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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ
В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
INTEGRATION OF THE SYSTEM OF THE EARLY WARNING AND REACTING
IN CONTROL SYSTEM BY CRISIS ENTERPRISES
В статье рассмотрена возможность использования кризисными предприятиями параметрического
адаптивного управления по результатам; интеграции в данную модель управления системы раннего
предупреждения и реагирования, адаптированную к реалиям рыночной экономики современного уровня
развития.
Ключевые слова: предприятие, кризис, антикризисное управление, система раннего предупреждения и реагирования.
The article discusses the possibility of using the parametric adaptive management by results for the crisis
enterprises; integration of early warning and response system in this management model, adapted to the realities
of the modern level of development of market economy.
Key words: enterprise, crisis, crisis management, early warning and response system.

Постановка проблемы. Рост неопределенности и нестабильности рыночной среды обуславливает необходимость реформирования (изменения базовых принципов) существующей модели
управления производственно-хозяйственной деятельностью отечественных предприятий (организаций) с целью обеспечения:
– непрерывности процесса функционирования – поддержания жизнедеятельности, обеспечивающей реализацию всех производственных
функций, определяющих деятельность предприятия как системы во временном интервале «создание предприятия – ликвидация предприятия»
[6, с. 194];
– эффективности – оптимизации результативности как соотношения «затраты/результаты» и
собственно эффективности как соотношения
«ограниченные ресурсы/безграничные потребности»;
– дальнейшего развития – адаптации к реалиям рыночной экономики современного уровня

развития, обновлению и совершенствованию всех
подсистем предприятия с учетом выбранной
стратегии и бизнес-модели.
Процесс реформирования системы управления предприятием осложняется действием дестабилизирующих факторов, нарушающих устойчивый характер функционирования и способствующих развитию кризиса. То есть, по сути, речь
идет о необходимости реформирования системы
раннего предупреждения и реагирования – подсистемы системы антикризисного управления
предприятием, целью которой как раз и является
своевременное диагностирования проявления
факторов-дестабилизаторов.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что в настоящее время в отечественной и зарубежной экономической
литературе преобладает трактовка кризиса как
процесса. Соответственно ей, кризисное состояние предприятия в условиях рынка естественно,
поскольку способствует выявлению слабых эле-
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ментов в его системе и победе в конкурентной
борьбе тех, кто обладает наиболее «здоровой»
(жизнеспособной, адаптивной, восприимчивой к
инновациям) структурой. Следовательно, целью
антикризисного управления становится не просто обеспечение условий, когда проблемы (в первую очередь, финансового характера) не могут
носить постоянный характер, а не допущение перерастания кризисного явления в кризисную ситуацию, со временем принимающую форму необратимого процесса (кризисного состояния), логическим завершением которого может стать банкротство предприятия с последующей его ликвидацией [8].
В зарубежной практике управления кризисными предприятиями, наиболее используемыми являются следующие методы: скоринг – прогнозирование вероятности наступления криза на предприятии; сканирование – непрерывное, упорядоченное наблюдение за параметрами внешней и
внутренней среды; санация – совокупность мероприятий по выведению предприятия из кризисного состояния [2, с. 72]. Выбор метода управления
зависит от состояния среды функционирования
предприятия. Так, при стабильном развитии предприятия применяются методы скоринга и сканирования; при дестабилизации внутренней и, особенно, внешней среды сканирование может быть
усилено по соответствующим направлениям; в
случае перерастания кризисного явления в кризисную ситуацию принимаются методы санации.
Из множества используемых отечественными
предприятиями моделей (типов) управления
производственно-хозяйственной деятельностью,
особого внимания заслуживают управление по
отклонениям, по результатам, по возбуждениям
и, наконец, параметрическое адаптивное управление по результатам с элементами раннего предупреждения влияния внешних дестабилизирующих факторов [5, с. 14–24]. Учитывая особенности рыночной экономики современного уровня
развития, наиболее приемлемым подходом к
управлению кризисными предприятиями является четвертый тип управления.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Однако, несмотря на явные преимущества, у данной модели управления предприятием есть «слабое звено». Им является система
раннего предупреждения и реагирования
(СРПР) – специальная информационная система,
способная сигнализировать руководству предприятия о потенциальных рисках, наступление
которых может привести к возникновению угрозы для предприятия или к потере потенциальных
возможностей для развития [10, с. 48]. Отече4

ственные предприятия, осознавшие объективную
необходимость создания СРПР, столкнулись проблемой ее интеграции в действующую модель
управления и адаптации к требованиям (принципам) антикризисного управления.
Учитывая вышесказанное, целью исследования является рассмотрение возможности использования кризисными предприятиями в качестве
базовой модели параметрического адаптивного
управления по результатам с учетом обязательной интеграции в данную модель СРПР.
Изложение основного материала исследования. Механизм реализации модели параметрического адаптивного управления по результатам с
элементами раннего предупреждения влияния
внешних дестабилизирующих факторов происходит поэтапно:
1. В течение планового периода управляющая
подсистема предприятия по «слабым сигналам»
методом экспресс-диагностики фиксирует проявление внешних дестабилизирующих факторов,
суммирует возникшие потери и старается нивелировать их негативное влияние. В данном случае речь идет о предупреждающем регулировании, базирующемся на использовании метода
сканирования финансового состояния предприятия, усиленного применением различных моделей оценки вероятности банкротства.
2. По окончанию планового периода по полученным фактическим результатам осуществляется фундаментальная диагностика финансового состояния предприятия, что позволяет выяснить,
компенсировано ли и на сколько влияние внешних
дестабилизирующих факторов. Если нет, то следует определить их силу и уточнить первопричину.
Реализация задач данного этапа предполагает использование моделей, методов и инструментов:
– ситуационного анализа (SWOT-анализ, анализа стратегических позиций, сегментов рынка,
конкуренции, позиционный анализ);
– организационно-управленческого анализа
(анализ системы целей компании и стратегий их
достижения, анализ организационной структуры
управления и процессов управления, анализ
структуры информации и организации движения
информационных потоков);
– производственно-хозяйственного анализа
(анализ состава, структуры, состояния и эффективности использования основных фондов, анализ состава, структуры, состояния и эффективности использования материальных ресурсов, анализ использования труда и заработной платы);
– финансового анализа (анализ экономического потенциала предприятия, его финансового состояния и результативности деятельности);
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– оценка вероятности банкротства предприятия [3, с. 160–216].
3. По результатам фундаментальной диагностики следует корректировка значений плановых
показателей с учетом дополнительно разработанных мероприятий по компенсации или полному
устранению влияния на систему предприятия
внешних дестабилизирующих факторов. То есть,
речь идет о реализации комплекса методов санационного характера.
Таким образом, использование модели параметрического адаптивного управления по результатам с элементами раннего предупреждения влияния внешних дестабилизирующих факторов позволяет: минимизировать время влияния внешних дестабилизирующих факторов и время реакции на результаты их действия; практически полностью погашать производственно-финансовые
расходы на компенсацию и ликвидацию последствий действия дестабилизирующих факторов;
оперативно мобилизовать финансовые ресурсы и
направить их в проблемные зоны.
Рассматриваемая модель управления базируется на двух, наиболее часто применяемых отечественными предприятиями типах управления –
управлении по результатам и управлении по возбуждениям, что значительно облегчает процесс
её внедрения. При этом сочетание базовых типов управления способствует повышению гибкости и живучести предприятия как системы,
наделяет его способностью быстро адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной среде, что в итоге сказывается на росте конкурентоспособности.
Кроме этого, данная модель управления объединяет три базовых подхода к характеристике
управленческой деятельности на предприятии:
1) структурный, определяющий стадии управленческого цикла (принятие, реализация и контроль за реализацией управленческого решения);
2) процессный, корректирующий фазы управленческого цикла соответственно стадиям (целеполагание, определение ситуации, выявление
проблем, выбор и одобрение решения; организация выполнения решения и распоряжения по реализации этого решения; учет результатов выполнения решения и контроль за реализацией решения);
3) функциональный, задающий функции
управленческого цикла для каждой фазы (анализ
и планирование; организация, регулирование и
координация; учет и контроль).
В рамках СРПР, как главного элемента рассматриваемой модели управления, выделяют две
подсистемы:

1. Внутренне ориентированная СРПР предназначена для диагностирования угроз внутренней
среды функционирования предприятия. Анализ в
рамках данной подсистемы носит оперативный
характер (проводится оценка текущего финансового состояния предприятия). При этом традиционным объектом анализа являются финансовые
показатели, рассчитываемые на основе данных
бухгалтерской отчетности. В своём развитии
внутренне ориентированная СРПР прошла три
этапа: 1) подсистемы первого поколения ориентировались на идентификацию последствий действия дестабилизирующих факторов и базировались на результатах количественного анализа;
2) второго поколения – на определение симптомов негативных явлений, при этом результаты количественного анализа, проводимого за несколько лет, сравнивались с нормативными значениями; 3) третьего поколения – на выявление первопричин симптомов на основе результатов факторного анализа.
2. Внешне ориентированная СРПР предназначена для диагностирования и прогнозирования
развития потенциальных угроз со стороны контрагентов и конкурентов предприятия на внутреннем и внешнем рынках. В условиях непостоянства рыночной конъюнктуры и обострения конкуренции руководство предприятий вынуждено
больше внимание уделять именно этому направлению анализа. Примером внешне ориентированной СРПР могут служить количественные и качественные методы и модели оценки вероятности
банкротства предприятия, а также различные модели и методы оценки кредитоспособности предприятия и его инвестиционной привлекательности [7]. Именно их чаще всего используют для
оценки рыночной успешности руководители отечественных предприятий.
Главной проблемой СРПР является выбор
ключевых индикаторов (показателей, отражающих состояние наблюдаемого объекта), разработка методики их расчета и оценки. По мнению отечественных ученых, особое внимание следует
уделять финансовым индикаторам, которые в
комплексе представляют всестороннюю информацию об эффективности функционирования
предприятия, а именно – о его реальном финансовом состоянии. Выбор финансовых индикаторов
предполагает реализацию двух принципов: полноты охвата проблем исследуемого объекта и минимизации финансовых индикаторов, используемых
для их диагностирования. Принцип минимизации
достигается путем учета существующих взаимосвязей между финансовыми индикаторами и выбора приоритетных их производных [4, с. 99].
5
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В зарубежной теории и практике хозяйствования в конце 90-х годов прошлого века, с точки
зрения приоритетности, на первое место вышел
стратегический анализ, целью которого стало выявление причин ухудшения не только финансового состояния (точнее, рыночного здоровья), но и
рыночной успешности компании. Приоритетность стратегического анализа обусловлена выводами, сделанными западными аналитиками:
– финансовая успешность компании – обязательное (необходимое), но не достаточное условие
сохранения конкурентной позиции и наращивания конкурентных преимуществ предприятия на
рынке;
– ориентация исключительно на финансовые
показатели деятельности предприятия (динамику
величины активов, капитала, прибыли, операционных денежных потоков и др.) может сыграть
злую шутку с инвесторами и менеджерами компании;
– традиционные финансовые показатели, рассчитанные и выстроенные на базе стандартов
бухгалтерского учета, часто отстают с диагностированием проблем [9].
Появление моделей, позволяющих комплексно
оценить реальное состояния компании и перспективы его развития, – сбалансированной системы
показателей Нортона-Каплана (ССП), системы
стратегических карт Мейселя, пирамиды эффективности МакНейра-Ланча-Кросса, универсальной системы показателей Рамперсада, системы
EP2M Адамса-Робертса и др. – частично помогло
решить названные выше проблемы. В отличие от
применяемых в отечественной диагностике, авторы этих моделей, помимо финансовых, использовали для оценки рыночной успешности компании
такие проекции, как маркетинговая успешность,
взаимовыгодные отношения с персоналом,
эффективность внутренних бизнес-процессов,
эффективность управления персоналом и др. [1].
Основные преимущества моделей, базирующихся на ССП: комплексность, адаптивность базового набора перспектив к специфике конкретной отрасли и компании, возможность упорядочения операционных процессов и установления взаимосвязи между различными уровнями управления, контроль и корректировка оперативных задач. Однако, несмотря на универсальность финансовых показателей (совпадение почти 80%), сохраняется необходимость подбора нефинансовых показателей для каждой отрасли и компании с учетом выбираемой ими стратегии и бизнес-модели.
Выводы. Несмотря на существенные преимущества, разработчики моделей, базирующихся на
ССП, столкнулись с теми же проблемами, что и
6

отечественные ученые-экономисты, использующие СРПР. На сегодняшний день так и не удалось
найти компромисс между необходимостью комплексного анализа для оценки реального и перспективного состояния предприятия и необходимостью минимизировать число используемых количественных и качественных показателей, имеющих различную оценку в динамике.
Нерешенность данной проблемы несколько
снижает эффективность параметрического адаптивного управления по результатам с элементами
раннего предупреждения влияния внешних дестабилизирующих факторов как базового подхода к управлению кризисными предприятиями и
обуславливает необходимость дальнейшего поиска эффективной модели управления с встроенной
подсистемой диагностирования.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНТРАКТНИХ РИЗИКІВ
У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНТРАКТНЫХ РИСКОВ
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE IDENTIFICATION OF CONTRACT RISKS
IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
У статті розглядаються питання ідентифікації ризиків, джерелом існування яких є зовнішньоекономічний
контракт. Проаналізовано основні сфери підвищеного ризику та причини настання ризикових подій на
етапах підготовки, укладення контракту, а також виконання контрактних зобов’язань у
зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД). Досліджено проблеми пошуку, вибору та ефективної співпраці із
закордонними партнерами. Виконано ідентифікацію контрактних ризиків у зовнішньоекономічній
діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області. Запропоновано шляхи зменшення негативних наслідків даних ризиків.
Ключові слова: зовнішньоекономічний контракт, закордонний партнер, ризик, зовнішньоекономічна
діяльність, міжнародний комерційний арбітраж.
В статье рассматриваются вопросы идентификации рисков, источником существования которых является внешнеэкономический контракт. Проанализировано основные сферы повышенного риска и причины наступления рискових событий на етапах подготовки, заключения контракта, а также выполнения
контрактних обязательств во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Исследовано проблемы поиска,
выбора и эфективной совмесной работы с заграничними партнерами. Выполнено идентификацию контрактных рисков во внешнеэкономической деятельности машиностроительных предприятий Хмельницкой области. Предложено пути уменьшения отрицательных последствий данных рисков.
Ключевые слова: внешнеэкономический контракт, заграничный партнер, риск, внешнеэкономическая деятельность, международный комерческий арбитраж.
The article deals with the identification of risks, the source of them is the foreign economic contract. The
essential areas of heightened risk and the causes of risk events occurrence at the stages of contract preparation and
making, as well as commitments meeting in foreign economic activities (FEA) are analyzed. The problem of
search, selection and effective cooperation with the foreign business partners is investigated. The identification of
contract risks in foreign economic activities of machine-building enterprises in Khmelnytskyi region is performed.
The ways of the risk concequences mitigation are proposed.
Key words: foreign economic contract, foreign business partner, risk, foreign economic activities, international
commercial arbitration court.

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічний ризик в умовах ринкової економіки щороку
стає все більш непередбачуваним для суб’єктів
міжнародної діяльності. Не є виключенням група
контрактних ризиків ЗЕД. Джерелом виникнення
© Свідерська А. В., 2014
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даних ризиків є неналежне визначення контрагентами своїх взаємних обов’язків та свідоме чи
несвідоме їх невиконання на всіх етапах існування угоди. Значна кількість вітчизняних суб’єктів
ЗЕД достатньо часто стикаються з даними про-
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блемами, зокрема, із шахрайством зі сторони закордонного партнера, втратою постійних споживачів, несвоєчасними платежами за відвантажену продукцію замовникам. З огляду на це виникає потреба
у вдосконалення існуючої системи управління контрактними ризиками, що є неможливим без проведення ґрунтовної дослідження даної проблематики.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Ідентифікацію як окрему стадію процесу управління ризиками ЗЕД виділяє переважна більшість
авторів [1, с. 288; 3, с. 7; 4, c. 200; 6, c. 88]. Важливість даного напрямку досліджень науковці обґрунтовують з позиції трактування даного процесу як вихідного та необхідного етапу функціонування системи управління ризиками ЗЕД. Варто
відзначити також дослідження на дану тему, наведені у роботах М. Салун та Т. Гончар [2, с. 27–
29; 5, с. 79–80].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, більша частина науковців у своїх працях або включивши процес
ідентифікації до системи управління ризиками
ЗЕД обмежується дефініцією даного процесу, або
наводить отримані результати без належного
роз’яснення методичних аспектів.
Метою статті є виявлення усіх можливих ризиків, пов’язаних із процесом укладення, реалізації зовнішньоекономічної угоди, взаємовідносин
із закордонними партнерами, а також розробка
алгоритму здійснення даного процесу.
Результати дослідження. Основна мета ідентифікації контрактних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності, на нашу думку, полягає у виявленні максимальної кількості ризиків, що впливають на суб’єкт ЗЕД. З метою збору необхідної інформації доцільно застосовувати експертний метод в умовах неповноти та суттєвої нестачі
об’єктивної статистичної інформації щодо ризикованості ЗЕД.
Алгоритм ідентифікації контрактних ризиків
на підприємстві передбачає послідовне здійснення таких дій:
1) формування переліку учасників опитування, до функціональних обов’язків яких належить
управління та забезпечення процесів у ЗЕД;
2) збір первинного матеріалу, в т.ч. за допомогою анкети;
3) обробка отриманих даних, їх систематизація та групування із застосуванням графічного та
табличного методів;
4) аналіз даних та формулювання відповідних
висновків.
У проведеному нами статистичному дослідженні взяли участь вісім підприємств різної
форми власності та величини, розташовані у

м. Хмельницький та м. Красилів Хмельницької
області. В анкетуванні взяло участь 40 респондентів, а саме: найвище керівництво та топменеджмент, що здійснює управління ЗЕД
(планово-економічний відділ, відділ збуту, відділи маркетингу та зовнішньоекономічних зв’язків).
Підприємствам було запропоновано оцінити
критерії, що мають вплив на вибір ними закордонного контрагента та в тій чи іншій мірі на прийняття рішення щодо співпраці з ними.
Результати бальної оцінки критеріїв вибору
закордонного контрагента у проранжованому вигляді представлено на рисунку 1.

Рис. 1. Критерії вибору закордонного контрагента
суб’єктом ЗЕД

Найважливішим, як з’ясувалось, є ціновий
чинник (3,58 балів із чотирьох можливих). Із незначним відривом на другому місці знаходяться
якісні характеристики продукції та ресурсів.
Майже однакову кількість балів отримали два інших фактори – надійність та фінансовий стан
контрагента ( 1,82 та 1,98 балів відповідно).
З огляду на невисокі значення оцінок двох
останніх факторів, можемо припустити, що неналежне виконання закордонними контрагентами
своїх зобов’язань у практиці здійснення ЗЕД досліджуваних підприємств не досягало загрозливих масштабів.
Нас цікавило також, у який спосіб та за допомогою яких джерел інформації вітчизняні підприємства здійснюють пошук закордонних партнерів (рис. 2 та 3).
На основі отриманих відповідей нами було
встановлено, що 35% опитаних користуються такою можливістю під час проведення міжнародних заходів, таких як виставки, ярмарки, бізнесфоруми та ін. Ще 30% респондентів здійснюють
збір усієї необхідної інформації у мережі Інтернет. 25% опитаних співпрацюють із посередницькими фірмами у цьому питанні. Незначна частка
опитаних шукає контакти із закордоном через
міжнародні галузеві видання.
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Рис. 2. Шляхи пошуку закордонних партнерів

Рис. 3. Джерела інформаційної підтримки
в процесі пошуку закордонних партнерів

Основні джерела інформації про закордонного
партнера відповідно до результатів опитування –
це інтернет-ресурси та діловий візит (близько
третини голосів кожен). Інша інформація, як наприклад, отримана від торгово-промислових палат, торгівельних представництв України за кордоном, союзів підприємств займає досить незначний відсоток.

На ступінь зовнішньоекономічного ризику
впливає також частота перегляду умов контракту.
Що частіше це відбувається, тим вищим є ризик
появи нових можливостей для підприємства та
втрат. Половина угод на підприємствах зазнають
перегляду не частіше одного разу на рік, чверть –
один раз на півріччя, близько 16% угод переукладають щокварталу. Як бачимо, даний фактор
практично не має суттєвого впливу на ЗЕД досліджуваних підприємств.
Протягом останніх п’яти років клієнтська база
підприємств зазнавала змін не лише за рахунок залучення до співпраці нових контрагентів, але й відмови від її продовження з тих чи інших міркувань.
Варто зауважити, що половина опитаних підприємств стикались з практикою припинення
відносин із закордонними контрагентами з різних
причин досить часто (три і більше разів).
П’ять із восьми опитаних підприємств зазнавали втрат, пов’язаних із порушенням партнером
умов зовнішньоекономічного контракту і лише
два підприємства із них зізнались у подібних діях
у відношенні до закордонного споживача. Необхідно зауважити, що такі випадки були радше
рідкісним явищем.
Зазначені порушення умов угоди зі сторони
контрагента були пов’язані із платежами (42,86%
випадків), ціною та загальною вартістю контракту (28,57%), умовами поставки (14,29%), кількістю та якістю (14,28%). У випадку порушень підприємства вони були пов’язані із умовами поставки (34%), упаковкою та маркуванням (33%), терміном поставки (17%), кількістю та якістю (16%).
Реакція підприємств та їхніх партнерів у відповідь на такі порушення дещо відрізнялась, що
проілюстровано на рис. 4.

