций, был
приватизирован ряд государственных предприятий, таких, как «Японская телеграфная и телефонная корпорация», «Корпорация государственных железных дорог Японии», осуществлены
меры по дальнейшему дерегулированию. Таким
образом, и в Японии финансово-экономическая
система долгое время находилась под сильным
влиянием государства, став рыночной только к
80-м годам.
Кстати, ретроспективный анализ прошлого
нашей страны показывает, что волнообразность
проявлялась и в предыдущие периоды ее развития: смена эпохи «военного коммунизма» нэпом,
который в свою очередь сменила административно-командная система, есть, на наш взгляд, проявление все той же закономерности о волнообразном социально-экономическом процессе. В более
позднее время в социалистическую эпоху также,
периодически, то усиливалось, то уменьшалось
значение товарно-денежных отношений – реформа 1965 г. в СССР, хозрасчетная реформа конца
70-х начала 80-х годов и т. д.
О волнообразности соотношения между рыночными и государственными регуляторами свидетельствует и опыт реформирования других
стран. Можно, в частности, привести пример великой депрессии в США, когда действие чисто
рыночных сил породило невиданной силы кризис, выход из которого был найден лишь на основе усиления системы государственного регулирования. Свидетельством волнообразного характера соотношения рыночных и государственных
методов экономического регулирования могут
служить и опыт реформирования послевоенной
Германии, и «тетчеризм» в Англии, «рейганомика» в США.
Радикальные преобразования, произошедшие
в начале 80-х годов в системе управления американской экономикой, связаны, прежде всего, с
именем тогдашнего президента Р. Рейгана, победившего в борьбе за президентский пост на выборах 1980 года демократа Дж. Картера. Программа
Р. Рейгана была представлена в конгресс под названием «Новое начало для Америки: программа
восстановления экономики» [7]. В этой программе он объявил государство главным виновником
экономических трудностей и проблем, с которыми столкнулась страна, и, прежде всего, главной
причиной инфляции. По мнению Р. Рейгана, освобождение частного бизнеса от оков государственного регулирования должно вдохнуть новые
силы в экономику, привести к ускорению темпов
ее развития, к увеличению производства товаров
и услуг. Проведение намеченных в программе
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мер должно было одновременно снизить темпы
инфляции.
Предложенная экономическая программа
была преподнесена как самая крупная переориентация экономической политики со времен Ф. Рузвельта. Действительно, программа представляет
собой заметный поворот в экономической политике. С начала 30-х годов все американские президенты пытались решать вставшие перед страной экономические проблемы на основе государственного регулирования. Рейган же, объявив,
что роль государства в американской экономике в
современных условиях чрезмерна, хотел добиться улучшения экономического положения страны, решения острейших социально-экономических проблем путем активизации частного бизнеса
[7]. Все это подтверждает истинность действия
закона о волнообразном характере соотношения
между рыночными и государственными регуляторами, также как и тот факт, что рейганомика,
действительно приведшая к повышению эффективности общественного производства в США,
сейчас сменяется по объективным причинам
клинтономикой, когда большее внимание уделяется социальной и государственной поддержке и
регулированию. Таким образом, даже в США,
где, как известно, значению и роли государственного регулирования экономики уделяется существенно меньшее внимание, чем в ряде других
развитых капиталистических стран (например, в
соседней Канаде), далеко не всегда ставка делалась преимущественно на действие стихийных
рыночных сил. В этой связи классическим примером является программа Ф. Рузвельта, когда
упор делался на использование кейнсианских методов.
Как рыночные механизмы, так, и государственные регуляторы не могут всегда и везде эффективно функционировать: обе эти системы не
безграничны в своих возможностях. Например,
стратегия развития, сложившаяся в странах Латинской Америки после Второй мировой войны,
основывалась на значительном государственном
секторе, активном вмешательстве государства в
экономику и мощным протекционизме, ограждающем национальное хозяйство от конкуренции.