Рис. 4. Способи вирішення конфліктних ситуацій
при виконанні контрактних зобов’язань у ЗЕД
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Внаслідок виявлених порушень у половині випадків відбувалось застосування, передбачених в
зовнішньоекономічній угоді санкцій та штрафних стягнень, у 33% випадків закордонний партнер пред’являв рекламації (підприємства при порушеннях контрагента звертались до міжнародного арбітражу), у решті випадків – вирішення
спору у арбітражному суді (за ініціативою закордонного партнера), застосування рекламацій (за
ініціативою підприємства).
Той факт, що для вирішення третини конфліктів в процесі виконання зовнішньоекономічних
контрактів підприємства змушені звертатись до
судових інстанціях, не може характеризуватись
позитивно. Оскільки це підвищує втрати, зокрема
це пов’язано із технічними витратами на судовий
розгляд справи, на оплату гонорарів арбітрів та
послуг юридичних радників. Крім того, такий судовий розгляд є достатньо тривалим у часі, що генерує додаткові витрати, ризики та втрати.
Особливе значення для підприємств має ефективне управління валютними ризиками. Дана
проблема особливо загострюється в період економічної та політичної нестабільності. Зазвичай
підприємства застосовують відповідні контрактні застереження. В процесі дослідження було
встановлено, що лише одне підприємство із восьми опитаних використовує різноманітні види валютних застережень: прямі, непрямі, мультивалютні. Інші підприємства таким чином залишаються майже незахищеними від втрат, зумовлених коливанням валютних курсів.
Натомість широко застосовуються застереження на випадок ненадходження продукції за
імпортом (6 підприємств), ненадходження коштів
за відвантажену експортну продукцію (5 підприємств), форс-мажорні (3 підприємства), арбітражні (2 підприємства), товарно-цінові (2 підприємства). 57% опитаних оцінюють контрактні застереження, що ними використовуються, як малоефективні.
Найбільш популярними видами транспорту,
що застосовується для реалізації продукції за
кордон, є автомобільний (8 підприємств) та залізничний (6 підприємств). Такий вибір пояснюється
географією поставок та відносно невисокою собівартістю перевезень даними видами транспорту.
Настання ризикових подій у процесі транспортування експортної продукції було характерним
для двох підприємств, а саме: зафіксовано факти
пошкодження вантажу та порушення термінів доставки. Випадки несвоєчасної сертифікації та помилок у розрахунках митних платежів траплялись лише на одному підприємстві і не частіше
двох разів за останні п’ять років.

Висновки та пропозиції. Із вище наведено можемо зробити висновок про одноманітність джерел та шляхів залучення до співпраці нових партнерів із-за кордону. Труднощі на етапі виконання
зовнішньоекономічних угод безумовно траплялись, проте дані фактори варто трактувати як
такі, що чинили не так загрозливий, як радше несприятливий вплив на ЗЕД підприємств. Водночас можемо вести мову про недостатньо ефективне управління валютними ризиками та нехтування більшістю підприємств таких можливостей захисту від валютних коливань, як валютні застереження. З метою зниження ризиків контрактної
діяльності у ЗЕД підприємствам необхідно скористатись усіма наявними можливостями для
оптимізації географічної структури експортних
поставок та диверсифікації напрямків постачання
імпортних ресурсів.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖАХ: NFC ТЕХНОЛОГИИ
CURRENT TRENDS IN ELECTRONIC PAYMENTS: NFC TECHNOLOGY
Nowadays, with a significant increase in availability and adoption of mobile devices the awareness of electronic
payment systems and methods such as NFC technology is becoming increasingly important. It is faster, safer and
easier to accept payments online or on mobile. Near field communication technology (NFC) isn’t just for individuals
or customers. NFC benefits are for businesses too. NFC is comprehensive financial technology solution that
facilitate the business. NFC technology has several benefits that can help business management and customer
satisfaction. As the technology grows, more and more people and enterprises will find themselves moving toward
NFC technology for completing their financial and business transactions. This article presents contemporary
forms of electronic payment by focusing on NFC technology.
Key words: Near field communication technology (NFC), comprehensive financial technology, business transactions.

Введение. Практика показывает, что потребители предпочитают, прежде всего, коммерческие
объекты, где они имеют возможность проведения
электронных платежей – это не только признак их
модернизации и инновационной направленности,
но и большей осторожности и лучшего обслуживания клиентов. Компании непрерывно переосмысливают способы оплаты и предпочитают современные мобильные решения, среди которых
использование технологий связи на малых расстояниях NFC (Near Field Communication) в клиентских платежах.
1. Тенденции в использовании электронных
средств платежей в Болгарии
Согласно данными, цитируемым с сайта
TechNews.bg о проведенном исследовании компанией Visa Europe [6], постоянно увеличивается
интерес к электронным платежам в Болгарии –
кроме того, что есть общее увеличение использования карт, согласно статистике для электронных

платежей, 37% болгар предпочитают их при совершении покупок более, чем 30 левов, по сравнению с 13%, которые используют их для покупки
ниже этой стойкости, согласно данным в сайте
TechNews.bg [6]. Удобство, привычка к оплате с
помощью электронных средств, скорость транзакции и ее безопасность являются преимуществом, и в то время одними из основных причин
проведения платежей в электронном виде.
Количество компаний, которые работают в направлении внедрения технологий электронных
платежей, что позволяет экономить время, как
для клиента, так и для бизнеса, и, как правило, сокращаются расходы. Статистика показывает, что
болгары все больше ориентированы на такие выплаты.
Бесконтактная оплата является безналичная
транзакция, которая не требует физического контакта между носителем, которому пользователь
платит через POS-терминалы. Кроме того, пла-
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тельщики могут реализовать платежи в различных формах – от дебетовых и кредитных карт, до
мобильных телефонов. Таким образом, многие
компании уже внедрили технологию для бесконтактных платежей, так как это является очень
удобным, быстрым и легким способом для оплаты покупок клиентов – необходимо лишь поднесение карты к бесконтактному считывателю.
2. Использование технологии NFC (Near
Field Communication) для электронных платежей
Последние годы во всем мире эта технология
набирает
больше
последователей.
Такие
компании-гиганты, как Apple, Google, Samsung,
Nokia, Sony, VISA и многие другие активно разрабатывают, популяризируют и внедряют их в
практику.
NFC является стандартом для создания радиосвязи между двумя электронными устройствами
на чипе рабочей частотой 13,56 МГц. Для этого,
необходимо чтобы связь между устройствами немедленного взаимодействия осуществлялась на
коротком расстоянии. Он предназначен в первую
очередь для применения в мобильных телефонах,
и основывается на бесконтактных стандартах, которые широко используются во всем мире. NFC
технология сертифицирована ISO/IEC. Ее развитие контролируется и управляется NFC форумом – международный консорциум производителей оборудования, программного обеспечения и
платежных карт, банковских учреждений, операторов мобильной связи и других компаний, заинтересованных в реализации, улучшения и
стандартизации этой технологии. Ее принцип
действия близок RFID и Bluetooth технологии.
Но, бесконтактные платежи, и в частности те,
которые осуществляются технологии NFC, имеют ряд преимуществ, которые быстро оценены
компаниями, занимающимися розничной торговлей, а также и из других областей, которые,
таким образом, обеспечивают максимальное
удобство и качество их обслуживания. Кроме
того, возрастающая функциональность и большая скорость и безопасность в сделках по сравнению с аналогичной технологии, делают NFC более привлекательным и широко предпочтенной
для использования в широком диапазоне областей (табл. 1).
Таблица 1
Области применения технологии NFC
№
Области приложения на технологии NFC
1 Коммерция : бесконтактная оплата и трансфер
2 Банковские операции
3 Здравоохранение
14

Окончание табл. 1
№
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Области приложения на технологии NFC
Туристическая деятельность
Общественный транспорт
Социальная деятельность и услуги
Программы лояльности
Системы учета и контроля времени
Системы учета и контроля доступа
Интерактивные системы – мгновенный обмен
данными между совместимыми устройствами
Маркетинг и реклама
Контроль доступа
Электронное голосование
Социальные сети
Управление продажами
Обмен информацией

Технология NFC имеет ряд достоинств,
которые делают ее более предпочтительной перед
некоторыми
другими
формами
оплаты
(Таблица № 2):
Таблица 2
Преимущества использования технологии NFC
№ Преимущества использования технологии NFC
Возможность выполнения безопасных платежей
1
и переводов денег
2 Высокая скорость
3 Универсальность
4 Простота в использовании
5 Региональная независимость
6 Контроль доступа
7 Безопасность
8 Совместимость

Аналитики из Frost & Sullivan [3, 4] ожидают,
что в 2015 , NFC платежи с помощью мобильных
телефонов могут достигнуть 42,3% всех мобильных платежей в Европе, и их доля возрастет до
49,6% в 2018 году, когда 38% мобильных телефонов в Европе будет с NFC [3, 4].
Среди компаний, ведущих в имплементации
этой технологии на мобильных телефонах можно
назвать Samsung, Sony, Nokia, Alcatel, BlackBerry,
HTC, Huawei, LG, Motorola, ZTE [4]
Выводы. На современном этапе большая часть
выходящих на рынок мобильных телефонов нового поколения поддерживают технологии NFC.
Это не случайно – NFC технология имеет ряд
преимуществ и широту области применения, что
делает ее очень популярным в области мобильных коммуникаций. Это объясняет массовый наплыв NFC в сфере высоких технологий в последние годы, и то, что ряд ведущих компаний сдела-
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ли серьезные инвестиции в ее разработке и реализации.
Эта технология позволяет проводить защищенные транзакции – финансовые оплаты и переводы средств с наибольшей скоростью. Может
успешно составлять конкуренцию дебетовым и
кредитным картам с чипом и может получить существенное развитие и широкое распространение
в последние годы, и превратить мобильные телефоны в качестве основного инструмента для реализации бесконтактных платежей.
В отличии от других стран, где она уже широко используется в таких областях, как общественный транспорт, здравоохранение, туризм и т.д., в
Болгарии реализация NFC технологии еще не
развилась с необходимой скоростью. Это может
быть связано, прежде всего, с отсутствием NFC
экосистемы – еще недостаточным количество
клиентов, которые знают данную технологию и
хотели бы использовать ее.
Безусловно, NFC одна из последних технологических инноваций на современном этапе развития, но перед внедрением в повседневную жизнь,
учитывая важную роль, которую она играет в со-

временном обществе, необходимо преодолеть
многие препятствия, главным из которых является безопасность и не в последнюю очередь, срок
службы батареи мобильных устройств.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АТ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АО В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
CORPORATE RESTRUCTURING IN THE FINANCIAL CRISIS
Статтю присвячено питанням реструктуризації акціонерних товариств в Україні. Досліджується
практика застосування форм корпоративної реструктуризації в українських реаліях протягом останніх
п’ятнадцяти років. Охарактеризовано тенденції ринку злиття та поглинання українських товариств
різних секторів економіки. Встановлено, що криза 2008 року негативно вплинула на темпи проведення
злиття та поглинання в Україні і змінила мотиви їх проведення. Зростання соціально – економічної
ситуації в державі у 2013-2014 роках призвело не тільки до зменшення темпів проведення корпоративної
реструктуризації для розширення ринків збуту і просування продукції, але і обумовило необхідність
активізації антикризових заходів і функцій у системі корпоративного управління.
Ключові слова: корпоративна реструктуризація, злиття, поглинання, система корпоративного управління,
компетенція.
Статья посвящается вопросам реструктуризации акционерных обществ в Украине. Исследуется практика использования форм корпоративной реструктуризации в украинской экономике за последние пятнадцать лет. Охарактеризованы тенденции рынка слияний и поглощений украинских корпораций разных секторов экономики. Определенно, что в 2008 году кризис негативно повлиял на темпы проведения
слияний и поглощений в Украине и изменил их мотивы. Повышение социально-экономической нестабильности в государстве в 2013-2014 годах не только привело к снижению темпов проведения корпоративной реструктуризации для расширения рынков сбыту и продвижения продукции, но и сделало чрезвычайно важными антикризисные мероприятия и функций в системе корпоративного управления.
Ключевые слова: корпоративная реструктуризация, слияния, поглощения, система корпоративного управления, компетенция.
Article is dedicated to the restructuring of joint-stock companies in Ukraine. We investigate the practice of
using forms of corporate restructuring in the Ukrainian economy over the past fifteen years. Characterized the
market trend of mergers and acquisitions Ukrainian companies of different sectors of the economy. Specifically,
in 2008, the crisis had a negative impact on the pace of mergers and acquisitions in Ukraine and changed their
motives. Improving social -economic not instability in the country in 2013-2014, not only led to a slowdown in
corporate restructuring for the expansion of markets and product promotion, but also made it extremely important
anti-crisis measures and functions in the system of corporate governance.
Key words: corporate restructuring, mergers and acquisitions, corporate governance, competence.
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Актуальність. Глобальні зміни в економіці і
структурна перебудова, зміни на світових фінансових ринках зумовлюють послаблення фінансового регулювання, розвиток інформаційних технологій, появу нових фінансових інструментів,
макроекономічну незбалансованість, високі реальні процентні ставки. Прискорення процесу
розвитку технологій вимагає скорочення життєвих циклів продуктів, перебудови виробничих
процесів, освоєння випуску нових продуктів і послуг, зміни міжгалузевих відносин.
Характеристиками сучасного світу бізнесу є
його складність, швидкозмінність, брак часу для
прийняття рішень, глобальна конкуренція. Для
цього мінливого світу не має значення, наскільки
багата компанія або ж наскільки вона велика. Вона
повинна пристосуватися до змін або загинути. Однак, практика господарювання в умовах конкуренції цю задачу ускладнює. Особливо для акціонерних товариств, які повинні не тільки отримати
прибуток, а задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін, забезпечити постійне зростання вартості товариства у довгостроковій перспективі. В
сучасних реаліях це робити надзвичайно складно,
адже соціально-економічне становище держави
має значний вплив на цей процес, особливо в Україні.
Процес
формування
організаційноекономічного механізму акціонерних товариств та
корпоративних об’єднань є малодослідженим і
методологічне забезпечення його у кожній державі залежить від нормативно-законодавчого забезпечення та рівня розвитку ринкових інституцій.
Мета статті дослідження теоретичних та
практичних аспектів процесу реструктуризації
акціонерних товариств України з урахуванням
особливостей їх організаційно-правової форми
власності.
Основна частина. Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців дозволив виділити наступні особливості процесу реструктуризації як підприємства, так і товариства:
– по-перше, вона розглядається як метод проведення змін, що не тільки підвищує ефективність фінансово-господарської діяльності, але й
сприяє виведенню товариства з кризового стану;
– по-друге, реструктуризація використовується як оборонна стратегія на зміни у зовнішньому
середовищі;
– по-третє, виступає як трансформація виробництва та зміна відносин із контрагентами: «реструктуризація підприємств у постсоціалістичному епосі зумовлює докорінну трансформацію
їх організаційно-правових форм, виробничотехнологічної структури, системи менеджменту
та взаємодії з контрагентами і державою» [5];

– по-четверте, проводиться як за рахунок власних резервів (мобілізації внутрішніх резервів
удосконалення усіх аспектів діяльності), так і за
рахунок коштів, що можуть залучатись із зовнішніх джерел;
– по-п’яте, цей процес може проводитися як зі
зміною, так і без зміни форми власності;
– по-шосте, виступає як проект змін, спрямований на збалансування інтересів усіх зацікавлених сторін у діяльності товариства; по-сьоме, передбачає можливість її використання на різних
рівнях як на макро-, мікро-, так і мезорівні. І
останнє, дозволяє сформувати ключові фактори
успіху системи управління товариством. Таким
чином, реструктуризація – це процес, який постійно супроводжує процес функціонування та
розвитку товариства в умовах конкуренції. Водночас, однією із відмінностей реструктуризації
АТ є потреба у збалансуванні корпоративних інтересів для уникнення корпоративних конфліктів. Зокрема, доцільним на нашу думку, є виділення базового пакету компетенцій органів корпоративного
управління,
які
пропонує
Черпак А.Є. (табл. 1) щодо антикризового управління, яке передбачає активне використання процесу реструктуризації (активів, пасивів, інвестиційного портфеля, інноваційної політики тощо).
Як свідчить вітчизняна практика господарювання у більшості випадків, коли необхідно розробляти і впроваджувати антикризові заходи запрошуються фахівці зі сторони, які відповідають
і за результати їх реалізації. Керівництво не завжди є активним учасником цих процесів. Особливо, коли це стосується реструктуризації, яка
потребує зміни організаційно-правової форми
(корпоративна реструктуризація).
У процесі якої забезпечується не тільки вирішенні проблем ефективності та результативності,
але і конкурентних переваг. Запорукою успіху
цих змін є людський фактор, який представлений
не тільки виробничим персоналом, але і управлінцями. Адже, реструктуризація перетворюється на безперервний процес. Фінансова реструктуризація веде до ліквідації окремих господарств
(підрозділів), списання активів з балансу, скорочення витрат, підвищення частки позикових (чужих) засобів у структурі капіталу, скупівлі своїх
акцій на ринку. Основною метою фінансової реорганізації є зміна структури капіталу. Реструктуризація виробництва (операційна реструктуризація) – припускає зміни у виробничогосподарській діяльності підприємства з метою
підвищення конкурентоздатності за допомогою:
диверсифікації діяльності, розширення асортименту продукції(послуг),перепрофілювання ви17
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Структура базового пакету компетенцій органів корпоративного управління АТ [11]
Досвід
антикризової
діяльності членів
органів управління
АТ
антикризове
Досвід роботи у
управління
складі
корпоративне
антикризових
управління
команд. Досвід
фінансовий
розробки та
менеджмент
реалізації
управління
антикризових
ризиками
програм. Наявність
ведення
успішного досвіду
технології
виведення
специфічного
підприємства з
бізнесу корпорації кризи.
(вимоги щодо
специфіки цих
знань формуються
відповідно до
специфіки сфери
компанії бізнесу)
Фахові знання
членів органів
управління АТ
(обов’язкові)

Закріплені повноваження щодо здійснення
Менеджерський професіоналізм членів
антикризової діяльності
органів управління АТ
за органом управління
АТ
особиста ефективність (лідерські якості, Широта закріплених за
здатність швидко орієнтуватися у ситуації органом корпоративного
кризи та приймати адекватні управлінські управління повноважень
рішення, розробляти антикризові
щодо здійснення
стратегії та забезпечувати їх реалізацію, антикризової діяльності
здатність мобілізувати колектив на
вирішення поставлених завдань,
розподіляти повноваження та
встановлювати відповідальність;
фінансова ефективність (здатність
запропонувати та забезпечити
використання АТ новітніх методів
фінансового менеджменту та фінансовоорієнтованих підходів до діагностики
кризи, здатність наполягти на формуванні
у АТ публічної фінансової звітності, яка
коректно відображає структуру активів і
пасивів, та дозволяє оцінити реальну
вартість компанії, володіння навичками
аналізу фінансової звітності;
корпоративна ефективність (намагання
зберігати баланс інтересів усіх
стейкхолдерів);
комерційна ефективність (забезпечення
високої якості взаємовідносин АТ з
контрагентами та адекватності цих
відносин поточному стану ринку,
забезпечення освоєння Ат нових видів
бізнесу, ринків збуту та сировини);
інноваційна ефективність (здатність
самостійно генерувати прогресивні ідеї та
нововведення у всіх сферах виробництва,
технології збуту та управління, швидкість
адаптації до них;
соціальна ефективність (створення
розвинутої та успішно функціонуючої
соціальної інфраструктури для
працівників АТ; врахування інтересів
працівників під час проведення
реструктуризаційних антикризових
заходів, орієнтація на підготовку нового
покоління співробітників всередині
компанії);
комунікативна ефективність (ораторські
здібності, вміння слухати, переконувати,
зовнішня привабливість, життєрадісність,
вихованість, вміння працювати на
позитивний імідж АТ.

робництва, впровадження прогресивних технологій, модернізації устаткування тощо. Реструк18

Таблиця 1

туризація управління – спрямована на удосконалення системи менеджменту підприємства і при-
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ведення його у відповідність до зовнішніх умов, у
тому числі: перехід до нового типу організаційної
структури управління, виділення центрів фінансової відповідальності, використання «управління
за цілями», автоматизація процесу управління,
зміна структури і якості трудового колективу, удосконалення системи мотивації праці. Найбільш
складною є корпоративна реструктуризація.
Однією з причин складності дослідження та
формування методологічної основи процесу «корпоративної реструктуризації», на нашу думку, є
залежність від таких факторів: рівня розвитку
системи корпоративного управління, фондового
ринку, національних особливостей, ринкових інституцій тощо. Тому, враховуючи те, що на сучасному етапі відбувається формування національної моделі економіки та системи корпоративного

управління через процеси роздержавлення, приватизації, реорганізації, дуже важливо приділити
увагу реструктуризації корпоративного сектора,
яка відкриває нові можливості для економіки
України. Важливо зазначити, що українськими
науковцями приділяється значна увага процесу
реструктуризації при банкрутстві, тоді як корпоративна реструктуризація залишається поза увагою. Хоча остання є важливою для розвитку корпоративних товариств і їх об’єднань. Містить нові
фінансові можливості для формування конкурентних переваг і розвитку системи господарювання. Зокрема, С. Салига досліджуючи питання
корпоративної реструктуризації розкриває у контексті санаційної реструктуризації, де корпоративна реструктуризація виступає однією з її форм
(табл. 2) [8].

Основні форми корпоративної реструктуризації за С. Салигою [8, с. 144]
Форми корпоративної
реструктуризації
злиття

Таблиця 2

Сутність

санація здійснюється шляхом об’єднання підприємств – боржника з іншим
фінансово стійким підприємством;
поглинання
санація здійснюється шляхом придбання підприємств – боржника підприємством –
санатором (для останнього це є однією із форм інвестицій – придбання цілісного
майнового комплексу чи основної частини активів;
поділ
передбачає виникнення нових підприємств. Така форма санації широко
використовується підприємствами, що здійснюють багатогалузеву господарську
діяльність. Ефект такої санації полягає у тому, що за рахунок скорочення
загальноуправлінського апарату, невиробничих і допоміжних служб значно
скорочується сума постійних витрат. Утворені в процесі поділу підприємства
здобувають статус нової юридичної особи, а майнові права й обов’язки переходять
до них на основі розподільного балансу;
перетворення на
така форма санації здійснюється за ініціативою групи засновників і дає змогу
відкрите акціонерне
істотно розширити фінансові можливості підприємства, визначати шляхи його
товариство
виходу з кризи і дати новий імпульс його економічному розвитку. Умовою такої
санації виступає необхідність забезпечення засновниками мінімального розміру
статутного фонду, встановленого законом;
передача в оренду
ця форма характерна сьогодні для санації державних підприємств, які передаються
в оренду членам трудового колективу. Умовою здійснення такої форми санації є
прийняття на себе колективом орендарів боргів санованого підприємства.
Принципово така форма санації може бути використана і для підприємств
недержавних форм власності;
приватизація
у цій формі сануються державні підприємства. На сьогодні вона набула значного
розвитку. Умови й форми приватизації державних підприємств регулюються
системою законодавчих актів;
перепрофілювання
ця форма передбачає оцінюванн я конкурентоспроможності продукції санованого
виробництва
підприємства і зміни профілю діяльності окремих виробництв;
Закриття нерентабельних ця форма також передбачає оцінювання конкурентоспроможності продукції
виробництв
підприємства і закриття тих виробництв, що не дають достатнього прибутку;
продаж: частини майна, при цій формі санації оцінюють необхідність того чи іншого устаткування для
у тому числі як цілісного підприємства, цілісних майнових комплексів, що не дають підприємству доходу чи
майнового комплексу
мають прибутковість, недостатню для його динамічного розвитку в кризових
(для недержавних
умовах.
підприємств).
19
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Л. Лігоненко це поняття розуміє як процес реструктуризації, який обумовлює зміну його власників (продаж частини підприємства або фірми в
цілому), організаційно-правової форми господарювання. Цей процес він називає ще внутрішньою реорганізацією [4, с. 485].
Отже, ми можемо зробити висновок, що поняття «корпоративна реструктуризація» та її форми
проведення є новим і малодослідженим, для їх
розуміння запозичують теорію та практику, яка
сформувалася у зарубіжних країнах упродовж

XX ст. В сучасних реаліях, на нашу думку, необхідно звернути увагу, коли досліджується питання
корпоративної реструктуризації, на соціальноекономічні умови, які будуть не тільки спонукати
до вибору форми її проведення, але і передбачатимуть вимоги до системи корпоративного управління. Зокрема, якщо досліджувати такі форми як
злиття і поглинання, які пройшли складний етап
становлення в Україні. Це можливо підтвердити
хронологією, яку наводить Горбатюк Л.А.
(табл. 3) [1].
Таблиця 3

Так, впродовж 1990-х років процес злиття і поглинання в Україні за участю українських компаній практично не спостерігався. Вперше показник
поглинання вітчизняних підприємств іноземними виріс в 2000 р. і склав 151 млн. дол. США. Для
порівняння даний показник в 2148 раз і менше
ніж обсяги продажу компаній в США в 2000 р.
або в 13 разів менше відповідного показника в Чехії, або в 5 разів менше ніж в Росії. Згодом ситуація в Україні змінилася. Зміни політичного клімату в країні зумовили зростання інвестицій до
України. В 2 005 р. на українському ринку злиття
і поглинання було проведено 85 угод вартістю
2.3 млрд. дол. США, що складає 3% від всього
об’єму даного ринку в Центральній і Східній Європі. Найактивнішими зовнішніми інвесторами
до України в 2005 р. були Росія (14 угод), США і
Австрія. Україна зайняла 3 місце по привабливості для зовнішніх інвестицій після Республіки Чехія і Словаччини [7]. Станом на 01.01.2006 року
серед найбільших 12 банків вже чотири з них
контролювалися іноземними фінансовими група20

ми. Нині частка іноземного капіталу в банківській системі перевищує 25%. Найбільші міжнародні злиття та поглинання банків в Україні протягом 2000–2007 років проілюстровано в табл. 4.
Експансія іноземного капіталу на українському ринку пояснюється тим, що банківський сектор у всьому світі зазнає значних змін, що характеризується глобалізацією фінансових ринків і
консолідацією фінансового сектору, що знаходить відображення у скороченні кількості фінансових установ, поширенні сфери бізнесу банків.
Таке поширення відображається в інтернаціоналізації бізнесу та диверсифікації продуктового
ряду, включаючи збільшення пропозиції банками
небанківських продуктів і послуг.
Найбільш ефективним способом проникнення
на ринок (ринок банківських послуг) є угоди зі
злиття та поглинання. Проте за станом на кінець
2008 р. об’єм операцій M&A виявився удвічі менше ніж за той же період в 2007 р. Різко впав відсоток операцій об’ємом від 10 млн. до 200 млн. дол.
США. Якщо в 2007 р. таких була більшість, то в
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Таблиця 4

2008 р. – тільки 40%. За оцінкою аналітиків
M&A – Intelligence, попередня схильність українського ринку до мегаугод була сформована приватизаційними і банківськими транзакціями. За даними групи M&A – Intelligence в порівнянні з рекордним показником 2007 р., що досяг 21,49 млрд.
дол. США., ємкість ринку M&A в Україні в
2008 р. впала майже в шість разів – до 3,7 млрд.
дол. США. В трійці галузей-лідерів M&A по кількості і за об’ємом операцій були фінансовий сектор, як абсолютний лідер (в ньому відбулося
8 операцій на загальну суму 1,92 млрд. дол. США.
Найбільша операція M&A з участю української компанії – покупка російським «Зовнішекономбанком» (ВЕБ) в тандемі з австрійською Slav
AG «Промінвестбанку». Друга за вартістю операція – придбання 100% акцій ВАТА «Правэксбанку» італійським Intesa Sanpaolo S.p.A за 750
млн. дол. США), другою галуззю по сумі операцій M&A (дві транзакції дали в сумі 590 млн. дол.
США ) стала металургія і харчова промисловість – традиційно одна з найактивніших на українському ринці злиття і поглинань (в ній було завершено більш всього 13 транзакцій в сумарному
об’ємі 575 млн. дол. США. Ця галузь, що займає
одну з провідних позицій в економіці України, не
відрізняється мегаугодами, але традиційно входить в трійку лідерів по кількості операцій злиття і поглинань. В Top-10 найбільших операцій
ввійшли 4 транзакції в харчовій галузі на загальну суму 370 млн. дол. США) [2]. Таким чином, у
2088 році відбувається зниження кількості злиття
і поглинання. Основними мотивами, на нашу
думку, є використання фінансових вигід, які дозволяють підвищувати вартість товариства, а
саме: скорочення витрат через усунення дублюючих функцій та операцій; збільшення обсягів активних операцій (обсягів діяльності); зниженню

вартості фінансування окремих інвестиційних
проектів; посилення позицій на регіональних;
можливість закріпити свої позиції на національному ринку і скоротити витрати, або завоювати
позиції на світовому ринку.
Особливістю розвитку ринку злиття та поглинання з 2009 по 2012 роки включно стало те, що
інвестор почав цікавитись тими галузями які демонструють більшу стійкість до криз: виробництво продуктів харчування, фармацевтика, продуктовий рітейл, машинобудування та металургія. Також слід зауважити, що саме в цьому році
чітко спостерігаються операції направлені на
концентрацію ринку. А за прогнозами експертів в
майбутньому ми можемо спостерігати на ринку у
тій чи іншій галузі по два, три гравця. Однією з
пріоритетних галузей, щодо вкладання капіталу, з
точки зору голландських, польських та французьких інвесторів, є сільське господарство України, а
саме розвиток експортоорієнтованого виробництва, зокрема вирощування зернових, маличних
культур та цукрового буряка. Але в той же час існуючий мораторій на придбання сільськогосподарських угідь стримує їх активність. Дана тенденція несе загрозу для фінансової безпеки внаслідок можливої монополізації ринків [3].
Таким чином, не зважаючи на те, що в Україні
набули поширення такі форми корпоративної реструктуризації як злиття та поглинання, нині існує низка факторів, які знижують їх ефективність
не тільки для інвесторів, але і національної економіки, а саме: неефективний бухгалтерський облік, відсутність єдиних підходів, щодо оцінки бізнесу, відсутність дієвих методів захисту у ринкових інституцій щодо проведення ворожих форм
поглинання провідних підприємств, низький рівень ефективності судової системи тощо. Як наслідок, всі фінансові вигоди здебільшого вико21
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ристовує іноземний інвестор. Так, У 2011–2013 рр.
простежується тенденція спаду ринку злиттів та
поглинань. Так, загальний обсяг ринку у 2013 р.
прирівнявся до показника 2008 р. і склав
3,7 млн. дол. США.
Причиною зниження зацікавленості в українському ринку з боку іноземних компаній стала
невпевненість в перспективах розвитку економіки, а також складність і трудомісткість оформлення угод зі злиття та поглинання в Україні. Для
банківського сектора, 2013 рік можливо охарактеризувати укрупненням банківських активів за рахунок процесів злиття та поглинання за участю
українського
капіталу.
Так,
за
даними
УКРІНФОРМУ, у групу «Дельта» було об’єднано
«Кредитпромбанк», банки «Омега», «Айстра» й
«Дельта». «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського
купив 100% акцій «БМ Банку», ПУМБ придбав
100% статутного капіталу «Банку Ренесанс Капітал», власники «Фідобанку» закрили угоду з купівлі АТ «Ерсте Банк», ПАТ «ФКБ Банк» було реорганізовано шляхом приєднання до ПУАО
«Фідобанк». В той же час, розвиток кризових
явищ обумовив введення протягом першого кварталу 2014 року тимчасової адміністрації в банки:
ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»,
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК»,
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ».
Необхідно зазначити, що у світовій практиці
стимулювання процесів злиття та поглинання, в
ході яких проблемні банки включаються до складу фінансово-стійких і сильних банків, є одним із
способів реструктуризації банківської системи
взагалі, а в умовах кризи особливо. Крім того, зацікавленість держави у прийнятті подібних рішень зумовлена мінімальними витратами з державного бюджету на порятунок неплатоспроможних банків та на виплату вкладів [3]. Таким чином, впродовж останніх десятиліть, в українській
практиці уже сформувався досвід проведення
злиття та поглинання у різних галузях народного
господарства, який дозволяв інвесторам не тільки
заробляти кошти в Україні, але і національній
економіці вирішувати низку проблем з «окремими активами», коли у державі немає коштів. Проте, на жаль, до цього часу офіційними органами
статистики не ведеться облік всіх процесів (злиття, поглинання, оренда, перепрофілювання),
лише приватизація і перетворення.
На нашу думку, це суттєво зменшує ефективність не тільки цих процесів, але і несе загрози
для фінансової безпеки не тільки окремих регіонів, але і національно економіки. Тому що ці процеси, в першу чергу відбуваються з великими товариствами або корпоративними об’єднаннями,
22

які є платниками податків та власниками активів,
які можуть мати стратегічне значення для економіки. Тому, в цих умовах надзвичайно важливого
значення набувають не тільки ринкові інституції,
які здійснюють контроль за цими процесами (Антимонопольний комітет України тощо), але корпоративні органи управління (наглядова рада, загальні збори акціонерів, правління). Адже, від їх
професіоналізму буде залежати ефективність цих
заходів, які можуть не тільки проводитися для
підвищення вартості їх, але і бути антикризовими, що дозволятиме запобігти їх банкрутству.
Висновки. Розгортання кризи 2008 року і загострення внутрішніх соціально-економічних та
політичних проблем в Україні 2013-2014 роках
призводить до того, що відбувається не тільки
«відтік капіталу», але і знижується вартість українських активів і втрачається виробничий потенціал на великих підприємствах, які реанімувати
практично буде не можливо не тільки через брак
коштів, але і брак фахівців – виробничого спрямування. Тому, в цих умовах надзвичайно важливого значення набувають антикризові фахівці, які
здатні в першу запобігти втраті «виробничого потенціалу» вітчизняних товариств, усвідомлюють
необхідність не тільки залучення інвестицій, але
і активізації інноваційної діяльності, впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій,
які здатні створити передумови для виведення з
кризового стану. адже, ще на початку XX століття
Й. Шумпетером, М. Кондратьєвим обґрунтовано,
що інновації впроваджують саме в умовах кризи і
вони створюють передумови для розвитку і скорочення часу рецесії. На нашу думку, за рахунок
активізації антикризових функцій у системі органів корпоративного управління і формування
єдиної команди з чітким баченням майбутнього
товариства можливо запобігти втраті його ринкового потенціалу.
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ASSESSMENT OF HUMAN RESOURCES OF POLTAVA REGION AT THE PRESENT STAGE
OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
Стаття присвячена аналізу соціально-економічних аспектів процесу управління кадровим потенціалом
підприємств України. Розглянуто основні чинники і проблеми, які обумовлюють сучасний стан кадрового потенціалу на Полтавщині. Досліджено вплив кадрового потенціалу Полтавщини на розмір
регіонального валового прибутку на основі використання моделі А. Оукена. Вона дозволяє визначати напрями формування кадрової політики на підприємствах з урахуванням регіональних особливостей і
соціально-економічної ситуації в країні.
Ключові слова: кадровий потенціал, регіон, модель, безробіття, регіональний прибуток.
Статья посвящена анализу социально-экономических аспектов процесса управления кадровым потенциалом предприятий Украины. Рассмотрены основные факторы и проблемы, которые обуславливают современное состояние кадрового потенциала в Полтавском регионе. Исследовано влияние кадрового потенциала Полтавского региона на объем регионального валовой прибыли на основе использования модели А. Оукена. Она позволяет определить направления формирования кадровой политики на предприятиях с учетом региональных особенностей и социально-экономической ситуации в стране.
Ключевые слова: кадровый потенциал, регион, модель, безработица, региональная прибыль.
The paper analyzes the socio-economic aspects of human resources management of enterprises of Ukraine. The
main factors and problems that lead to the current state of human resources in Poltava region were researched.
The influence of the human resource capacity of the Poltava region on the volume of regional gross profit based on
the application of the A.Ouken model was determined. It allows to determine the direction of formation of
personnel policy of enterprises based on regional characteristics and socio-economic situation.
Key words: human resources, the region, the model, unemployment, regional income.

Актуальність. На сучасному етапі розвитку
економіки не тільки України як інших країн досить гостро стоїть проблема не тільки проведення
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структурної перебудови, що дозволить вирішити
нагальні проблеми і мінімізувати негативні наслідки світової фінансової кризи, але і формуван-
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ня передумов для стійкого розвитку. Нині не достатньо мати сучасні технології, нове обладнання, великі капітали тощо, які є обмеженими у
просторі та часі. Тоді як кадри мають необмежені
можливості для зростання, що в умовах конкуренції є ключовим фактором успіху. Це підтверджують дослідження сучасних науковців XX століття, які акцентують увагу на зростанні ролі
людського чинника на сучасному етапі розвитку
суспільства. Зокрема, сучасна економіка може
бути ефективною лише за наявності високопродуктивного людського потенціалу. Втрата позицій у галузі людського потенціалу означає і втрату перспектив у галузі нарощування конкурентоспроможності, можливостей подолання кризового стану. Адже, не тільки несподівані фінансові
кризи, падіння економіки, банкрутства, зростання безробіття, зниження доходів, економічна неспроможність цілих країн, а й деструкція культури, моральна деградація, посилення протестних
настроїв стали ознаками сучасного розвитку. Хижацьке використання ресурсів, орієнтація виключно на поточне споживання обмежує права і
можливості майбутніх поколінь, не залишаючи
їм вибору способу життєдіяльності [9, с. 8]. Тому,
питання аналізу та управління кадровим потенціалом стає життєво необхідним для України.
Аналіз останніх публікацій. Дослідженню
кадрового потенціалу присвячувались роботи вітчизняних та зарубіжних вчених: Ю.І. Арсеньєв,
Т.Ю. Базаров, С. Бєляцкий, В.А. Бортник, А.І. Воронкова, Б.М. Генкін, А.В. Гольфа, О.А. Грішнова,
П.В. Журавльов, Т.І. Заславська, А.Я. Кибанов,
Н.В. Краснокутська, Ю.Г. Одєгов, Г.В. Осовська,
Л.М. Шимановська-Діанич, Г.В. Щьокін, та ін.
Проте саме регіональним аспектам оцінки кадрового потенціалу не приділяється значна увага, що

на нашу думку, обумовлює необхідність даного
дослідження у контексті сучасних соціальноекономічних явищ та концепцій, а саме сталого
розвитку.
Метою статті є дослідження кадрового потенціалу Полтавського регіону на сучасному етапі
розвитку економіки України та пошук внутрішніх резервів для стабілізації соціальноекономічної ситуації і формування передумов
для сталого розвитку.
Результати дослідження. Так, в перші роки
після розпаду СРСР і наступного за ним глибокої
економічної кризи відбулося різке знецінення тих
знань і навичок, які були характерні для соціалістичної, командно-адміністративної економіки.
Значне падіння виробництва і подальша реструктуризація економіки змушували багатьох працівників, знання яких були затребувані раніше, перекваліфікуватися і змінювати професію. Виникла необхідність не тільки підвищення кваліфікації, але і навчання, яке не обмежується часом навчання у вищому навчальному вузі, а навпаки є
невід’ємним елементом трудової діяльності як
працівника, так і керівника. Конкуренція,
науково-технічний прогрес та трансформаційні
процеси актуалізували не тільки питання освіти,
яка повинна дозволяти виконувати працівникам
поставлені завдання, але і забезпечувати зростання матеріального благополуччя як працівників,
так і власників підприємств. Проте, як засвідчує
досвід України освітній рівень прямо не визначає
становища особи в сучасному соціумі, існує чітка
залежність між рівнем освіти та рівнем матеріального добробуту населення. Вплив освітньої стратифікації на соціальну-економічну структуру населення ілюструють показники освіти населення
різних дохідних груп (табл. 1), [11, с. 61].
Таблиця 1
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Так, у 2012 р. майже половина населення з високим рівнем доходу мала вищу освіту, а частки
осіб з неповною вищою та повною загальною середньою освітою складали майже по 25%. Причому протягом аналізованого періоду освітня структура високодохідної групи суттєво трансформувалась: майже на 10% збільшилась частка осіб з
вищою освітою, і значно зменшилась частка осіб з
базовою середньою освітою (5%). Разом з тим, з
початком ринкових реформ та розвитком нових
сегментів економіки, виникає попит на нові професії, нові вміння та навички. Сама система освіти набуває ринковий характер, з’являються комерційні ВНЗ, платні форми навчання в державних установах.
З середини 90-х років минулого сторіччя починається активний ріст попиту на вищу освіту, і
відповідне збільшення кількості студентів вищих
навчальних закладів. Однак, уже на початок
XXI століття в Україні складається парадоксальна ситуація, коли ситуація, коли переважна більшість населення є освіченими, а рівень життя є
низьким. Зокрема, згідно Національної доповіді
НАН «Цілі розвитку тисячоліття – Україна-2013»
освітній чинник формує значні розриви у рівнях
бідності домогосподарств України: поява хоча б
однієї особи з вищою освітою майже вдвічі знижує ризик відносної бідності всього домогосподарства (16 проти 30%), а для домогосподарств,
що мають в своєму складі виключно осіб з вищою
освітою характерні найнижчі по країні рівні бідності (менше 5%) (рис. 1) [6]. Цікаво, що така закономірність зберігається незалежно від галузі, в
якій було отримано освіту, від статусу на ринку

праці та відповідності професії набутій освіті. У
результаті відбувається «відтік мізків».
У доповіді ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі і розвитку) «Найменш розвинуті країни за
2012 рік» наголошується, що «відплив мізків» в
цілому закріплює міжнародну нерівність у забезпеченості кваліфікованими кадрами та підриває
перспективи довгострокового економічного зростання найменш розвинутих країн (НРК). Майже
кожен п’ятий випускник ВНЗ НРК виїжджає для
працевлаштування на роботу до інших країн.
Найбільш високі показники еміграції жителів
НРК з вищою освітою спостерігаються на Гаїті, в
тихоокеанських і африканських НРК, де більше
висококваліфікованих фахівців проживає за кордоном, ніж у власній країні. Так, на Гаїті їх частка
досягає 83%, Самоа – 73%, в Гамбії – 68%, Тувалі – 65%. Проблема «відпливу мізків» існує і в розвинутих країнах, проте не несе такої загрози, тому
що вакансії заповнюються висококваліфікованими
іммігрантами з країн, що розвиваються [1].
Починаючи з 2008 р. фонд «Ефективне управління» спільно із Всесвітнім економічним форумом проводить дослідження конкурентоспроможності регіонів України. Основною метою дослідження є комплексна діагностика соціальноекономічного розвитку регіонів України, визначення основних конкурентних переваг і стримуючих факторів та їх сукупний вплив на позицію
України в глобальному світовому економічному
просторі. За результатами дослідження 2013 р.
п’ятірку лідерів очолюють м. Київ, Харківська,
Одеська, Донецька, Дніпропетровська області,
останні сходинки займають Чернігівська, Терно-