В 50–60-е годы она позволила повысить индустриальный потенциал континента, в наиболее
крупных и развитых странах (Аргентине, Бразилии, Мексике) создать сложную и диверсифицированную структуру промышленности. Но уже к
началу 70-х годов возможности старой системы
стали исчерпываться. Попытки корректировать
ее, форсируя промышленный экспорт, не переломили тенденцию к снижению темпов экономи-

ческого развития. В 80-е годы страны Латинской
Америки пережили длительный и глубокий экономический кризис. По показателю ВВП на душу
населения большинство стран континента очутилось на уровне 70-х, а иные – и 60-х годов. Именно кризисная ситуация 80-х годов побудила латиноамериканские государства – от военных диктатур Чили и Сальвадора до Гайаны и Ямайки,
ранее провозглашавших курс на социалистическую ориентацию, – приступить к проведению
кардинальных экономических реформ рыночного типа. Иначе говоря, резервы сильной системы
государственного регулирования как основы эффективного воспроизводства в 80-е годы в Латинской Америке были в значительной мере исчерпаны. В связи с этим там пришлось более
широко внедрять рыночные принципы хозяйствования. Но и они не безграничны, поэтому
рано или поздно наступит (а во многих латиноамериканских странах уже наступил) момент усиления системы государственных регуляторов.
Как уже указывалось, закон о волнообразном характере соотношения между рыночными и государственными регуляторами действует с незапамятных времен – еще с рабовладельческой общественно-экономической формации, то есть несколько тысячелетий. Об этом свидетельствует
периодическое ослабление и усиление в древности роли купечества.
В настоящее время специалисты различного
профиля (историки, экономисты, философы) спорят о том, какого рода факторы – субъективные
или объективные – преобладали в процессе отхода от принципов нэпа и формирования административно-командной системы управления советской экономикой. Споры ведутся вокруг вопроса о том, насколько оправдана была такая метаморфоза в системе управления и регулирования.
Учитывая, что истории присуще свойство многовариантности развития, мы не исключаем возможности существования альтернативных вариантов развития советской экономики в конце 20-х
годов, однако, согласимся с точкой зрения, согласно которой вероятность перехода к административно-командному механизму тогда все же
была больше, чем у иных вариантов, как с точки
зрения содержания самого механизма хозяйствования, так и с учетом социально-психологической
атмосферы в компартии и в рабочем классе. Не
вдаваясь в детальное рассмотрение данного вопроса, все же заметим, что непосредственным
толчком к переходу на путь становления административно-командного механизма стал выбор конкретной социально-экономической стратегии –
курса на форсированное развитие тяжелой инду81
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стрии как средства обеспечения военной и экономической безопасности страны.
Необходимо признать, что, несмотря на высокие темпы экономического роста в 20-е годы
(прежде всего, в отраслях легкой промышленности и сельского хозяйства), хозяйственная система
нэпа с характерными для нее эквивалентными
принципами обмена была не способна обеспечить
в короткие сроки ликвидацию того экономического и технологического разрыва, который отделял СССР от стран Запада. Для решения этой
проблемы она нуждалась в эволюции в сторону
большой роли государства в экономике. Таким
образом, курс на ликвидацию указанного разрыва, выбор индустриализации как стратегии экономического развития и стал тем фактором, который окончательно предопределил переход от нэповского механизма регулирования экономики к
административно-командному механизму прямого управления ею. И здесь вследствие действия
комплекса объективных и субъективных факторов «сработал» принцип волнообразности переходных процессов. Данный пример интересен и
тем, что он демонстрирует необходимость усиления системы государственного перераспределения (вплоть до административного) имеющихся
ресурсов как основы ускоренной индустриализации. Учитывая, что в настоящее время перед российской экономикой стоит задача технического
перевооружения, интенсификации и структурной
перестройки, опыт решения такого рода проблем
весьма актуален и поучителен.
Таким образом, при переходе от капитализма
к социализму явно просматриваются несколько
волн усиления/ослабления рыночных регуляторов. Подобного рода волны проявлялись и в дальнейшем, о чем свидетельствуют периодически
проводимые реформы по повышению роли товарно-денежных отношений в развитии советской
экономики (например, реформа 1965 года, 1979
года и т. п.).
Волнообразный характер соотношения рыночных и государственных регуляторов присущ не
только переходному периоду, но и относительно
устойчивой социально-экономической среде,
хотя наиболее ярко волнообразность проявляется, всё же, в переходной среде. Таким образом,
в любом случае процесс перехода будет носить
волнообразный характер (хотя амплитуда и частота волн в разных экономических сегментах и в
различные периоды времени может существенно
варьировать, более того, возможен даже определенный отход от волнообразности, например,
когда субъективные ошибки слишком серьезны).