Рис. 1. Рівень відносної бідності залежно від наявності в домогосподарстві осіб з вищою освітою, %, 2011 р.
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пільська, Житомирська, Херсонська, Кіровоградська області. За період з 2011–2013 рр. усі регіони
України покращили бальні оцінки індексів конкурентоспроможності, в середньому по регіонах
вона зросла з 3,87 до 4,01 бала, тобто на 0,14 бали.
У 2011 р. середнє значення відповідало 96 місцю з 142 країн (рівень Сербії та Монголії), у
2013 р. середня оцінка регіонів відповідає 88 місцю із 148 країн у глобальному рейтингу (рівень
Камбоджі, між Боснією та Молдовою). У 2013 р.
вперше до п’ятірки регіонів-лідерів потрапила
Одеська область, випередив Дніпропетровську та
Донецьку та посіла третю сходинку в рейтингу.
Порівняно з минулим роком середні оцінки регіонів виросли по дев’яти складових з дванадцяти.
Середні оцінки впали для складових макроекономічного середовища та ефективності ринку праці.
Розрив між регіонами за індексом конкурентоспроможності збільшився порівняно з минулим
роком на 0,01 та складає 0,56 бала. Порівнюючи
отримані регіонами бальні оцінки зі світовим
рейтингом глобальної конкурентоспроможності,
розбіжність між регіоном лідером та аутсайдером
складає 48 місць. Слід відзначити, що цього року
значно скоротився розрив між регіонами за оцінкою інституцій, ефективністю ринку товарів та за
рівнем розвитку бізнесу. Але спостерігається
збільшення різниці в оцінках вищої освіти і профпідготовки та технологічної готовності. Основними детермінантами, що обумовили позитивну
динаміку розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіонів визначені якісні охорона
здоров’я, початкова освіта, вища освіта та ефективний ринок праці, але встановлено, що основною перепоною для розвитку бізнесу є відплив
кваліфікованої робочої сили [2; 3]. Тоді як науковотехнічний потенціал України зосереджений у
шести регіональних центрах, а саме Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Одесі та Львові. У цих регіонах сконцентровано 63,6% організацій, які виконують наукові та науково-технічні
роботи, 77,2% виконаних робіт, 79,3% впроваджених у виробництво робіт, розташовано 39,3% промислових підприємств, що впроваджували інновації та випускали інноваційні види продукції [5].
Особливо загрозливою дана ситуація є для
розвитку окремих регіонів, що призводить до
втрати їх потенціалу і перетворення з дохідних у
дотаційні і втрата кадрового потенціалу тільки
посилює соціально-економічні проблеми та сприяє зростанню напруги. Так, у більшості регіонів
України продовжує погіршуватись демографічна
ситуація. Загалом населення України протягом
січня-березня 2013 р. скоротилось на 53138 осіб.
Природний приріст населення спостерігався

лише у 3 регіонах: у м. Києві (на 445 осіб), у Рівненській (на 435 осіб) та Закарпатській (на
397 осіб) областях. Найбільше природне скорочення населення продовжує мати місце на Сході
України: у Донецькій (на 7968 осіб), Дніпропетровській (на 4598 осіб) та Луганській (на
4523 осіб) областях.
Природний приріст населення, що мав місце
на Заході України, закінчився. Внутрішньоукраїнські міграційні процеси протягом січня-березня
2013 р. показують, що найпривабливішими для
міграції є Київська область (міграційний приріст
склав 2265 осіб), м. Севастополь (376 осіб) та
АР Крим (371). Найбільший міграційний відтік
мав місце у Харківській (922 особи), Донецькій
(515 осіб) та Львівській (511 осіб) областях.
Поступово набуває значущості фактор зовнішньої міграції (особливо на Сході України). Так,
внаслідок зовнішньої міграції населення України
протягом січня-березня 2013 р. збільшилось на
13081 особу, при цьому найпривабливішими для
іноземців є Харківська (міграційний приріст
склав 3840 осіб), Луганська (1219) області та
м. Київ (1448 осіб) [7, с. 9]. Таким чином, в Україні складається достатньо складна соціальноекономічна ситуація, яка обумовлена: по-перше,
зростанням диспропорцій у розвитку регіонів
України, по-друге, зростання освіченості населення не сприяє зростанню інноваційної активності українських підприємств; по-третє, виникає таке явище як «надлишок кваліфікації», що
посилюється відсутністю необхідних структурних реформ в економіці, що призводить до поглиблення дисбалансу між зростаючим рівнем освіти
населення і якістю наявних робочих місць. Протягом 2000–2011 років заклади професійнотехнічної освіти підготували 3,2 млн. кваліфікованих робітників, заклади вищої школи – 5 млн.
фахівців з базовою і повною вищою освітою. Водночас кількість професіоналів на посадах, які потребують наявності повної вищої освіти, зросла
лише на 0,35 млн. осіб, кількість працівників сфери послуг і торгівлі збільшилася на 0,8 млн., а в
інших видах діяльності кількість кваліфікованих
працівників навіть скоротилася на 1,4 млн. При
цьому кількість працюючих за найпростішими
професіями зросла на 1,2 млн. осіб. За даними Обстеження економічної активності населення
України, у 2011 році 6,6 млн. зайнятих (майже
третина загальної кількості зайнятого населення)
мали надлишкову кваліфікацію, у тому числі:
3,5 млн. осіб з вищою освітою працювали на посадах клерків або в робітничих професіях; 3,1 млн.
осіб з повною середньою освітою працювали у
найпростіших професіях [6]. І останнє, вітчизня27
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ними фахівцями відмічено, що особливо гострими є відмінності за показниками здобуття вищої
освіти – у сільській місцевості частка осіб з вищою освітою практично вдвічі нижча, ніж у містах. Цей факт є надзвичайно важливим, адже наслідки відмінностей в освітньому рівні трансформуються у професійно-кваліфікаційну нерівність, виявом чого є суттєві диспропорції у зайнятості населення [11].
Тому, ми вважаємо за необхідне дослідити на
прикладі Полтавського регіону аналіз втрат валового регіонального продукту за рахунок недовикористання його трудового потенціалу. Якщо дотепер знання були важливою, то нині вони стали
основною, життєво необхідною, умовою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку.
Таке твердження узгоджується з висновками все
більшого числа науковців, експертів. Так, експерти Світового банку стверджують, що «здатність
суспільства створювати, відбирати, адаптувати,
перетворювати в джерело прибутковості і використовувати знання має вирішальне значення для
економічного зростання і підвищення життєвого
рівня населення. Знання перетворюються у найбільш важливий чинник економічного розвитку»
[10].
Як зазначає А. М. Колот, економіка знань – це
економіка, основою якої є високопродуктивні,
конкурентоспроможні робочі місця, на яких працюють висококваліфіковані, інноваційно орієнтовані працівники; у ній впроваджуються інформаційні, комунікаційні та інші сучасні прогресивні
технології і виготовляється високотехнологічна,
наукомістка та конкурентоспроможна продукція.
Вища освіта має забезпечити конкурентні переваги, які можна сформувати і розвивати за наявності нової економіки, що орієнтована на знання, на
інтелект нації. Для розбудови такої економіки і
забезпечення її сталого розвитку необхідні фахівці нової формації, які володіють потужним інтелектуальним потенціалом, знаннями, навичками,
компетенціями, які в сукупності складають основу людського капіталу, що формується значною
мірою саме в сфері освіти. Нова економіка потребує, щоб людина стала носієм цілого ряду нових
компетенцій та якостей, які ще донедавна були
другорядними (уміння працювати в команді, у
сучасному інформаційному середовищі; уміння
вчитися; готовність до змін та нововведень тощо)
і які не можна сформувати поза вищою освітою
[4].
На початок 2012 р. чисельність трудових ресурсів (ТР) у Полтавській області склала 1468,5
тис. чол. (70% від загальної чисельності населення в Полтавському регіоні та 3,2% – від чисель28

ності населення України). За останні 11 років чисельність трудових ресурсів зменшується, що
обумовлює необхідність не тільки аналізу кадрового потенціалу окремих підприємств, але і регіону в цілому. Адже, пошук джерел соціально –
економічного зростання Полтавського регіону
обумовлює необхідність розробки спеціальної
програми по створенню нових робочих місць і забезпечення ефективного використання можливостей ресурсів праці. Слід зазначити, що аналіз
даних Держкомстату в Полтавській області, що
розміщені на офіційному сайті дозволяє відзначити, що за останні 10 років в регіоні збільшується
число осіб старше працездатного віку: якщо, у
2000 році їх кількість становила 39,3 т. осіб, то у
2009 році – 58,9 т. осіб. Але ці демографічні рухи
супроводжуються ще більшим скороченням числа осіб молодше працездатного віку.
Сформовані тенденції можуть несприятливо
позначитися на розвитку економіки регіону через
10-15 років: зменшиться кількість трудових ресурсів, зросте демографічне навантаження на
працюючих. Адже, майже 75% від величини кадрового потенціалу доводиться на економічно активне населення.
Негативним є зростання чисельності безробітних серед населення працездатного віку. Особливо у 2009 році. Якщо, у 2000 році їх кількість становила 75,9 тис. осіб, у 2009 році – 73,9 т. осіб, то
у 2004-2006 роках їх кількість не перевищувала –
54 т. осіб. Позитивною тенденцією є зменшення їх
кількості після 2009 року, однак кількість є високою. На нашу думку, недовикористання трудових
ресурсів внаслідок безробіття обертається для
суспільства досить відчутними економічним
втратами – втратою ВНП у масштабі країни, втратами ВРП у регіонах. Розрахуємо втрати виробництва ВРП регіону внаслідок недовикористання
трудового потенціалу. В основу наших розрахунків був покладений закон А. Оукена, відповідно
до якого при збільшенні фактичного рівня безробіття на один процентний пункт у порівнянні з її
природним рівнем відбувається відставання виробництва ВВП на 2,5-3%. А. Оукен визначив
стійкий зв’язок між розміром циклічного безробіття та кон’юнктурним розривом таким чином:

( Yâ − Yï ) /

(

)

Yï = - γ u − u * ,

(1)

де ( Yâ − Yï ) / Yï – кон’юнктурний розрив ВВП
(у%);
γ – параметр Оукена;
Yï – національний доход при повної зайнятості;
Yâ – національний доход при неповної зайнятості (наявності циклічного безробіття);
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u − u ∗ – циклічне безробіття – різниця між фактичним ( u ) та природним ( u ∗ ) безробіттям.

Тобто, якщо природна норма безробіття складає 4%, а параметр Оукена ( γ ) – 3, то кожний відсоток кон’юнктурного безробіття зменшує фактичний обсяг ВНП на 3% в порівнянні з ВНП при
наявності повної зайнятості. Аналіз табл. 2 показує, що втрати від ВРП, розраховані за формулою
А. Оукена є не ритмічними і щорічно збільшуються з 2006 до 2009 року. Саме 2009 рік є переломним, коли знижується ВРП, а суттєво зростає
чисельність безробітних, незважаючи на знижен-

ня чисельності безробітних. Це можна пояснити
тим, що розмір ВРП збільшується в регіоні більш
швидкими темпами, чим знижується чисельність
безробітних. Зростання ВРП повинно супроводжуватися відкриттям нових робочих місць, як
правило, більше ефективних і, отже, закриттям
старих робочих місць.
У Полтавському регіоні, досить високий загальноосвітній рівень зайнятого населення. З одного боку, високий освітній рівень населення
представляє діючий стратегічний ресурс зростання трудового потенціалу регіону. Однак, з ін-

Таблиця 2
Втрати валового регіонального продукту внаслідок недовикористання трудового потенціалу
в Полтавській області

Роки

ВРП,
млн.
грн.

Чисельність
зайнятих,
тис. чол.

Середньорічний
виробіток на 1
зайнятого, тис. грн

2006
2007
2008
2009
2010
2011

22179
28355
34118
33629
44291
52252

744
739,3
721
714
720,2
713,9

29,81
38,35
47,32
47,10
61,50
73,19

шого боку, збільшення кількості фахівців не відповідає реальним потребам економіки. Так, у 2013
році найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (26%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15%), працівників сфери торгівлі та послуг (15%) та професіоналів (14%) [8].
Висновок. Таким чином, ми можемо зробити
висновок, що на сучасному етапі соціальноекономічного розвитку проблема управління кадровим потенціалом регіону є ключовою, адже
вона впливає на потенціал регіону і обумовлює
необхідність розробки відповідних кадрових
політик на підприємствах, пошуку нових методів управління персоналом, напрямів підвищення продуктивності праці, нових підходів до
організації діяльності відповідних ринкових інституцій тощо. Зокрема, виникає потреба у вдосконаленні обліку і контролю кадрового потенціалу на рівні підприємств та формуванню коротко- та довгострокових антикризових програм з урахуванням саме соціального аспекту
управління.

Втрати ВРП від
Чисельність
недовикористання трудового
безробітних
потенціалу, млн. грн. (за
(за вин ятком природ
формулою А. Оукена –
ного безробіття), чол.
коефіцієнт – 2,5)
61,2
6793,6
66
7595
69,2
8932,65
73,9
3520,8
47,7
10235,32
48,8
11145,4
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЗМІННОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ANALYSIS OF INSURANCE BUSINESS OF UKRAINE
IN VARIABLE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT
У статті досліджено розвиток страхового ринку України у період з 2008 року і до сьогодення. Аналіз
проведено за такими показниками як кількість страхових компаній, кількість укладених страхових
договорів, обсяги валових страхових премій, валових страхових виплат, сформованих страхових резервів.
Також у роботі представлено рейтинги страхових компаній, що надають послуги страхування в нашій
країні.
Ключові слова: страхова компанія, КАСКО, ОСЦПВ, валові страхові премії, валові страхові виплати, страхові
резерви, «life»-страхування, «non-life»-страхування.
В статье исследовано развитие страхового рынка Украины в период с 2008 года до сегодняшнего дня.
Анализ проведен по таким показателям как количество страховых компаний, количество заключенных
страховых договоров, объемы страховых премий, валовых страховых выплат, сформированных страховых резервов. Также в работе представлены рейтинги страховых компаний, предоставляющих услуги
страхования в нашей стране.
Ключевые слова: страховая компания, КАСКО, ОСАГО, валовые страховые премии, валовые страховые выплаты, страховые резервы, «life»-страхование, «non-life»-страхование.
This article explores the development of the insurance market of Ukraine in the period from 2008 to the present.
Analysis conducted on such indicators as the number of insurance companies, the number of concluded insurance
contracts, gross premiums deductible insurance payments of insurance reserves. In addition, the paper presents
the ratings of insurance companies providing insurance services in our country.
Key words: insurance company, comprehensive cover, OMTPL, gross insurance premiums, gross insurance payments,
insurance reserves, «life»-insurance, «non-life» -insurance.
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Постановка проблеми. Природною потребою
людини є безпека. Загальновідомо, що ранні елементи страхування були відомі близько ІІІ тис.
років до н.е. Пізніше вони були зафіксовані у законах вавилонського царя Хаммурапі. З часом
людські можливості розширювались і розширюються зараз. Тобто, організація та розвиток ринку
страхових послуг зумовлено об’єктивною потребою належного розвитку суспільства. Захист від
ризиків забезпечують страхові компанії, що діють
сьогодні в умовах загостреної конкуренції та змінного ринкового середовища. Страхові компаній, як
і будь-які організації інших сфер, функціонують
під впливом зовнішніх факторів та внутрішніх
факторів (макроекономічна ситуація в країні, політична ситуація, рівень життя населення і т.д.).
Тому страховий ринок вимагає безперебійного моніторингу з метою прийняття зважених і правильних стратегічних рішень, та у результаті − процвітання ринку страхових послуг у майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
зв’язку з тим, що діяльність страхових компаній
на сьогоднішній день є особливо актуальною та
набуває все більшого поширення, даному питанню присвячені роботи таких вітчизняних науковців: О.С. Журавка, Н.В. Ткаченко, О.Г. Кузьменко,
Н.О. Смоляніна, А.В. Лісовська, О.М. Луппол та
ін. У цих працях розкрито теоретичні основи
формування страхового портфелю, питання антиризикової діяльності страховика, інтеграції
страхового ринку України у світовий ринок страхових послуг, конкурентоспроможності страхової
компанії, приведено аналіз сучасного стану страхового ринку України тощо. Проте недостатньо
дослідженим залишається питання розвитку
страхового ринку в умовах змінного зовнішнього
та внутрішнього середовища.
Мета статті: дослідити розвиток страхового
ринку України у період з 2008 року і до сьогодення. Провести аналіз за такими показниками як
кількість страхових компаній (загалом та у розрізі страхових компаній «life» і «non-life»), кількість укладених страхових договорів, обсяги валових страхових премій, валових страхових виплат, сформованих страхових резервів. Також у
роботі представити рейтинги страхових компаній, що надають послуги страхування в нашій

країні, за КАСКО й ОСЦПВ, а також за активами
(для компаній страхування життя).
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасні провідні економісти та науковці в сфері
страхування одноголосно стверджують, що
2014 – 2015 рр. для страхового ринку України стануть одними із найважчих. Відповідно до провідного журналу про страхування «Форіншурер»
[3], страховики находяться під пресингом макроекономічних і політичних факторів. Окрім Криму, який у портфелі страховиків займав 4%, цього
року очікується 25-відсоткове падіння премій по
Донецькій і Луганській області, зниження банківської активності та продаж побутової техніки.
Вже зафіксовано, що за І пол. 2014 року страхові компанії (далі – СК) України скоротили обсяги
валових премій на 23% (з 14,334 млрд. грн. до
11,04 млрд. грн.) При цьому, обсяги чистих страхових виплат зросли на 5,5% (до 2,357 млрд. грн.),
валові премії – на 4,9% (до 2,398 млрд. грн.).
За весь період функціонування страхового
ринку України, в його страховому портфелі переважають види страхування з високим рівнем ризику, оскільки вони приносять великі доходи, але
такий страховий портфель не може забезпечити
фінансової стійкості страховій компанії. Основним прикладом вибору такого виду страхування
є переважання в українському страховому портфелі КАСКО-страхування. Практика показує, що
саме популярні на ринку види страхування є високо збиткові (КАСКО; ОСЦПВ; фінансові ризики, які пов’язані зі споживчим кредитування). На
етапі виходу страхової компанії на нові ринки −
це найбільш часто вживаний тактичний прийом,
що забезпечує необхідну динаміку розвитку. Виключенням не стали і останні роки [1].
Загальновідомо, що у разі підписання страхувальником полісу обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності (далі –
ОСЦПВ), страхова компанія відшкодовує збитки
потерпілій стороні за шкоду, що завдана життю,
здоров’ю, майну. На відміну від полісу КАСКО, за
якого, в разі настання страхового випадку, страхова компанія відшкодує збитки власне страхувальнику. У табл. 1 та 2 представлено ТОП-10
найбільших страхових компаній України за КАСКО ТА ОСЦПВ.

Рейтинг страхових компанії України
за КАСКО за І пол. 2014 р. [7]
№
Страхова компанія
1 АХА СТРАХУВАННЯ
2 УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА
32

Премії, тис. грн.
218 238,0
161 036,5

Виплати, тис. грн.
128 288,0
89 740,2

Таблиця 1

Рівень виплат, %
58,78
55,73
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Закінчення табл. 1
№
3
4
5
6
7
8
9
10

Страхова компанія
УНІКА
ІНГО УКРАЇНА
АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
PZU УКРАЇНА
УНІВЕРСАЛЬНА
ПРОВІДНА
ІНГОССТРАХ
ПРОСТО-СТРАХУВАНЯ

Премії, тис. грн.
132 774,1
86 676,1
66 357,1
62 365,9
41 626,6
40 864,6
37 540,0
37 454,7

Виплати, тис. грн.
69 074,1
51 412,1
38 007,4
32 329,2
16 794,5
29 824,0
14 988,8
17 303,7

Рівень виплат, %
52,02
59,32
57,28
51,84
40,35
72,98
39,93
46,20
Таблиця 2

Рейтинг страхових компанії України за ОСЦПВ за І пол. 2014 р. [7]
№
1

Страхова компанія
ОРАНТА

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРОВІДНА
ТАС СГ
УПСК
УНІКА
АХА СТРАХУВАННЯ
КНЯЖА
УОСК
ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ
UTICO

Премії, тис. грн.
112 144,0

Виплати, тис. грн.
37 699,3

Рівень виплат,%
33,62

89 068,9
65 918,9
54 927,8
45 952,8
45 239,0
41 341,8
35 851,4
31 216,4
30 453,4

36 927,5
31 848,1
19 959,6
23 276,7
26 798,0
20 816,0
13 663,0
15 396,7
5 349,1

41,46
48,31
36,34
50,65
59,24
50,35
38,11
49,32
17,56

Для наочності зобразимо рейтинги на рис. 1.
Можна виокремити СК, що як за показником КАСКО, так і за показником ОСЦПВ входять до ТОП-10
найбільших СК України. До них відносяться:
«АХА Страхування», «Провідна», «Уніка» та

«Просто-Страхування». Зауважимо також, що очолює рейтинг ОСЦПВ СК «Оранта». Це і не є дивним,
оскільки Національна акціонерна страхова компанія
(НАСК) «Оранта» є правонаступницею Укрдержстраху, заснованого 25 листопада 1921 року [5].