Только так можно постепенно, путем поэтапного
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достижения нескольких частичных состояний
равновесия ликвидировать глубокие диспропорции и достигнуть устойчивого социально-экономического равновесия в обществе. В связи с этим
можно утверждать, что действует общий закон о
волнообразном характере соотношения между
рыночными и государственными методами социально-экономического регулирования, между
рыночными и государственными формами хозяйствования.
В свете изложенной концепции можно констатировать следующее. Если на первом этапе реформы всеобщая либерализация хозяйствования,
возможно, и была единственно правильным подходом к разрешению проблемы товарного дефицита, то затем относительно быстро следовало бы
вводить сильное государственное регулирование.
Впрочем, концепция волнообразности подтверждается периодическими корректировками правительственного реформаторского курса то на усиление государственного регулирования воспроизводственных процессов, то на его ослабление.
Подобные процессы имеют место и в экономике
других бывших социалистических стран, осуществляющих кардинальные преобразования в
экономике, равно как и в иных странах. Причем в
различных отраслях и сферах экономики, в разных регионах и странах закон волнообразности
проявляется по-разному, в соответствии со спецификой каждой конкретной ситуации. Например, учитывая, что в северных регионах России
большие масштабы государственного вмешательства в экономику объективно обусловлены амплитуда и, возможно, частота волн будет ниже
среднеэкономических параметров.
Таким образом, переход к преимущественно
рыночным методам хозяйствования будет проходить волнообразно, их роль в системе управления
будет то усиливаться, то ослабевать (рис. 1, 2),
в целом проявляясь, как тенденция. Помимо указанных ранее причин, это обусловлено действием
инерционных факторов (например, невозможностью быстро перестроить психологию людей).
В относительно стабильной среде волнообразность проявляется сложнее, так как амплитуда
волн больше (рис. 3, 4).
Необходимо добавить, что волнообразный характер переходных процессов проявляется не
только в экономике, но и в сфере национальных и
международных отношений. Так, в странах СНГ
центробежные тенденции начинают сменяться
центростремительными, интегративными процессами. В международной сфере волнообразность проявляется также во взаимоотношениях
между развитыми капиталистическими и постсо-
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Рис. 1. Волнообразный, взаимодополняющий характер
усиления рыночных и, соответственно,
ослабления государственных методов хозяйствования
в условиях переходного периода:
а) значение и роль рыночных методов хозяйствования;
б) значение и роль государственных методов
хозяйствования
(штриховая линия – для экологической сферы)

Рис. 2. Волнообразный, взаимодополняющий характер
усиления рыночных и, соответственно,
ослабления государственных методов хозяйствования
в условиях переходного периода
(закон представлен в форме удельных весов):
а) удельный вес рыночных методов хозяйствования;
б) удельный вес государственных методов хозяйствования
(штриховая линия – для экологической сферы)

Рис. 3. Волнообразный характер соотношения между
рыночными и государственными регуляторами
в относительно устойчивой среде
(штриховая линия – для экологической сферы)

Рис. 4. Волнообразный, взаимодополняющий характер
усиления рыночных и, соответственно,
ослабления государственных методов хозяйствования
в стабильной среде
(закон представлен в форме удельных весов:
а) удельный вес рыночных методов хозяйствования;
б) удельный вес государственных методов хозяйствования
(штриховая линия – для экологической сферы)
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циалистическими государствами. Волнообразность переходных процессов проявляется и в политике: «правых» сменяют «левые», и наоборот.
Закон волнообразности действует и в других
общественных сферах – в религии, праве, политике, языке и т. д. В настоящее время волнообразность как одна из фундаментальных закономерностей переходного периода признается и другими исследователями [1], хотя, как уже говорилось,
она свойственна и стабильным временам (разница лишь в амплитуде волн – в устойчивой среде
она при прочих равных условиях больше).
Необходимо добавить, что данная схема отображает реальную картину взаимосвязи рыночных и государственных методов хозяйствования
лишь в общем виде (если так можно выразиться –
на микроуровне), так как при более детальном
рассмотрении (на макроуровне) возможна определенная асинхронность в частоте колебаний волн,
в поведении верхнего и нижнего графика.