КАСКО

ОСЦПВ

3

3

2

2

1

1

Рис. 1. Рейтинги страхових компанії України за КАСКО та ОСЦПВ за 6 місяців 2014 р. (тис. грн.)
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З табл. 1-2 видно, що значні обсяги страхових
премій не є показником лідерства за обсягами виплат. Проаналізуємо окремо рейтинг СК за обсягами страхових виплат за 6 місяців 2014 року.
Страхування життя – важливий інструмент
соціально-економічного захисту майнових інтересів громадян, які пов’язані з потребою в отриманні додаткової грошової допомоги в зв’язку з
такими ймовірними подіями, як погіршення стану або втрата здоров’я, втрата годувальника, дожиття до непрацездатного віку тощо. Страхуван-

ня життя передбачає достатньо тривалі фінансові
відносини між страхувальником і страховиком,
саме через це страхувальник повинен бути впевненим у тому, що в майбутньому страховик буде
платоспроможним [8]. З огляду на це, проаналізуємо рейтинг СК «life» в Україні за обсягами активів (табл. 3, рис. 2).
Бачимо, що найбільший обсяг активів має
СК «МетЛайф» − 1326 млн. грн., темп приросту
активів якої становить +16,6%. При цьому, найбільшими позитивним темпом приросту характе-

Рейтинг страхових компанії України за активами за 6 місяців 2014 р. [7]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страхові компанії
МЕТЛАЙФ
ТАС
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ
ЖИТТЯ
УНІКА ЖИТТЯ
ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА
АСКА-ЖИТТЯ
ГАРАНТ-ЛАЙФ
РЕНЕСАНС ЖИТТЯ
ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ
ЖИТТЯ VIG
ІЛЛІЧІВСЬКА

Таблиця 3

Активи станом
на 30.06.14, тис. грн
1 326 166,0
884 577,0

Активи станом
на 30.06.13, тис. грн.
1 137 514,0
734 521,0

395 253,0

249 845,0

58,2

355 110,0
347 071,0
212 243,0
198 084,0
177 854,0

168 148,0
264 261,7
227 911,0
164 077,0
163 832,0

111,2
31,3
-6,9
20,7
8,6

159 911,0

111 156,0

43,9

158 606,0

103 206,0

53,7

ризується СК «Уніка Життя» (+111,2%), що займає
4-те місце у рейтингу за активами. Негативний
темп приросту має СК «Аска-Життя» (-6,9%),
проте все ще займає 6-те місце у рейтингу.
Відомо, що ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших не-

Темп приросту,%
16,6
20,4

банківських фінансових ринків. Розглянемо динаміку кількості страхових компаній в Україні за
І півріччя 2008-2014 рр. (табл. 4, рис. 3).
Відповідно до табл. 4, з 2008 року і дотепер
спостерігається суттєве скорочення кількості
страхових компаній. Загальна кількість страхо-

Рис. 2. Динаміка найбільших страхових компанії України за активами за 6 місяців 2013-2014 рр. (тис. грн.)
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Динаміка кількості страхових компаній в Україні станом на І півріччя 2008-2014 рр.
Кількість страхових компаній
Загальна кількість
в т.ч. СК «non-life»
в т.ч. СК «life»

2008
469
397
72

2009
471
396
68

2010
441
373
68

2011
446
381
65

2012
443
380
63

2013
415
353
62

Таблиця 4
2014
400
342
58

Рис. 3. Динаміка кількості страхових компаній в Україні станом на І півріччя 2008-2014 рр.

вих компаній станом на 30.06.2014 р. становила
400, у тому числі СК «life» – 58 компаній,
СК «non-life» – 342 компанії (тобто станом на
30.06.2013 менше на 15 компаній, за рахунок зменшення СК «life» – на 4 компанії, СК «non-life» – на
11 компаній) [фор]. Таку тенденцію можна пояснити відсутністю чіткої цілеспрямованої державної політики щодо розвитку страхування;
фінансово-економічною нестабільністю у країні;

недосконалістю страхового законодавства; низькою страховою культурою населення; відсутністю надійності в інвестуванні [4].
Беззаперечно, ефективність та результативність діяльності будь-якої страхової компанії залежить від кількості укладених договорів страхування. На залучення нових клієнтів спрямована
аквізиція – діяльність страховика, що спрямована
на укладання нових договорів страхування. Про-

Динаміка кількості страхових компаній в Україні станом на І півріччя 2008-2014 рр.
Кількість страхових компаній
Загальна кількість
в т.ч. СК «non-life»
в т.ч. СК «life»

2008
469
397
72

2009
471
396
68

аналізуємо їх обсяги протягом останніх років
(табл. 5, рис. 4).
Загальний обсяг укладених договорів за останні 3 роки зменшився. Зазначимо, що у 2012 порівняно з 2011 рр. кількість договорів скоротилась на
77,1% (з 301857,3 до 81596,2 тис. од.), більшою мірою за рахунок різкого спаду кількості договорів
з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Надалі тенденція
зберігається. Так, у 2014 році кількість договорів,
крім договорів з обов’язкового страхування від
нещасних випадків на транспорті склала 17 192,1
тис. од. (-7,9%), а кількість договорів з
обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті − 47 371,4 тис. од.
(-1,5%). Серед причин можна виділити: недовіру
населення до фінансових установ, зокрема з при-

2010
441
373
68

2011
446
381
65

2012
443
380
63

2013
415
353
62

Таблиця 4
2014
400
342
58

чин затягування або відмови виконання фінансовою установою своїх зобов’язань за укладеними
договорами; валютно-курсову нестабільність;
збереження негативних інфляційних очікувань
населення [4].
Важливими показниками ефективності діяльності страховика є страхові премії та страхові виплати. Страхові премії виступають основним
джерелом грошових надходжень страховика від
страхової діяльності. Саме після сплати страхувальником страхової премії набуває чинності
укладений договір страхування. Відповідно до ст.
10 Закону України «Про страхування» [2], страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) −
плата за страхування, яку страхувальник
зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування. А страхова виплата − грошова
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Таблиця 5
Динаміка кількості укладених договорів страхування станом на І півріччя 2008-2014 рр. (тис. од.)
Кількість страхових компаній
Кількість договорів,
крім договорів з обов’язкового
страхування від нещасних
випадків на транспорті, у тому
числі:
– зі страхувальниками –
фізичними особами
Кількість договорів з
обов’язкового особистого
страхування від нещасних
випадків на транспорті

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11 246,3

9 549,1

11 879,4

12 860,6

15 537,1

18 664,7

17 192,1

8 869,3

8 142,3

10 429,4

10 880,5

14 050,0

16 484,1

15 444,8

322 660,5 267 822,2 271 046,4 288 996,7

66 059,1

48 110,5

47 371,4

Рис. 4. Динаміка кількості страхових компаній в Україні станом на І півріччя 2008-2014 рр.

сума, яка виплачується страховиком відповідно
до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Страхові виплати за договором
страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі
страхування сум (ануїтету) [ст. 9, 2].
З метою забезпечення платоспроможності,
страховики зобов’язані формувати страхові резерви, у достатніх обсягах для майбутніх виплат
страхових сум і страхових відшкодувань.
Проаналізуємо обсяги сформованих страхових
резервів, страхових премій та страхових виплат
українських страхових компаній за звітний пері-

од протягом І половини 2008–2014 рр. (табл. 6,
рис. 5).
Валові страхові премії протягом досліджуваного періоду характеризуються неоднозначною
тенденцією. У період з І пол. 2013 р. до 2014 р. обсяг валових страхових премій скоротився на 3294
млн. грн. або на 23,0%. Валові страхові виплати
мають негативну динаміку. Так, у І пол. 2014 р.
порівняно з 2008 р. виплати зменшились на 68,5%.
При цьому, за останній досліджуваний період
спостерігається зростання у розмірі 113,9 млн.
грн. (або 5%).
Сформовані страхові резерви характеризуються позитивною тенденцією: у 2014 році фіксується

Динаміка сформованих страхових резервів, страхових премій та страхових виплат
станом на І півріччя 2008-2014 рр. (млн. грн.)
Показник
Валові страхові премії
Валові страхові виплати
Обсяг сформованих
страхових резервів
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Таблиця 6

2008
11 279,5
7 601,9

2009
9 514,0
6 313,4

2010
9 635,9
2 619,4

2011
11 042,0
2 481,7

2012
9 581,9
2 599,6

2013
14 334,3
2 284,0

2014
11 040,3
2 397,9

9 127,2

9 619,6

9 393,5

11 136,1

10 907,4

13 410,8

13 802,9
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Рис. 5. Динаміка сформованих страхових резервів, страхових премій та страхових виплат
станом на І півріччя 2008-2014 рр. (млн. грн.)

сукупний страховий резерв у розмірі 13802,9 млн.
грн. Тобто темп росту порівняно з аналогічним
періодом 2013 року складає 12,9%, а порівняно з
2008 р. – 151,2%.
Збільшення активів, визначених ст. 31 Закону
України «Про страхування» [2] для представлення коштів страхових резервів, обумовлене в першу чергу збільшенням обсягів акцій на 7,5% (з 16
495,1 млн. грн. станом на 30.06.2013 р. до 17 738,2
млн. грн. станом на 30.06.2014 р.), які складають
близько 48,5% зазначених активів. Також, збільшення спостерігається по таким видам активів як
банківські вклади (депозити) (на 6,9%), грошові
кошти на поточних рахунках (на 4,9%), іпотечні
сертифікати (на 182,0%). При цьому, в активах
страховиків зменшилися обсяги облігацій (на
64,0%), нерухомого майна (на 7,3%) та цінних паперів, що емітуються державою (на 14,0%) [3].
Висновки. Аналіз страхових компаній України показав, що показники діяльності страхових
компаній залежать від зовнішніх і внутрішніх
чинників. До них відносимо: стан фондового ринку, валютно-курсова ситуація, рівень життя населення, інфляційні процеси, страхова культура населення, збільшення ризиків, забезпечення кваліфікованими кадрами сфери страхування. На думку сучасних науковців [6] для вирішення існуючих проблем страхового ринку необхідно: здійснити перехід на міжнародні принципи регулювання страхової діяльності шляхом прийняття
нової редакції Закону України «Про страхування»; залучити довгострокові інвестиційні ресурси при створенні нових інструментів для населення; підвищити вимоги до капіталізації страховиків; встановити вимоги до платоспроможності
страховиків на основі оцінки ризиків та якості
його активів; запровадити європейські стандарти

класифікації ризиків у страхуванні, скоротити
кількість неефективних видів обов’язкового страхування; здійснити перехід страховиків на Міжнародні стандарти фінансової звітності та забезпечення єдиного підходу до розкриття інформації
у фінансовій звітності страховиків відповідно до
цих стандартів; переглянути умови ліцензування,
в т.ч. розширити підстави для тимчасового зупинення та анулювання ліцензії. Загалом, українському страховому ринку варто переймати досвід
провідних країн світу у сфері страхової діяльності, при цьому, обов’язково враховувати вітчизняні
особливості.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДИАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
TOOL OF DIAGNOSTICS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
У науковій статті розкрито сутність конкурентоспроможності підприємства. Встановлено, що параметрами (ключовими бізнес-індикаторами) діагностики конкурентоспроможності підприємства є:
ефективність функціонування підприємства (фінансово-економічна, виробничо-технологічна,
комерційна); конкурентоспроможність продукції суб’єкта господарювання; концентрованість ринку, на
якому підприємство здійснює свою діяльність. Представлено піраміду ефективності діяльності
підприємства в системі «інформація – ресурс – час».
Ключові слова: підприємство, інструментарій, діагностика, бізнес-індикатори, конкурентоспроможність,
ефективність, продукція, ринок, освітньо-фаховий потенціал персоналу.
В научной статье раскрыто сущность конкурентоспособности предприятия. Установлено, что параметрами (ключевыми бизнес-индикаторами) диагностики конкурентоспособности предприятия являются:
эффективность функционирования предприятия (финансово-экономическая, производственнотехнологическая, коммерческая); конкурентоспособность продукции предприятия; концентрированность рынка, на котором предприятие осуществляет свою деятельность. Представлено пирамиду эффективности деятельности предприятия в системе «информация – ресурс – время».
Ключевые слова: предприятие, инструментарий, диагностика, бизнес-индикаторы, конкурентоспособность,
эффективность, продукция, рынок, образовательно-профессиональный потенциал персонала.
The article reveals the essence of competitiveness of enterprises. It is established that the parameters (key
business indicators) of diagnostic of enterprise competitiveness are: the efficiency of the company (financial and
economic, industrial, technological, commercial); competitiveness of the entity; concentration of market in which
the company operates. It is presented pyramid of effectiveness of the company in the system «information –
resource – time».
Key words: enterprise, tools, diagnostics, business indicators, competitiveness, efficiency, production, market,
educational and professional potential of staff.

Постановка проблеми. В сучасних ринкових
відносинах високий рівень конкурентоспроможності (КСП) підприємства є основою для забезпечення отримання прибутку (стабільного, високого). Висока КСП підприємства – це ключова умова (складова) ефективного його функціонування
та розвитку. Усе це обумовило актуальність та
мету дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню теоретичних проблем КСП підпри-

ємств присвячені праці таких зарубіжних та вітчизняних науковців: Н. Горбаль, Р. Каплана,
К. Кросса, Р. Ланча, К. Мак-Найра, Л. Малярець,
Л. Мейсела, О. Мельник, О. Михайлюк, Л. Норік,
Д. Нортона та ін. [1-10].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незважаючи на вагомі
результати в сфері діагностики КСП підприємств,
залишається низка проблем, а саме: об’єктом гострих дискусій є:
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1) сутність категорії «конкурентоспроможність підприємства»;
2) інструментарій діагностики КСП суб’єкта
господарювання.
Мета дослідження. Метою наукової роботи є
формування інструментарію діагностики КСП
суб’єкта господарювання для методичного забезпечення та розвитку підприємства в перспективі.
Сутність діагностики (англ. diagnostics) представлено на рис. 1 [7, с. 12].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Як свідчить аналіз літературних джерел [2 – 4; 7;
8], зокрема наукової праці О. Мельник [8], сьогодні відомою системою показників оцінювання та
стратегічного управління діяльністю підприємства (суб’єкта господарювання) є система збалансованих показників (Balanced Scorecard – BSC,
1991) Д. Нортона (David P. Norton) та Р. Каплана
(Robert S. Kaplan), яка поєднує фінансові та нефінансові індикатори і відображає ключові фактори
виробничого успіху в чотирьох аспектах, а саме
[2; 3; 8, с. 57]:
1) фінанси (фінансовий стан і фінансові результати та ін.);
2) клієнти (імідж підприємства, лояльність
споживачів та ін.);

3) внутрішні бізнес-процеси (ключові бізнеспроцеси компанії тощо);
4) навчання та кар’єрне зростання (корпоративна культура, навички персоналу, технологія
організації роботи та ін.) [3; 10, с. 34].
BSC-модель Нортона-Каплана [2; 3] неодноразово модифіковували вчені-економісти, зокрема
Л. Мейсел (Lawrence S. Maisel) [2] (1992 р.) замість проекції «Навчання та зростання» у своїй
моделі замінив на проекцію «Людські ресурси», у
якій він оцінює інновації, освіту, навчання та компетентність персоналу та корпоративну культуру.
Індикаторами людських ресурсів у BSC-моделі
Л. Мейсела є:
1) час;
2) якість;
3) продуктивність;
4) витрати [2; 8, с. 58-59; 10, с. 35].
Звідси очевидно, що основна продуктивна сила
підприємства (суб’єкта господарювання) – це людина з її освітньо-фаховим (ОФП) потенціалом.
Варто також відмітити, що [10, с. 20]:
«У 1991 р. Папа Римський Іоанн Павло ІІ (англ. S.
Ioannes Paulus PP. II) в одній з робіт зазначив, що
раніше визначальними факторами виробництва
були земля, потім, праця і т.д., а сьогодні – це лю-

Існуючий
стан об’єкта

Аналіз та оцінка ознак
ДІАГНОСТИКА

Пошук суттєвих чинників

Прогноз і розробка заходів досягнення бажаного результату

Джерело: [7, с. 12] (Л. Малярець, Л. Норік)

Майбутнє
становище
об’єкта

Рис. 1. Сутність діагностики

дина та її знання, де знання – це ресурс, який забезпечує вихід з економічної кризи, дозволяє
збільшити прибуток підприємства тощо».
Під ОФП персоналу (управлінського, виробничого) слід розуміти можливості (природні здібності, обдарованість), знання та уміння (освіта),
компетентність і практичні навички (фах), якими
людина (найважливіший ситуаційний фактор)
оволоділа у навчальних закладах – НЗ (виходячи
зі структури освіти) та за допомогою самоосвіти
(теоретичний аспект), а також у ході трудової діяльності (практичний досвід) і які можна застосувати (або використати) у необхідному соціальноекономічному спрямуванні [10, с. 20-21], а саме
40
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для забезпечення формування та розвитку підприємства в перспективі.
Крім цього, в контексті дослідження систем діагностики заслуговує на увагу концепція піраміди
ефективності К. Мак-Найра (C. J. McNair), Р. Ланча (Richard L. Lunch), К. Кросса (Kelvin F. Cross)
[2] (1990 р.), яка передбачає взаємозв’язок корпоративної стратегії (орієнтованої на клієнтуру) з
фінансовими показниками, доповненими якісними бізнес-індикаторами [2; 8, с. 62-64].
Класифікація фінансових коефіцієнтів та їх характеристика представлена у табл. 1 (на підставі [9,
с. 55-72; 10, с. 16] – матеріали Міжнародної Фінансової Корпорації – International Finance Corporation).
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З’ясовано, що усі вищенаведені системи діагностики набули деякого застосування на вітчизняних підприємствах.
Поряд з тим, як свідчить аналіз літературних
джерел за проблемою [1-9], основні результати

досліджень в цьому напрямі у праці [10] та діюча
практика, однозначно необхідно погодитись з позицією д-ра екон. наук О. Мельник [8, с. 227] (!) та
думкою науковця Н. Горбаль [6, с. 34] з врахуванням інформації [1; 4; 7], що конкурентоспромож-

Таблиця 1
Класифікація фінансових коефіцієнтів (найбільш вживаних) та характеристика у формі запитань*
Фінансові коефіцієнти за категоріями
1. Коефіцієнти ліквідності
(К поточної ліквідності; К критичної ліквідності; К
абсолютної ліквідності)
2. Коефіцієнти структури капіталу
(К загальної заборгованості; К довгострокової
заборгованості; К фінансової незалежності)
3. Коефіцієнти оборотності активів
(К оборотності запасів; К оборотності дебіторської
заборгованості; К оборотності кредиторської
заборгованості; К оборотності активів)
4. Коефіцієнти рентабельності власного капіталу
та активів
(К чистого прибутку; К рентабельності активів –
ROA; К рентабельності власного капіталу – ROE)
5. Коефіцієнти прибутковості акцій
(чистий прибуток на акцію – EPS; відношення ціни до
прибутку на акцію – P/E)

Характеристика у формі запитань
Чи має підприємство достатньо коштів для оплати
своїх поточних зобов’язань ?
За рахунок яких ресурсів підприємство фінансує
свою діяльність – власних чи запозичених ?
Наскільки ефективно підприємство використовує свої
активи для отримання доходу ?
Якою є частка прибутку підприємства у його доході
від реалізації ? Чи заробило підприємство достатньо
прибутку порівняно з вартістю задіяних активів та
вкладеним капіталом ?
Як змінюється вартість акцій підприємства ? Чи
вигідно інвесторам вкладати кошти в акції
підприємства ? Яка прибутковість акцій підприємства
в порівнянні з акціями інших cуб’єктів
господарювання ?

* Матеріали Проекту «Корпоративний розвиток в Україні» Міжнародної Фінансової Корпорації
Джерело: [9, с. 57] (О. Михайлюк)

ність (КСП) підприємства – це синтетичний відносний просторово-часовий параметр, який відображає характеристики продукції (товару) та
ефективність (зовнішню, внутрішню) діяльності
(функціонування) підприємства, що дають змогу
йому зайняти відповідні позиції на ринку певного
рівня концентрованості.
Крім цього, для оцінювання КСП підприємства Н. Горбаль [6, с. 82-83] рекомендує використовувати формулу (1) [10, c. 52-53]:
K î ðã =

m

n

V

 i 
 V b j × K ij → 1 ,
∑∑
 
j
i
=1 =1

(1)

де V1 / V (або a1) – відносна (питома) вага і-го товару (продукції) організації (підприємства) в обсязі
продажу за період, що аналізується (визначається
частками одиниці і = 1,2,3 … n); V1 – обсяг продажу і-го товару за період, що аналізується, грош.
од.; V – загальний обсяг продажу продукції підприємства за цей самий період, грош. од.; bj – показник значення ринку, на якому збувається товар
(Для довідки: для розвинутих країн значення
ринків рекомендується приймати за 1,0, для інших країн – 0,7, для внутрішнього ринку – 0,5);

Кij – конкурентоспроможність і-го товару на j-му
ринку [6, с. 82-83].
На особливу увагу заслуговують [10, c. 53]:
1. Індекс Лернера (LV; Lerner index) (інструмент оцінювання монопольної влади підприємства на ринку) розраховують за формулою (2) [6,
с. 21-22] (Н. Горбаль):
LV = (P – V) P = – 1 / Kd ,

(2)

де Р – ціна одиниці продукції; V – граничні витрати; Kd – коефіцієнт еластичності попиту на
продукцію. Значення індексу Лернера змінюється
у межаж: 0 < LV < 1. Чим більше значення LV, тим
більша монопольна влада суб’єкта господарювання [6, с. 21-22].
2. Індекс Герфіндаля-Гіршмана (НK; HerfindahlHirschman index) (показує концентрацію бізнесу
на певному ринку) визначають за формулою (3) [6,
с. 19-20] (Н. Горбаль):
Í K =

m

ki
∑
i

2

,

(3)

=1

де ki – частка ринку підприємства і (або ринкова
доля суб’єкта господарювання), і = 1,2,3…m;
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m – кількість підприємств (усіх компаній), які
пропонують на певному ринку товари одного
виду (часто використовують m = 0,5 = 0,502 +
0,502). Індекс НK характеризує не частку ринку,
яку контролюють підприємства, а розподіл ринкової влади між ними на ринку [6, с. 19-20; 10, с. 53].
У межах цього, враховуючи зокрема інформацію у працях [1 – 9] встановлено, що ключовими
складовими (параметрами) діагностики КСП підприємств є:

1) КСП продукції (товару) виробничогосподарської структури (підприємства), під якою
слід розуміти «сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що забезпечують її відповідність вимогам ринку у певний період часу. Це
поняття характеризує ступінь привабливості товарів для споживачів у певних часових та просторових умовах» [5, с. 347] (О. Мельник);
2) ефективність функціонування (діяльності)
підприємства – рис. 2 (в основі лежить піраміда
ПОКАЗНИКИ
(бізнес індикатори) – система збалансованих
показників (David P. Norton, Robert S. Kaplan,
Lawrence S. Maisel; 1991 – 1992):
фінанси, клієнти, бізнес-процеси,
людські ресурси [2; 3]

ЦІЛІ

БАЧЕННЯ –
найважливіший
орієнтир системи
стратегічного
управління

Задоволення
клієнтів
Якість

Час
доставки

Департаменти

Фінанси

Ринок

Гнучкість

Продуктивність

Тривалість
виробничого циклу

Оперативні
ситеми
бізнесу

Витрати
(брак)

Відділи

ДІЇ
ВНУТРІШНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ (ступінь
використання внутрішніх можливостей)

ЗОВНІШНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ (ступінь
використання ринкових можливостей)

1. Ефективність операційної діяльності; 2. Ефективність інвестиційної діяльності;
3. Ефективність фінансової діяльності [8, с. 64]
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ:
- коефіцієнт (Кт) рентабельності
капіталу (активів);
- Кт загальної ліквідності;
- Кт автономії;
- Кт фінансового левериджу

ВИРОБНИЧОТЕХНОЛОГІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ:
- фондовіддача;
- матеріаловіддача;
- продуктивність;
- фондоозброєність

КОМЕРЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ:
- Кт рентабельності реалізації продукції;
- середній термін погашення (СТП)
кредиторської заборгованості, дні;
- СТП дебіторської заборгованості, дні

1. Система “інформація – ресурс – час”; 2. Освітньо-фаховий потенціал персоналу [10]
Рис. 2. Піраміда ефективності діяльності підприємства в системі «інформація – ресурс – час»
Джерело: сформовано автором на підставі [1 – 3; 5; 8, с. 59-64, 237; 9; 10, с. 20-21, 27] та удосконалено
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ефективності К. Мак-Найра, Р. Ланча та К. Кросса
[2; 8, с. 62-63]);
3) концентрованість ринку, на якому підприємство (компанія) здійснює свою діяльність.
Висновки і пропозиції. Високий рівень конкурентоспроможності підприємства та його інвестиційної привабливості забезпечують результативний розвиток суб’єкта господарювання
(виробничо-господарської структури).
На підставі узагальнення літературних джерел
[1-10] та діючої практики, встановлено, що ключовими параметрами (бізнес-індикаторами) діагностики конкурентоспроможності підприємства
є такі: 1) ефективність функціонування (діяльності) суб’єкта господарювання (фінансовоекономічна, виробничо-технологічна, комерційна); 2) конкурентоспроможність продукції
виробничо-господарської структури (підприємства); 3) концентрованість ринку, на якому підприємство (компанія) здійснює свою діяльність.
Перспективи подальших розвідок в обраному
напрямі полягають у формуванні системи індикаторів оцінювання інвестиційно привабливого іміджу підприємства в контексті діагностики перспектив функціонування суб’єктів господарювання.
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МОЖЛИВІ РИЗИКИ КЛІЄНТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
ВІД ВИКОРИСТАННЯ НИМИ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ КЛИЕНТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ
POSSIBLE RISKS OF BANKCUSTOMERS FROM THEIR USING MEANS OF PAYMENT
Статтю присвячено дослідженню можливих ризиків для клієнтів банків, які використовують платіжні
засоби (картки). У даній роботі розглядаються переваги і недоліки використання банківських пластикових карток. Особливу увагу автори акцентують на платіжних системах та фізичних механізмах захисту
карток. У роботі висвітлено основні переваги і недоліки платіжних систем Visa і MasterCard. Зроблено
відповідні висновки, щодо доцільності використання платіжних засобів клієнтами в контексті захисту їх
коштів, які знаходяться на карткових рахунках банків.
Ключові слова: платіжні картки, ризики, шахрайські операції, картки з чипом, платіжна система, ступінь захисту.
Статья посвящена исследованию возможных рисков для клиентов банков, которые используют платежные средства (карточки). В данной работе рассматриваются преимущества и недостатки использования банковских пластиковых карточек. Особое внимание авторы акцентируют на платежных системах и
физических механизмах защиты карточек. В работе освещены основные преимущества и недостатки платежных систем Visa и MasterCard. Сделаны соответствующие выводы, о целесообразности использования
платежных средств клиентами в контексте защиты их средств, находящихся на карточных счетах банков.
Ключевые слова: платежные карточки, риски, мошеннические операции, карточки с чипом, платежная система, степень защиты.
The article deals with the possible risks for clients who use the means of payment (card). This paper shows the
advantages and disadvantages of using plastic bank cards. Special attention is paid on payment systems and
physical protection mechanisms of the cards. The work highlights the main advantages and disadvantages of
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payment systems Visa and MasterCard. Corresponding conclusions are made as for using of customer payment
means in the context of the protection of their funds which are on the card accounts of banks.
Key words: payment cards, risks, fraudulent operations, chip cards, payment system, the degree of protection.

Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку світової економіки та процесу інтеграції, в Україні все більше спостерігається тенденція використання електронних грошей, платіжних карток. Однак, разом із зручністю проведення платіжних операцій їх споживач стикається із
певними ризиками, які призводять до втрати його
грошових коштів. Зростання частки шахрайських
операцій негативно впливає на бажання споживачів товарів і послуг використовувати платіжні
картки при повсякденних розрахунках. Важливою частиною даного дослідження є визначення
найменш вразливих до втрат коштів, платіжних
засобів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Ризики, які пов’язані із використанням банківських платіжних карток були дослідженні такими фахівцями: М. В. Колдовський, О. М. Ващенко, Н. Д. Фаюра., О. М. Коваль, В. М. Усоскин та
ін., їх праці присвячені проблем ризику, що
пов’язані із використанням платіжних засобів.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, недостатньо приділено уваги саме дослідженню проблем захищеності
коштів клієнтів від використання платіжних карток та їх роль в захисті грошових коштів в залежності від приналежності до платіжних систем.
Мета і завдання дослідження. Метою даної
наукової роботи є дослідження ризиків від використання платіжних засобів(пластикових карток)
та роль вибору платіжної системи з метою охорони коштів клієнтів банківських установ від шахрайства. Зробити спробу групування банків в
Україні за приналежністю до платіжних систем.
За період з 2010 до 2014 рр. дослідити структуру
та тенденції ринку платіжних засобів в Україні,
де емітентами є банківські установи а також можливий ступінь ризику клієнтів банківських установ від використання ними платіжних засобів за
платіжними системами в державі.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до
закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» платіжна картка – електронний
платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з
відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі
своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання
коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [4].
Пластикові картки, на сучасному етапі розвитку платіжної системи, набувають все більшого
значення, тому важливо знати можливі ризики,
які можуть виникнути при їх використанні. Перед користувачами карт можуть постати такі
проблеми:інформація з картки отримана сторонніми особами може бути використана для оплати
товарів через мережу Інтернет; не достатня увага
користувача карти може призвести до втрати з
поля зору карти, і тим самим клієнт ризикує що
картою провели декілька трансакцій; не відразу
помічена втрата картки ускладнює процес пошуку злочинців; погана про інформованість клієнтів
банку про можливі випадки шахрайства призводить до втрати карти та використання її іншими
особами, як наслідок втрачається довіра до банку;
не зрозумілий спосіб користування картою, особливо для людей похилого віку.
Дослідження ринку платіжних засобів були
проведені за період з 2010 до 2014 року, а саме за
видами носіїв інформації , де розглянуті тенденції ринку карток в цілому та окремо карток із:
магнітною смугою, магнітною смугою та чіпом,
тільки з чіпом та у мережі Інтернет.
Так, з магнітною смугою носіїв інформації
було емітовано в 2014 році значно більше, ніж в
2010, тобто в 2014 році – емітовано 33277 тис. шт.

Види платіжних карток, які емітовані банками України за період 2010-2014 рр.[3]
Дані
станом на:
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
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Таблиця 1

Види платіжних карток за видами носіїв інформації (тис. шт.)
З магнітною смугою
З магнітною смугою та чіпом
З чіпом
У мережі Інтернет
27092
588
1348
76
27438
602
1236
129
32022
653
1188
987
31238
1014
741
113
33277
1536
623
185
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проти 27092 тис.шт. у 2010 р., що більше на
6185 тис. шт., це в свою чергу означає, що попит
на карти зростає. При порівнянні емісії платіжних карток з магнітною полосою та чіпом та тільки з чіпом, можна зробити висновок, що в Україні
збільшується кількість карток з магнітною смугою та чіпом, натомість скорочуюється емісія
карток із чіпом. Так, в період з 2010-2014 рр. обсяг
емісії карток із магнітною смугою виріс з
588 тис. шт. в 2010 році, до 1536 тис. шт в 2014 р., а
обсяг карт з чіпом навпаки, скоротилося
з 1348 тис. шт. до 741 тис. шт. У мережі Інтернет

найбільше число емітованих пластикових карт
припадає на 2012 рік, де обсяг емісії становив
987 тис. шт., що у 5,3 рази більше за станом на
2014 р.
Розглянемо (рис. 1), де представлені види платіжних карток за видами носіїв інформації, а
саме: з магнітною смугою, з магнітною смугою та
чіпом, з чіпом та через мережу Інтернет.
За графіком (рис. 1) в період 2010-2011 рр., можна зробити висновок, що представлена крива обсягу вироблених карток з магнітною смугою не
співпадає з кривими обсягу карток з магнітною

Рис. 1. Види платіжних карток, які емітовані банками України за видами носіїв інформації за період 2010-2014 рр.,
(складено автором на основі [3])

смугою та чіпом, чіпом та в мережі Інтернет, значення яких є доволі низькі і тому криві між собою
значно різняться.
Дослідження структури платіжних карток, які
емітовані банками України за період 2010-2014 рр.
було з’ясовано, що в 2010 р. найбільша питома
вага припадала на картки з магнітною смугою,
які складали – 93,09%. Найменша питома вага за

структурою припадала на картки у мережі Інтернет-0,26%. У 2011, 2013,2014 роках тенденція до
зростання зберігається і картки з магнітною смугою займають провідне місце в структурі карток
за видами інформації, а частка у мережі Інтернет
є найменшою. Однак, в 2012 році найменшу питому вагу становили картки з магнітною смугою та
чіпом (табл. 2).

Структура платіжних карток, які емітовані банками України за період 2010-2014 рр.,
(складено автором за джерелом [3])
Дані станом на:
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

Таблиця 2

Структура платіжних карток за видами носіїв інформації (%)
Разом за видами
З магнітною
З магнітною
У мережі
З чіпом
носіїв
смугою
смугою та чіпом
Інтернет
інформації
93,09
2,02
4,63
0,26
100
94,28
2,07
4,25
0,44
100
91,89
1,87
3,41
2,83
100
94,38
3,06
2,24
0,34
100
93,42
4,31
1,75
0,52
100
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При порівнянні емісії карток з магнітною смугою в Україні, можемо зробити висновок, що в
2011 році приріст був найменшим і становив
-1,28%, тоді як в 2012 р. – цей показник дорівнював 18,2%, в 2013 р. -15,3%, а в 2014 р. -12,83%. Динаміка платіжних карток за 2011 рік говорить
нам, про те, що відбулося зменшення емісії носіїв
інформації з чіпом, і він мав від’ємний приріст –
який склав 8,31%, а в 2012 р.– 11,87%, в 2013 та
2014 роках відповідно -45,03% і -53,78% (табл. 3).

Картки з магнітною смугою та чіпом за даний період мають наступний приріст: у 2011 році приріст цього показника становив 2,38%, тоді як в
2012 році він мав значення 11,05%,що в 14,6 разів
менше ніж у 2014 році та на 61,4% менше ніж у
2013 році. Найбільший темп приросту щодо емісії
платіжних карток у мережі Інтернет було зафіксовано в 2012 році і він мав значення 1198,68%.
Тоді, як в 2011р. він становив 69,74%, а в наступних роках 2013 р. – 48,68% і в 2014 р. – 143,42%.

Динаміка платіжних карток, які емітовані банками України за період 2010-2014 рр.,
(складено автором на основі даних [3])
Дані станом на:
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

Таблиця 3

Темп росту платіжних карток за видами носіїв інформації (%.)
З магнітною смугою
З магнітною смугою та чіпом
З чіпом
У мережі Інтернет
100
100
100
100
101,28
102,38
91,69
169,74
118,2
111,05
88,13
1298,68
115,3
172,45
54,97
148,68
112,83
261,22
46,22
243,42

Виходячи з даної статистичної інформації
можна зробити висновок, що виробництво карток
в цілому на ринку України зростає, при цьому виробництво карт з магнітною смугою зростає
більш швидкими темпами, а з чіпом навпаки
зменшується. Це явище пояснюється тим, що банкам, які емітують платіжні картки, вигідніше виготовляти картки з магнітною смугою, які є менш
дорогими при виробництві, ніж картки із чіпом.
Оскільки, вартість самого чіпа істотно перевищує
вартість пластика.
Для проведення платіжних операцій клієнт
обирає платіжні системи. В Україні найбільш широко використовують картки з системами Visa і
MasterCard, це підтверджують дані з табл. 4.

Групування банків Україниза видами платіжних систем станом на 01.01.2014 представлно в
табл. 4, де розглядаються картки за формою власності з іноземним капіталом та національним капіталом. З іноземним капіталом за нашими спостереженнями емітують банки: «Сбербанк Росії»,
«ВТБ банк», UniCredit, Промінвестбанк, Райффайзен банк Аваль, НадраУкрсіббанк, Альфабанк, які користуються платіжною системою Visa
та MasterCard. За національм капіталом – Приватбанк і Дельта банк використовують системи Visa
та MasterCard.
Важливою складовою захисту клієнта від шахрайства є вибір ним найбільш надійної та зручної
платіжної системи. Для визначення можливих

Таблиця 4
Групування банків за формою власності, щодо використання платіжних систем в Україні
станом на 01.01.2014 (складено автором на основі [1, 2])
Банки за формою
власності
1. З іноземним
капіталом (більше 50%)

2. З національним
капіталом
(частка іноземного
капіталу менше50%)
48

Назва банку та відсотковий вміст іноземного
капіталу
* Сбербанк Росії(100%)
* ВТБ банк (99,97%)
* UniCredit (Укрсоцбанк) (98,48%)
* Промінвестбанк(98,6%)
* Райффайзен банк Аваль (96,45%)
* Надра (89,96%)
* Альфа-банк (80,1%)
* Укрсіббанк(84,99%)
* Приватбанк (17,3%)
* Дельта банк (29,39%)

Платіжна система
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
Visa та MasterCard
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ризиків клієнтів банківських установ при використання карток за різними платіжними системами в Україні розглянемо табл. 5.

В табл. 5 надана класифікація карток за ступенем ризику клієнтів, які користуються ними. Найвищий рівень захисту припадає на платіжні сис-

Таблиця 5
Можливий ризик клієнтів банківських установ від використання ними платіжних карток за
платіжними системами в Україні (складено автором на основі даних сайтів банків України)
Платіжна
система

Ступінь ризику клієнтів від використання платіжних карток Класифікація платіжних карток
Високий рівень захисту

Середній рівень захисту
Visa
Середній рівень захисту
Середній рівень захисту
Високий захисту
Високий рівень захисту

MasterCard

Середній рівень захисту
Середній рівень захисту

Середній рівень захисту

теми Visa та MasterCard. Які в свою чергу поділяються на: Visa Gold, Visa Infinite, Visa Platinum та
MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard
Signia, MasterCard World Elite. З метою аналізу
платіжних систем України та їх ролі в захисті коштів споживачів, важливо зазначити переваги і
недоліки провідних платіжних систем Visa і
MasterCard, які наведені в табл. 6.
Як видно з табл. 6, при порівнянні систем Visa
і MasterCard в таблиці зазначені недоліки і переваги кожної з систем. До переваг системи Visa
належать: довге перебування на ринку пластикових карт, що свідчить про більшу надійність та
довіру клієнтів банківських установ; Visa передбачає здійснення платежів від суб’єкта до
суб’єкта; не завжди вимагає пін-код, що є зручним при здійсненні малих купівель; валютою
платіжної системи є долар і гривня. Основною
перевагою системи MasterCard є те, що при оплаті покупцем завжди вимагається пін-код, тому це

Gold
Infinite
Platinum
Classic
Signature
Purchasing
Unembossed
Electron,
Instant
Business
Corporate
Standart
Gold
Platinum
World Elite
Signia
Maestro
Maestro Prepaid
Standard
Electronic
Debit
Unembossed
Business , Corporate

зменшує ризики, що картою скористаються сторонні люди.
Висновки та пропозиції. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновки:
1. на грошовому ринку України найбільшим
попитом користуються картки з магнітною смугою, а найменшим – картки у мережі Інтернет.
Зростання попиту на картки в цілому, зумовлює
позитивний ефект для економіки країни, її розвитку, як високо розвиненої держави;
2. визначення динаміки випуску платіжних
карток України на сучасному етапі є важливою
частиною для визначення найкращої системи захисту, якій довіряє більша частина населення
України;
3. так, за період 2010-2014 рр. загальний приріст випуску, платіжних карт з магнітною смугою
становить 47,61%, з магнітною смугою і чіпом
247,1% та у мережі Інтернет дорівнює 1460,52%.
Протилежна ситуація відбувається з виробни49
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Таблиця 6

Порівняльна характеристика платіжних систем в Україні
(складено автором на основі даних сайтів банків України)
Ознаки за якими
порівнюються системи
Валюта платіжної системи
Необхідність введення
пін-коду
Номер лицьового боку
карти
Вплив на розвиток ринку

Visa
В доларах і гривні
Не завжди вимагає пін-код

В євро або російських рублях
Завжди вимагає пін-код

завжди починається з цифри «4»

починається з цифри «5»

Visa є першовідкривачем безготівкових
платежів , який створив першу в світі мережу
банкоматів, картки для передоплати і багато
іншого.
Здійснює

MasterCard є наслідувачем Visa,
виступає в ролі
«наздоганяючого гравця»

Можливість здійснювати
платежі від людини
людині
Код для електронних угод. Код CVV2

цтвом карт з чіпом, загалом зниження приросту
за зазначений період становить 118,99% (табл. 3);
4. темп приросту обсягів виготовленої продукції за видами носіїв інформації в Україні є різним:
процес збільшення обсягу виробництва платіжних карток, то зростає швидкими темпами, то навпаки скорочується;
5. розглянувши структуру платіжних карток,
які емітовані банками України за період 20102014 рр., можна зробити висновок, що картки з
магнітною смугою за 2011 і 2013 роки та 2010 і 2014
роки мають приблизно однаковий обсяг випуску,
тоді як в 2012 році він був найменшим і становив
91,89%. Виробництво карт з чіпом та з магнітною
полосою і чіпом посідають друге місце в структурі
платіжних карток за видами інформації. Так виробництво карт з чіпом в період 2010-2012 рр. має
більшу відсоткову частину вироблених карт відносно карт з магнітною смугою та чіпом. Однак,
вже в 2013-2014 рр. частка «гібридних» карт зростає відносно карток з чіпом. Картки у мережі Інтернет мають найменший відсоток від всієї структури виготовлених карток і мають значення приблизно 0,5%, окрім 2,83% у 2012 році;
6. при припущенні, що ступінь захисту платіжних систем відповідно до класифікації платіжних карток, можемо зазначити що найбільш
захищеними є картки для людей з великими коштами і, які використовують таку платіжні картки як: Visa Gold, Visa Infinite, Visa Platinum та
MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard
Signia, MasterCard World Elite. Варто зазначити,
що ступінь захисту картки великою мірою залежить яким видом фізичного механізму захисту та
платіжною системою користується клієнт банківської установи. Виходячи з даних табл. 4, 6 може50

MasterCard

Не здійснює
Код CVC2

мо зробити висновок, що система Visa має більше
переваг ніж MasterCard, однак в банківських установах України незалежно від форми власності однаково розповсюдженими є обидві платіжні системи, що свідчить про високий рівень захисту
проаналізованих платіжних систем.
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ЕКСПАНСІЯ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
ЭКСПАНСИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
EXPANSION OF FOREIGN COMPANIES IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE
В статті розглянуто переваги та недоліки експансії іноземних компаній на страховий ринок України.
Проведений аналіз дозволив визначити, що не зважаючи на значні макроекономічні коливання в
економіці, український страховий ринок залишається привабливим для іноземних компаній.
Ключові слова: експансія, страховий ринок, транснаціональна страхова компанія, іноземний капітал, активи.
В статье рассмотрены преимущества и недостатки экспансии иностранных компаний на страховой
рынок Украины. Проведенный анализ позволил определить, что несмотря на значительные макроэкономические колебания в экономике, украинский страховой рынок остается привлекательным для иностранных компаний.
Ключевые слова: экспансия, страховой рынок, транснациональная страховая компания, иностранный капитал, активы.
The article discusses the advantages and disadvantages of expansion foreign companies in the insurance market
of Ukraine. The analysis allowed us to determine that despite significant macroeconomic fluctuations in the
economy, the Ukrainian insurance market remains attractive for foreign companies.
Key words: expansion, the insurance market, multinational insurance company, foreign capital assets.