Иначе говоря, в принципе возможно одновременное непродолжительное усиление или ослабление значения и роли обоих видов регуляторов,
что, однако, не влияет на картину в целом. Такого
рода отклонения, флуктуации, нарушения общего принципа объясняются тем, что рыночные и
государственные методы не являются абсолютными антагонистами, ибо их действие нередко
переплетается и эффективность одной группы
регуляторов во многом зависит от эффективности действия другой группы.
На рис. 2 дано графическое изображение того
же закона волнообразного характера переходных
процессов, что и на рис. 1. Только там роль и значение рыночных и государственных регуляторов
имеют, если так можно выразиться, абсолютные
значения, здесь же приведены их удельные веса.
Поскольку рыночные и государственные методы
хозяйствования носят взаимодополняющий характер, сумма их удельных весов всегда будет
равна единице. Поэтому график б из а на рис. 2
можно получить следующим образом: передвинуть вдоль оси ординат начало волнообразной
кривой – точку Ха в точку Хб = 1 – Ха, а затем эту
кривую зеркально отобразить вдоль прямой Хб
(обозначено пунктирной линией). Понятно, что
волнообразная кривая как на графике а, так и на
графике б будет лежать в области, ограниченной
двумя прямыми – параллелями 0 и 1 – не касаясь
их и не пересекаясь с ними. На рис. 1 обе волнообразные кривые не ограничены, так как там
приведены «абсолютные» значения рыночных и
государственных регуляторов. На рис. 1 волнообразные кривые а и б не являются строго взаимодополняющими, так как возможны одновре84

менное усиление или ослабление абсолютных
значений этих двух групп регуляторов.
На рис. 3 и 4 схематично показывается действие закона о волнообразном характере соотношения между рыночными и государственными
регуляторами в устойчивой среде, где по сравнению с переходной средой амплитуда волн больше
(в этом основная разница и заключается). В экологической сфере, как показывает мировой опыт,
роль государственного регулирования должна
быть еще большей, чем в собственно производственной сфере. В связи с этим при изучении явления волнообразности в экологической сфере,
то есть в сфере, где весьма велики затраты на
осуществление природоохранных мероприятий
удельный вес, приходящийся на систему государственного регулирования должен быть больше, чем в обычной социально-экономической
сфере. На рис. 1–4 этот факт находит отражение
в том, что амплитуда волнообразного процесса в
системе государственного регулирования будет
больше, чем обычно (на рис. 1–4 штриховая линия характерна для экологической сферы и поэтому в этом случае амплитуда волн больше, чем
для обычной социально-экономической сферы,
которой соответствует на этих рисунках сплошная линия).
По волнообразному закону происходит и распространение новых технологий. Так, в ряде работ рассматривается классическая задача диффузии для случая гиперболического закона роста
новой технологии [2]. При этом доказывается, что
существует единственное устойчивое решение,
представляющее собой волну. Предельная форма
волны, характеризующая процесс распространения технологий, определяется численным решением системы дифференциальных уравнений.
Таким образом, процесс диффузии технологий
может быть представлен в виде последовательности волн, каждая из которых характеризуется
своей поверхностью типа складка, при этом форма волны аппроксимируется законом квадратного корня.
Поскольку закон о волнообразности переходных процессов и состояний действует и в сферах
политики, права, информации и печати, религии,
национальных отношений, международных отношений и в иных общественных областях, то и
направления стратегии общественных преобразований, касающихся этих сфер, должны базироваться на тех же исходных предпосылках.
Представляется, что одним из важнейших выводов прагматического характера из закона волнообразности переходных процессов является
утверждение о необходимости осуществления
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после гайдаровских реформ, с их потерей государственного контроля за ходом преобразований,
этапа усиления роли и значения государственных
регуляторов в экономике. Ведь если из-за субъективных ошибок «либеральная» фаза цикла затянется, его амплитуда увеличится, и тогда возврат
к государственному регулированию возможен в
более разрушительной и стихийной форме [3].
Чтобы этот крайне неблагоприятный прогноз не
сбылся, необходимо уже сейчас брать на вооружение методы эффективного государственного
регулирования преобразований в России, причем, на наш взгляд, в этом плане наиболее приемлем южнокорейский опыт перехода к рынку.
Думаем, что только такой подход позволит постепенно прийти к «обществу изобилия», ибо чисто
рыночные методы хозяйствования не соответствуют технологическому базису современной
российской экономики.
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