Постановка проблеми. Особлива природа
ринку страхових послуг пояснює його схильність
до глобалізаційних процесів. Страхування вимагає міжнародного співробітництва для надійного
страхового захисту об’єктів, що володіють високою вартістю (енергетичні установки, промислові
підприємства, космічні об’єкти і т. ін.), для ефективної роботи секторів економіки, які носять інтернаціональний характер, а також від ризиків,
що носять катастрофічний характер. Стирання
законодавчих та економічних границь між національними ринками страхових послуг є однією з
фундаментальних тенденцій розвитку світової
фінансової системи, орієнтованої на формування
глобального страхового простору.

В Україні спостерігається активний процес
збільшення зацікавленості і як наслідок присутності іноземного капіталу на національному страховому ринку, який має великий потенціал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню збільшення присутності іноземних
страхових компаній в страховій системі України
приділяють увагу як вітчизняні вчені-економісти,
так і зарубіжні, серед яких: В. Л. Пластун,
В. С. Домбровський, М. С. Мельник, Є. Я. Щелгова, Н. В. Ткаченко, Ю. А. Гусєв та ін.
Не зважаючи на те, що найважливіші аспекти
іноземного інвестування страхових компаній знайшли відображення у зарубіжній й українській
економічній літературі, проблеми експансії іно-

© Шевченко В. І., 2014

51

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 11 (листопад)

земних компаній на страховому ринку України
все ж таки залишаються не достатньо дослідженими і потребують подальшого детального аналізу.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Світовий досвід показує, що
страхові компанії можуть акумулювати фінансові
ресурси у декілька разів більше, ніж середні комерційні банки, за певних економічних умов при
високому рівні розвитку фінансового і, передусім, фондового ринку, при зростанні добробуту
населення. В умовах глобалізації фінансових ринків і лібералізації руху капіталів помітно активізувалася міжнародна діяльність страхових компаній. Проникнення іноземного капіталу в національні страхові системи як промислово розвинених, так і країн із перехідною економікою, набуло
широких масштабів і стало переважаючою тенденцією в розвитку світової економіки.
Вітчизняні страхові компанії очікують від іноземних інвесторів на нові технології, нові страхові продукти, впровадження якісних передових
стратегій розвитку, ефективне управління інвестиційним портфелем тощо. Присутність іноземних компаній підвищує рівень конкуренції на національному страховому ринку, від чого виграє
перш за все споживач страхових послуг.
Мета статті. Метою наукової статті є аналіз
напрямів експансії іноземних страхових компаній на фінансовий ринок України та дослідження
позитивних і негативних ефектів від присутності
іноземного капіталу на вітчизняному ринку страхових послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Страхування в багатьох країнах світу розглядається як стабілізаційний фактор та суттєве джерело забезпечення довгострокових інвестицій в
економіку держави. Співвідношення активів
страхового ринку до ВВП в деяких країнах світу
складає: у Великобританії – 96,5%, США – 45,2%,
Японії – 66,9%, Франції – 63,0%, Німеччині –
45,5%, в Україні ж цей показник становить лише
3,2% [6]. Місце страхового ринку України в світовій страховій індустрії представлено в табл. 1.
Станом на середину 2014 року капіталізація
страхового ринку України становила 65 млрд.
грн. Але половина цих коштів на сьогодні знаходиться у векселях, акціях, і тільки 20% становлять ліквідні кошти, які страховики реально можуть використовувати. До того ж частина коштів
сьогодні знаходиться у банках-банкрутах і страховики не можуть їх отримати для використання
у своїх резервах. Одним із шляхів вирішення проблем страхових компаній України є залучення коштів іноземних страховиків для створення нових
привабливих страхових продуктів, підвищення
капіталізації, розширення ринків присутності
тощо.
На страховому ринку України в 2013 році здійснювали діяльність 112 страхових компаній з іноземним капіталом (27,1% всіх зареєстрованих
страховиків (414)), з них 84 ризикових страхових
компаній, і 28 страховиків по страхуванню життя. Загальний обсяг іноземних інвестицій на вітчизняному страховому ринку становить 468,3
євро [2].

Місце страхового ринку України в світовій страховій індустрії, 2012 р. [2, 6]
Регіон
Розвинуті ринки
Великобританія
Японія
Франція
США
Італія
Німеччина
Ринки, що розвиваються
Південна та Східна Азія
Індія
Китай
Латинська Америка та Карибські острови
Бразилія
Мексика
Центральна та Східна Європа
Україна
52

Life
2 262
210
525
175
538
105
114
365
228
60
135
65
41
10
21
0,17

Премії, млрд. дол.
Non-Life
1 635
109
131
98
667
55
131
334
119
12
87
89
37
12
72
2,68

Всього
3 897
320
655
273
1 205
161
245
700
347
73
222
154
78
22
93
2,85

Таблица 1

Частка в ВВП,%
8,6
11,8
11
9,5
8,1
7
6,8
2,7
3
4,1
3
2,8
3,2
1,9
2,6
1,3
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Структура присутності іноземного капіталу в
розрізі країн його походження останніми роками
залишається відносно незмінною. Так, на Австрію доводиться 15,6% інвестицій, Росію –
9,8%, Казахстан – 5,5%, США – 4,8%, Нідерлан-

ди – 3,8%, Францію – 2,9%, Німеччину – 2,1%.
На Кіпр і офшорні території Великобританії
припадає понад 40% інвестицій (рис. 1). Такі показники в цілому характерні для ринків, що розвиваються [2].

Інші країни
24,30%

Кіпр і офшори
40%

США
4,80%

Казахстан
5,50%

Росія
9,80%

Австрія
15,60%

Рис. 1. Структура присутності іноземного капіталу на страховому ринку України, 2013 рік [2]
Останніми роками реальний потенціал страхового ринку України так і не був розкритий повною мірою, що пов’язано з високим рівнем його
залежності від банківської системи. Однак, на
відміну від банківського сектора, зарубіжні інвестори не виявляють намірів залишати Україну,
незважаючи на те, що національний ринок страхування продовжує демонструвати негативні тенденції. Деякі з іноземних страхових компаній,
такі як концерн Grawe, зацікавилися Україною ще
в 1990-х роках. Більшість іноземних дочірніх компаній почали виходити на український страховий
ринок в 2004 році і продовжували експансію вітчизняного страхового сегменту до кризи 20082009 років. Після неї вітчизняний страховий ринок покинули деякі великі гравці, наприклад, італійська Generali.
Підтвердженням вищесказаного є бажання фінансової компанії EMF Capital Partners (Великобританія) вкладати гроші в український страховий ринок. Активи цього фонду становлять, 150
млн. дол. Співвласниками фонду є східноєвропейські фінансові інститути, в числі яких великий німецький страховик Gothaer, банк DEG, датський банк FMO [3].
EMF Capital Partners в червні 2014 р. вже придбала першого ризикового страховика «РітейлСтрахування» у компанії Investohills Capital. Англійська компанія придбає контрольний пакет акцій «Рітейл-Страхування» протягом двох років.
Інвестиції будуть проходити в чотири етапи. Їх
сума складе майже 7 млн. дол. Перший транш англійці перерахували українському страховику на-

прикінці червня 2014 р., другий планують перерахувати в березні 2015 р. Загалом EMF Capital
Partners готова інвестувати 5-20 млн. дол. в українські страхові компанії [3].
Експерти називають рішення EMF Capital
Partners інвестувати в Україну хорошим трендом
для страхового ринку. Хоча венчурні фонди, на
відміну від профільних інвесторів, як правило, купують активи для спекулятивного перепродажу, а
не з метою стратегічного розвитку. Отже, мінус такого інвестора полягає в тому, що він не привносить в страхову дочірню компанію нових технологій, продуктів, ідей, програмного забезпечення.
За оцінками експертів, лідери національного
страхового ринку в 2014 році коштують від 1 до
10 млн. дол., хоча шість років тому їх вартість сягала 50-100 млн. дол. Серед них називають компанії «Аска», «ТАС», «Універсальна» та УПСК [3].
Підсиленню привабливості вітчизняного страхового ринку для іноземних компаній сприяє не
тільки широке коло потенційних можливостей, а
й зміни пов’язані із закінченням перехідного періоду входження України до Світової організації
торгівлі (СОТ). На сьогоднішній момент існують
наступні умови входження іноземних інвесторів
на страховий ринок України:
– необмежена частка участі нерезидентів в
статутних фондах страхових компаній;
– необмежена кількість відкриття дочірніх
структур іноземних страхових компаній;
– рівноправне законодавство для страхових
компаній-нерезидентів та дочірніх структур нерезидентів;
53
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– немає обмежень для осіб-нерезидентів, які
займають керівні посади в страхових компаніях.
До того ж в травні 2013 р. були зняті обмеження щодо роботи прямих філій іноземних страхових компаній. Так само потрібно відзначити зміни умов роботи іноземних інвесторів на страховому ринку України після закінчення перехідного періоду вступу в СОТ, а саме:
– наявність гарантійного депозиту на рахунках українських банків;
– розміщення страхових резервів філій
страховиків-нерезидентів на території України;
– країна реєстрації нерезидента відноситься до
країн, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері боротьби з відмиванням «брудних» грошей;
– в країні реєстрації нерезидента здійснюється
нагляд за страховою діяльністю;
– рейтинг фінансової надійності відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг;
– наявність безвідкличного зобов’язання
страховика-нерезидента щодо безумовного виконання ним своїх зобов’язань, які виникли у зв’язку
з діяльністю його філії в Україні [1].
Від збільшення іноземного капіталу на страховому ринку України виграють насамперед споживачі, тому що присутність іноземних страхових
компаній збільшує конкуренцію, а отже і якість
надаваних послуг.
Проте, не можна ігнорувати негативні наслідки, до яких може призвести надмірне відкриття
національного страхового ринку для іноземних
компаній.
Перш за все, потрібно зауважити, що при домінуючій участі іноземних інвесторів на національному страховому ринку держава може втратити
контроль над страховими резервами та інвестиційними коштами, адже, як відомо, діяльність
іноземних суб’єктів економіки завжди важче відслідковується і піддається контролю з боку держави [4, с. 16].
Варто відмітити той факт, що часто успішна
діяльність іноземних страхових компаній може
стати причиною банкрутства та припинення діяльності вітчизняних. Іноземні великі страхові
компанії або навіть корпорації поглинають або
витісняють з ринку менш розвинені національні,
адже конкуренція з досвідом роботи та інноваційними технологіями транснаціональних страхових
корпорацій практично неможлива. Не можна відкидати факт цінового демпінгу збоку іноземних
страхових компаній, до якого національний ринок України непідготовлений.
Проте, політичні події 2014 року можуть кардинально змінити розстановку сил на українсько54

му страховому ринку і змусити іноземні компанії
переглянути свою стратегію. Існує тренд глобальних корпорацій виносити обслуговування
стандартизованого бізнесу в менш витратні регіони. Відносно ринків в Східній Європі, то вони не
виправдали на початку 2000-х років очікувань
зростання обсягу бізнесу [5].
Зважаючи на невеликий обіг вітчизняного
страхового ринку – близько 10 млрд. грн. за оцінками Української федерації страхування (УФУ) –
в Україні страхування традиційно є низькорентабельним. В таких умовах девальвацію національної валюти і постійні курсові коливання страховики відчувають особливо гостро [5].
Для боротьби з викликами, які перед страховиками ставить макроекономічне середовище,
компаніям доводиться оптимізувати структуру
бізнесу. Іноземні компанії змушені відмовлятися
від таких витратних видів страхування, як дрібний роздріб, медицина і автострахування. Більш
привабливими для них залишаються заставне
страхування, робота зі страховими та нестраховими посередниками. Більшість експертів не вважають, що економічні труднощі здатні підштовхнути
іноземних страховиків до виходу з українського
ринку. У структурі бізнесу світових страховиків
українські дочірні компанії займають десяту долю
відсотка. Для компаній з багатомільярдною капіталізацією збитки одного-двох років навіть в десятки мільйонів доларів не будуть критичними.
Страхові компанії з іноземним капіталом, опитані Forbes, запевняють, що навіть з урахуванням
непростих умов роботи серед європейських країн
Україна залишається одним з найбільш привабливих ринків. Менше 10% українців мають хоча
б один поліс добровільного страхування, в той
час як у Східній Європі пенетрація становить 4050%, а в Західній Європі – 70% [5].
Висновки. Перевагою присутності іноземного
страхового капіталу на вітчизняному страховому
ринку є:
– акумулювання іноземних інвестицій для
всебічного розвитку вітчизняної страхової інфраструктури, а також зниження витрат на їх надання;
– використання іноземних передових страхових технологій і «know-how»;
– поліпшення якості обслуговування страхувальників;
– удосконалення державного регулювання
страхової діяльності на основі гармонізації правового середовища у страховій сфері й приведення
його у відповідність до світових стандартів;
– підвищення вимог до капіталізації національних страховиків, що, зрештою, сприяє збіль-

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 11 (листопад)

шенню фінансової стійкості та конкурентоспроможності страхових компаній;
– посилення ролі страхової системи в процесі
розподілу інвестиційних ресурсів;
– підвищення кваліфікаційного рівня працівників страхових установ.
До суттєвих недоліків експансії іноземних
компаній на вітчизняному страховому ринку також можна віднести наступні:
– зниження капіталізації галузі в цілому за рахунок відволікання більшої частини фінансових
потоків на закордонне перестрахування;
– перехід на міжнародні фінансові ринки значної частки внутрішніх інвестиційних ресурсів,
акумульованих через страхування;
– скорочення ступеня національного контролю над страховими резервами і інвестиційними
коштами, що може негативно позначитись на рівні її економічної безпеки;
– висока чутливість до коливань світового фінансового ринку, а також до міжнародних фінансових спекулятивних операцій;
– перевага інтересів країни походження капіталу над інтересами суб’єктів вітчизняного ринку.
Отже, в посткризовій світовій фінансовоекономічній сфері особливо актуальними стають
пошуки шляхів підвищення ефективності страхової діяльності для формування більш здорової,
стійкої до впливу негативних екстерналій та внутрішніх суперечностей страхової системи. У
зв’язку з цим контрольований баланс присутності
національних та іноземних страхових компаній
на ринку України буде лише прискорювати ці
процеси.
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МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І
ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
МЕХАНИЗМ И ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И
ЗАКАЗЧИКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF CALCULATIONS CONTROL WITH BUYERS AND
CUSTOMERS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
У даній статті розглянуто основні напрямки та механізми реалізації контролю у розрахунках з покупцями та замовниками. Дано визначення поняттям дебіторської заборгованості у розрахунках з покупцями
та замовниками, ролі контролю такої заборгованості. Детально розглянуто структуру та механізми контролю розрахунків з дебіторами.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, покупці та замовники, облік розрахунків, контроль, резерв
сумнівних боргів.
В данной статье рассмотрены основные направления и механизмы реализации контроля в расчетах с
покупателями и заказчиками. Дано определение понятиям дебиторской задолженности в расчетах с покупателями и заказчиками, роли контроля такой задолженности. Подробно рассмотрена структура и механизмы контроля расчетов с дебиторами.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, покупатели и заказчики, учет расчетов, контроль, резерв сомнительных долгов.
In this paper, directions and implementation mechanisms of control in calculations with buyers and customers.
The definition of the notion of receivables in calculations with buyers and customers, the role of control of the debt.
Considered in detail the structure and mechanisms for monitoring accounts receivable.
Key words: accounts receivable, buyers and customers, the payments, monitoring, provision for doubtful debts.

Постановка проблеми. В умовах сучасного
економічного стану виникає необхідність вдосконалення обліку і контролю дебіторських розра© Волковицька О. М., Болтач С. Ю., 2014
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хунків. Проблема неповернення дебіторської заборгованості є надзвичайно актуальною для країн з перехідною економікою, що обумовлено роз-
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ривом між світовими обліковими системами та
недоліками у вітчизняній нормативній базі. Впровадження зарубіжного досвіду для реорганізації
обліку та методології контролю у сфері дебіторської заборгованості потребує певних перехідних
адаптивних етапів перед застосуванням в українській обліковій системі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Спираючись на попередньо досягнутий досвід
організації та методики обліково-контрольної роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як
Василюк М. М., Сливка Я. В., Риндя А. Р., Романченко Г. С. та ін., можна зробити висновок, що вивчені дослідження щодо предметності обліку,
його об’єктів та завдань є недостатніми, що визначає необхідність удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості у розрахунках із
покупцями та замовниками.
Виділення раніше невирішеної частини проблеми. Вивчення наукової літератури дозволить
зробити висновок, що вирішення основних проблемних питань у аспекті розрахунків з покупцями та замовниками, носить лише теоретичний характер. Відсутні реальні, впроваджені методи покращення стану обліку та контролю розрахунків
з покупцями та замовниками.
Мета статті. Виходячи з проблеми недостатнього висвітлення в сучасній літературі питання
контролю розрахунків із покупцями та замовниками, ми вирішили проаналізувати існуючі механізми та методи контролю для виявлення найбільш оптимального підходу.
Результати дослідження. На сучасному етапі
економічного розвитку вітчизняні підприємства
не спроможні ефективно контролювати дебіторську заборгованість при розрахунках з покупцями,
яка займає вагому частку в оборотних активах, що
спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці,
укладаючи угоди закупівлі, не прогнозують свої
фінансові можливості; постачальники, попередньо
отримавши оплату за продукцію і надання послуг,
не виконують своїх зобов’язань; банки затримують розрахунки за наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення платіжних операцій, не
забезпечують дисципліни розрахунків.
Впровадження системи контролю, моніторингу процесу розрахунків з покупцями та замовниками дозволить звести до мінімуму ризики
пов’язані з реалізацією дебіторської заборгованості. Контроль – одна з основних функцій системи управління, яка здійснюється на основі спостереження за поведінкою керованої системи з
метою забезпечення оптимального її функціонування. Одна з найважливіших особливостей
контролю, яку слід враховувати в першу чергу,

полягає в тому, що контроль повинен бути всеосяжним. Контроль розрахунків з покупцями та
замовниками не може залишатися прерогативою
виключно контролера чи контрольної служби.
Всі відповідальні особи, які задіяні в реалізації
розрахунків з дебіторами повиннні здійснювати
контроль як невід’ємну частину своїх посадових
обов’язків, навіть якщо це не відображено в їх посадових інструкціях. Контроль є о процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати
повністю у відриві від контролю. В залежності
від мети та цільової направленості, для перевірки
стану розрахунків можна використати наступні
види контролю: ревізія, аудит, тематична перевірка, розслідування, службове розслідування.
Загальна класифікація контролю дозволяє розібратися в змісті контролю, а головне – відповідає конкретним практичним завданням, тобто
надає практикам методику вибору того чи іншого
виду контролю, необхідного для досягнення поставленої мети. За допомогою цієї класифікації
з`ясовують, якими видами, формами і методами
здійснюють контроль, тобто якісний зміст і форма господарського контролю. Дана класифікація є
найбільш універсальною для визначення необхідної якісності контролю у зазначених аспектах обліку, в її основу покладено види та форми його
здійснення (табл. 1).
Професор Василюк М. М. вказує, що для забезпечення платоспроможності, ліквідності, прибутковості підприємства шляхом створення ефективного механізму контролю дебіторської заборгованості передбачає виконання таких основних
етапів контролю дебіторської заборгованості [1]:
− на першому етапі слід визначити заплановані нормативні показники;
− другий етап включає проведення оцінки існуючих показників діяльності підприємства;
− третій етап є зіставленням нормативних та
фактичних показників;
− реалізація четвертого етапу базується на
аналізі відхилень та виявленні джерел їх формування. Це найбільш трудомісткий та важливий
етап контрю, так як містить аналітичні дані щодо
збоїв процесу діяльності.
Для вивчення стану дебіторської заборгованості у розрахунках з покупцями та замовниками, рекомендовано використати детальну класифікацію методів контролю, який складатиметься
з наступних кроків:
1. аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді;
2. формування принципів кредитної політики
відносно до покупців продукції;
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Види класифікації господарського контролю

Таблиця 1

Господарський контроль
1. За повнотою охоплення підрозділів ланки, що контролюється:
Повний
Частковий
Наскрізний
2. За повнотою вивчення господарських процесів:
Суцільний
Вибірковий
Комбінований
3. За колом господарських процесів, що вивчаються:
Спеціалізований
Тематичний
Галузевий
4. За обсягом процесів, що вивчаються:
Контроль всередині
Міжгосподарський
Внутрішньогосподарський
Міжгалузевий
підприємства
5. За етапами контролю господарських процесів:
Попередній
Поточний
Наступний
6. За періодичністю проведення:
Перманентний (функціональний)
Періодичний
7. За способом сприйняття господарських процесів:
З участю суб`єкта контролю
Автоматичний (без участі контролера)
8. За методами здійснення:
СудовоПеревірка
бухгалтерська
Обстеження
Аудит
Інвентаризація
Аналіз
Ревізія
експертиза
9. За формами здійснення:
Кількісний
Якісний
Вартісний
10. За ступенем автоматизації:
Контроль, який
Із застосуванням ЕОМ і
З незначним застосуванням обчислювальної техніки
виконується вручну
ПК
11. За статусом здійснення:
Державний
Відомчий
Громадський
Незалежний

3. визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються в дебіторську заборгованість по товарному та споживчому кредиту;
4. формування системи кредитних умов;
5. формування стандартів оцінки покупців і
диференціація умов надання кредиту;
6. формування процедури інкасації дебіторської заборгованості;
7. забезпечення використання на підприємстві
сучасних форм фінансування дебіторської заборгованості;
8. побудова ефективної системи контролю за
рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.
Систему контролю дебіторської заборгованості у розрахунках з покупцями та замовниками доцільно розділити на два крупних блока: контроль
кредитної політики, що дозволяє максимально
ефективно використовувати дебіторську заборгованість як інструмент збільшення продажу, і
комплекс заходів, які спрямовані на зниження ризику виникнення простроченої або безнадійної
дебіторської заборгованості.
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Важливим питанням при побудові алгоритму
контролю розрахунків з покупцями та замовниками є класифікація дебіторської заборгованості,
яку покладено в основу його функціонування. Традиційна класифікація дебіторської заборгованості
передбачає її розподіл за правовим критерієм на
строкову або прострочену. Для даного алгоритму
пропонуємо здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості за критерієм її стягнення,
тобто за можливістю її вчасного повернення підприємству: строкова, прострочена, безнадійна та
сумнівна. При роботі з юридичними особами класифікація суми боргу як безнадійної відбувається
за порушення строку позовної давності. Для цього
необхідно мати розрахунок боргу, інформацію
щодо проведеної роботи, а також акт звірки взаєморозрахунків. Важливо дати оцінку показникам
якості та ліквідності дебіторської заборгованості.
Під якістю дебіторської заборгованості слід розуміти вірогідність одержання цієї заборгованості в
повній сумі. Показником цієї вірогідності є термін
утворення заборгованості, а також питома вага
простроченої заборгованості в загальній сумі.
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Відхилення фактичної оборотності заборгованості покупців від договірної може бути результатом:
− неефективної роботи відповідних осіб зі
стягнення заборгованості;
− труднощів у стягненні з покупців суми дебіторської заборгованості в установлений період,
незважаючи на зусилля підприємства повернути
в оборот свої кошти;
− фінансових труднощів у покупців.
Якщо перша причина може бути усунена керівництвом підприємства, то дві інші пов’язані з
якістю та ліквідністю дебіторської заборгованості. Для контролю дебіторської заборгованості необхідно:
1. контролювати стан розрахунків з покупцями при відстроченій (простроченій) заборгованості;
2. відслідковувати економічний стан клієнтської бази;
3. стежити за співвідношенням дебіторської та
кредиторської заборгованості (значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу
фінансовій стійкості підприємства);
4. контролювати кількість та розміри дебіторської заборгованості наданої на особливих умовах.
Як свідчить практика ведення бізнесу в країнах з розвинутими ринковими відносинами надання знижок широко застосовується підприємницькими структурами (оскільки така політика забезпечить прибуток на одержані достроково кошти, і
його розмір буде більшим, аніж розмір наданої
знижки). Якщо підприємства не використовують
знижку при довгостроковій оплаті рахунків, то воно
втрачає частину прибутку. Зарубіжні економістианалітики пропонують такі методи контролю розрахунків з покупцями та замовниками:
− чітко визначати термін прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівнювати цей термін з нормами в галузі, показниками конкурентів
та даними минулих років;
− періодично переглядати граничну суму реалізації продукції, виходячи з фінансового стану
клієнтів;
− якщо виникають проблеми з одержанням
грошей, вимагати заставу на суму, не меншу, ніж
сума на рахунку дебітора;
− використовувати установи, які стягують борги;
− реалізувати дебіторську заборгованість факторинговій компанії (вважається крайнім методом).
В умовах ринкової конкуренції жорсткість
умов надання кредиту означає, що дебітори, які

мають проблеми з надходженням коштів, можуть
відмовитися від продукції, робіт, послуг даного
підприємства і укласти контракти з іншими підприємствами, що ведуть більш м’яку кредитну
політику. При виборі варіанта пом’якшення або
посилення кредитної політики необхідно здійснювати порівняння додаткового прибутку з витратами і втратами, які виникають при зміні політики розрахунків за реалізовану продукцію.
Сьогодні існує багато методів контролю розрахунків з покупцями та замовниками. Підприємства вводять гнучку систему знижок для дебіторів, практикується спонтанне фінансування, тобто надання знижок у відповідь на скорочення термінів розрахунків. Все більшого поширення набувають методи «аутсорсингу», інакше кажучи – залучення третіх осіб. Підприємство передає
іншій організації повноваження для роботи із заборгованістю. Такими організаціями є факторингові компанії і банки. Також сюди можна віднести
кредитні бюро, що займаються збором та аналізом інформації про контрагентів, юридичні фірми, що допомагають у правовому оформленні договорів, встановленні штрафних санкцій у разі
невиплати та колекторські фірми, що займаються
безпосередньо стягненням боргів з попередженням передачі справи до законодавчих органів. Застосовуючи ці методи, необхідно використовувати сучасні інструменти. Доцільно застосовувати
методи системного аналізу, зокрема метод аналізу ієрархії. Підприємство обирає коло потенційних дебіторів, аналізує їх фінансові показники,
визначає узагальнюючий показник для кожного
підприємства. По результатам проводить ранжування і далі приймає рішення щодо подальшої
співпраці з обраними контрагентами. Всі ці методи мають свої переваги та недоліки, звичайно не
існує досконалого методу, який захистить підприємство від проблем з дебіторською заборгованістю.
Висновки. Дослідивши найбільш поширені методи та механізми контролю дебіторської заборгованості, нами були зроблені наступні висновки:
− дебіторська заборгованість у розрахунках
з покупцями та замовниками є невід’ємною частиною господарської діяльності;
− потрібно вдосконалювати методи контролю дебіторської заборгованості, адже самі методи
контролю дебіторської заборгованості покупців
та замовників, які представляють собою частину
загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства,
спрямованої на розширення обсягів реалізації
продукції, визначають ефективність роботи підприємства;
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− для того, щоб грамотно управляти заборгованістю, підприємство повинно володіти найбільш вичерпною інформацією про своїх дебіторів;
− організація може створити резерв по сумнівних боргах, чекаючи відновлення платоспроможності дебітором.
Для ефективного функціонування підприємства важливо здійснювати постійний контроль
розрахунків з покупцями та замовниками. Необхідно покращити пошуки удосконалення системи
контролю дебіторською заборгованістю. Створити резерв сумнівних боргів, якщо заборгованість
не віднесена до безнадійної, здійснювати систематичне проведення інвентаризації розрахунків.
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
ВУГЛЕДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ
FEATURES ACCOUNTING OF EXPENSES COAL INDUSTRY IN THE CONTEXT
OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE
Основним викликом до підприємств вугледобувної промисловості в контексті євроінтеграції України є
перехід до нових міжнародних стандартів обліку економічних операцій. Це ускладниться тим, що більша частина цих підприємств все ще перебуває у державній власності. До основних напрямів, щодо яких існують
певні особливості обліку на вугледобувних підприємствах в контексті євроінтеграції України віднесено облік
і аудит знеціненої вартості активів, необоротних активів, резервів та умовних зобов’язань, на об’єднаних та
спільних підприємствах, коливань валютних курсів, податку на прибуток, фінансових інструментів.
Ключові слова: облік, вугледобувні підприємства, євроінтеграція,міжнародні стандарти фінансової звітності.
Основным вызовом к предприятиям угледобывающей промышленности в контексте евроинтеграции
Украины является переход к новым международным стандартам учета экономических операций. Это
осложнится тем, что большая часть этих предприятий все еще находится в государственной собственности. К основным направлениям, по которым существуют определенные особенности учета на угледобывающих предприятиях в контексте евроинтеграции Украины отнесено учет и аудит обесцененной стоимости активов, необоротных активов, резервов и условных обязательств, на объединенных и совместных
предприятиях, колебаний валютных курсов, налога на прибыль, финансовых инструментов.
Ключевые слова: учет, угледобывающие предприятия, евроинтеграция, международные стандарты финансовой отчетности.
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The main challenge to the coal mining enterprises in the context of European integration of Ukraine is the
transition to the new international accounting standards in economic transactions. This is complicated by the fact
that most of these companies still under state ownership. The main areas for which there are certain features of
accounting at mining enterprises in the context of European integration of Ukraine include accounting and
auditing impaired assets as non-current assets, provisions and contingent liabilities, the combined and joint
ventures, exchange rate fluctuations, income tax financial instruments.
Key words: account, coal mines, European integration, international financial reporting standards.

Постановка проблеми. Базові галузі української промисловості, вуглевидобувна та металургійна, були розвиненими в радянські часи. Завдяки їм за випуском промислової продукції на душу
населення Україна перебувала на перших місцях
серед інших країн. Однак, економічна криза в
Україні у період 1991-1994 рр. не має в світі історичних аналогів. Обсяг промислової продукції
скоротився на 41%. Для порівняння у період великої депресії в США у 1929-1923 рр. спад виробництва не перевищував 25%. Базові галузі промисловості України не мали необхідного технічного
рівня оснащення, продукція яка випускалася, не
мала тієї якості, яка б могла зацікавити зарубіжного споживача, тому робота в умовах ринкових
відносин була дуже ускладненою. Видобуток вугілля у ті часи різко скоротився. Більша кількість
вуглевидобувних підприємств, які й дотепер працюють в Україні, були збудовані та введені в експлуатацію близько ста років тому. Стає зрозумілим, що основні фонди вугільних підприємств
зношені, а виробництво продукції не є рентабельним. Якщо подивитися на технологічну структуру економіки США та України, то можна побачити, що в США на третій технологічний уклад
(епоха сталі) приходиться 0%, на другий уклад
(епоха нафти) – 30%, на третій (епоха
IT-технологій) – 65%, а на четвертий (епоха нанотехнологій) – 5%. В Україні ці показники відповідно складають 58%, 38%, 4%, 0,1% [11].
Таким чином, виникає парадоксальна ситуація. З одного боку, у світі триває конкурентна боротьба за ресурси, особливо паливно-енергетичні,
але з іншого боку, видобувні галузі промисловості України, особливо вуглевидобувна, характеризуються низьким рівнем капіталовкладень у перебудову та переоснащення виробництва, низьким
рівнем рентабельності, високим рівнем аварійності тощо. Відповідь на це протиріччя, на думку
експертів консалтингової компанії PWC, криється, перш за все, у кризі довіри інвесторів до гірничодобувних компаній [12]. Серед факторів низького рівня довіри до гірничодобувних підприємств наявні і ті проблеми обліку витрат на цих
підприємствах, які виникають у зв’язку із впровадженням міжнародних стандартів фінансового
обліку. Також великим недоліком у проведенні
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реформ в Україні є повільне акціонування державних вугледобувних підприємств, що зупиняє
дію ринкових механізмів для цієї галузі [1].
Таким чином, євроінтеграція України вимагає
від підприємств вуглевидобувної галузі переходу
до нових міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що викликає низку проблем у зв’язку з особливостями їх функціонування. У свою чергу, дослідження цих особливостей є актуальним та своєчасним.
Аналіз останніх досліджень з виділенням не
вирішених раніше питань. Враховуючи те, що гірничодобувна галузь в Україні була і залишається
однією з основних, чимало вчених-економістів
вели дослідження задля її розвитку, висвітлюючи
різні фінансово-економічні аспекти діяльності
гірничодобувних підприємств. Наприклад, вчений О.М. Брадул обґрунтував теоретичні та методичні засади обліку витрат для підприємств з видобутку руди з урахуванням вимог міжнародних
стандартів [13]. Вчений А.В. Шайкан [22] визначив галузеві особливості побудови обліку витрат
та доходів на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу та розробив методику калькулювання витрат за центрами відповідальності.
Вплив особливостей гірничодобувних підприємств на організацію обліку їх запасів досліджувалися І.М. Юрковою [14]. Аспекти управлінського обліку з урахуванням технологічних факторів
гірничодобувних підприємств висвітлювалися у
працях К. Кузьмінської [15]. Автор обґрунтовує
необхідність комплексної автоматизації управлінського обліку на гірничодобувних підприємствах. Обліком та аналізом витрат промисловості
нерудних матеріалів займався Олійник О.В. [16].
Бухгалтерському обліку витрат вугледобувних
підприємств присвятила свої дослідження Шатохіна О.І. [17]. Врахуванням природоохоронних
витрат при реструктуризації еколого-шкідливих
підприємств, до яких відносяться вугледобувні
підприємства, присвячено дослідження Мамчук
І.В. [19]. Також теоретичні підходи щодо бухгалтерського та податкового обліку витрат на природоохоронну діяльність вугледобувних підприємств відображено у працях Корнєєвої Т.І. [20].
Розробкою класифікації витрат вугледобувних
підприємств, а також методики фінансового облі-
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ку витрат за напрямами цільового використання
займався Ярош К.В [21].
Однак, й дотепер залишається невирішеним
питання формування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо бухгалтерського обліку та аудиту витрат вугледобувних підприємств в
контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні у теперішній час.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей бухгалтерського обліку витрат вуглевидобувних підприємств в контексті євроінтеграції України. Для досягнення поставленої мети
були виконані наступні завдання: зроблено порівняльний аналіз вітчизняних підприємств вуглевидобувної промисловості з аналогічними підприємствами Європи; визначено деякі аспекти
стану вугледобувних підприємств України; встановлено особливості бухгалтерського обліку витрат вуглевидобувних підприємств в контексті
євроінтеграції України.
Результати. Вугілля є одним з основних енергоносіїв у світі. Його світові розвідані запаси істотно перевищують запаси нафти та газу. Кожна
країна має власну вугільну політику, яка залежить від таких чинників, як геологічні умови залягання пластів, рівень рентабельності видобутку, ступінь інтеграції економіки країни в регіональні та світові торгово-економічні структури.
Завдяки сприятливим геологічним умовам та
зваженій політиці вугільна промисловість є рентабельною і слугує одним з вагомих джерел доходів таких країн, як Австралія, США, Канада, Індонезія, хоча у Бельгії, Японії, Нідерландів видобуток вугілля визнаний економічно недоцільним і
припинений [2].
У Великобританії з 1989-1994р.р. здійснено радикальну реструктуризацію вугільної промисло-

вості. Значну кількість вуглевидобувних шахт
було ліквідовано, решту модернізовано та приватизовано зі скасуванням державних дотацій. Також у Росії, Чехії, Словаччині діючі вуглевидобувні підприємства зараз не отримують державних дотацій, субсидії надаються виключно для
ліквідації нерентабельних шахт [9].
У вугільній промисловості країн із розвинутою ринковою економікою домінує приватна
власність. Виключно приватними є всі вугледобувні підприємства у США, Канади, Великобританії [3]. Однак, концепція приватизації вугільних підприємств у цих країнах суттєво відрізнялась від концепції роздержавлення вугільної галузі в Україні. Першими в Україні наприкінці
90-х акціонувалися найуспішніші добувні підприємства. Навпаки, в Європі для акціонування
держава передусім пропонувала збиткові шахти.
Це збільшило й без того складне становище у вугільній галузі України [2].
Вугільна промисловість України характеризується надзвичайно складними умовами розробки
родовищ. І коли йдеться про великі запаси вугілля в надрах України, яких вистачить на сотні років, слід мати на увазі, що більше 80% цих запасів
зосереджено в пластах потужністю до 80 см, дуже
газоносних, часто небезпечних за раптовими викидами газу, схильних до самозагорання, до того
ці пласти залягають на великих глибинах. В багатьох країнах пласти такої малої потужності не виймаються, тому що немає відповідної технології
та це є економічно не доцільним. Основні чинники, які впливають на стан вугільної промисловості в Україні, приведені на рис. 1.
Україна належить до дванадцяти країн світу з
найбільшими обсягами видобутку вугілля, але
значно поступається більшості з них, як за рівнем

ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
складні гірничо-геологічні умови вугільних родовищ, що розробляються
низький технічний рівень обладнання та зношеність основних фондів
вуглевидобувних підприємств
недосконалість діючих механізмів державної підтримки вугледобувних
підприємств
недосконала та неадаптована організаційна структура сектору до ринкових
умов господарювання
відсутність цілісної ідеології та довгострокової програми розвитку й
реформування вугільної промисловості

Рис. 1. Основні чинники
стану вугільної
промисловості України
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рентабельності вугільних підприємств, так і за
якістю вугілля.
За останні роки видобуток вугілля в Україні
значно знизився, а у зв’язку із ситуацією ситуацією в Україні на вугільних шахтах Донбасу видобуток вугілля скоротився на 33,1 млн тонн [9].
Україна має 10% підтверджених запасів вугілля в
Європі та 4% у світі. Враховуючи такі великі резерви та проблеми з імпортом газу, держава всіляко підтримувала роботу навіть збиткових і безперспективних шахт. Протягом 2009-2013 обсяг
державної підтримки вугільної галузі склав
60 млрд. грн. У 2010-2012 «державна підтримка на
часткове покриття видатків із собівартості» вугілля склала 23 млрд грн, а на модернізацію та капітальні інвестиції виділили менше 6 млрд грн.
Однак, в умовах фінансової кризи рівень державної підтримки вугледобувних підприємств значно скоротиться.
З точки зору енергетичного балансу можна
твердити, що в Україні ще довго не вдасться відмовитися від вугілля. Аналітики Інформаційної
кампанії «Сильніші разом!» переконані, що варто
змінити Енергетичну стратегію України до 2030
року, виправивши перекіс на користь вугільних
потужностей, але попри це, навіть у довгостроковій перспективі вугілля відіграватиме важливу
роль. Насамперед ідеться про роботу рентабельних (переважно вже приватизованих) шахт. Насамперед, потрібен ретельний стратегічний розрахунок того, яке вугілля раціональніше використовувати і де його брати. Європейський досвід показує, що політика економії державних видатків
має бути поступовою, але неухильною, згідно із
оголошеним планом та чіткими строками. «Безперспективні» шахти мають бути закриті, а кошти на їх підтримку спрямовані на соціальні програми для шахтарів, які допоможуть їм адаптуватися до нових умов. З точки зору політичних і соціальних наслідків слід пам’ятати, що шокова реструктуризація в Британії була можлива, зокрема
завдяки зосередженості вугільної галузі в одному
регіоні, на відміну від України, де раптове закриття шахт непропорційно сильно зашкодило
соціально-економічному розвитку регіону з високою щільністю населення.
Облік у видобувних галузях, включаючи вуглевидобувну, є достатньо специфічним та потребує відповідних експертних знань процесів функціонування таких підприємств. Вище наведений
короткий огляд стану вугільної промисловості в
Україні у порівнянні з іншими країнами основним висновком має надзвичайно низьку рентабельність вугледобувних підприємств. До того,
експертами компанії PWC зазначається, що криза
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довіри до гірничодобувних підприємств в усьому
світі ґрунтується у першу чергу на тому, що інвестори не вірять у спроможність цих компаній зі
складним виробничим процесом ефективно
управляти витратами та мінімізувати собівартість. Особливо це стосується великих мультинаціональних
корпорацій
та
вертикальноінтегрованих компаній гірничодобувної галузі,
які розташовані у різних країнах з різними стандартами бухгалтерського обліку. При чому, вуглевидобувні компанії, за правилом, виступають
складовою цих великих виробничих мультинаціональних систем. Таким чином, інвестор не завжди має високий рівень довіри до фінансової
звітності гірничодобувних підприємств, складеної на основі тих чи інших стандартів бухгалтерського обліку, щоб приймати рішення про інвестиції.
Євроінтеграційний процес обернеться для
вугледобувних компаній України необхідністю
переходу до нових міжнародних стандартів фінансової звітності. Основні особливості бухгалтерського обліку вуглевидобувних компаній, які
викличуть певні проблеми при переході до міжнародних стандартів, представлені на рис. 2.
Проблеми, які криються у міжнародному
стандарті фінансової звітності 36 «Знецінення активів», полягають у правильній ідентифікації активу, який підлягає знеціненню та правильній
оцінці розміру знецінення. Раніше у цьому дослідженні вказувалось, що переважна більшість активів вуглевидобувних підприємств застарілі,
тобто їх балансова вартість перевищує ліквідаційну. Метою стандарту, навпаки, є досягнення
стану, коли балансова вартість активів підприємств не перевищує їх ліквідаційну. У противному випадку підприємства повинні відображати
збитки у фінансовій звітності. Тоді виникає питання, яким чином складне обладнання та інші
нематеріальні активи вуглевидобувних підприємств розділити на елементи, щодо яких можна
було б констатувати перевищення, а щодо яких
його відсутність, балансової вартості над ліквідаційною. І чи не виникне ситуації, коли українські
вугледобувні підприємства повинні будуть списати більшість своїх активів відповідно до міжнародних стандартів.
Щодо обліку необоротних активів, то «компонентний підхід» до розподілу накладних витрат
та амортизації обладнання може виявитися надто
ускладненим для необоротних активів вугледобувних підприємств. Не зрозуміло на якому рівні
повинен зупинитися розподіл необоротних активів на окремі компоненти і яким чином визначати
їх справедливу вартість та обсяг амортизації.
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Особливі умови обліку та аудиту згідно МСФЗ 37 «ОЦІНОЧНІ РЕЗЕРВИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В
КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»
1. Особливі умови обліку та аудиту знеціненої вартості активів
2. Особливі умови обліку та аудиту необоротних активів
3. Особливі умови обліку та аудиту згідно МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов’язання
та умовні активи»
4. Особливі умови обліку та аудиту згідно МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств»
5. Особливі умови обліку та аудиту для спільних підприємств
6. Особливі умови обліку та аудиту для витрат по запозиченням
7. Особливі умови обліку та аудиту під впливом курсів валют
8. Особливі умови обліку та аудиту по фінансових інструментах
9. Особливі умови обліку та аудиту податку на прибуток
10. Особливості впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності уперше
Рис. 2. Особливості бухгалтерського обліку вуглевидобувних підприємств в контексті євроінтеграції України
Джерело: складено авторами

Особливі умови обліку та аудиту згідно МСФЗ
37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» для вугледобувних компаній полягають у
тому, що стандарт достатньо широко визначає поняття «резерви» та «зобов’язання» без деталізації
та розкриття механізмів їх визначення. Адже для
вугледобувних підприємств зобов’язання можуть
бути виражені у екологічних та соціальних витратах, облік яких потребує окремої стандартизації.
Що стосується обліку та аудиту за стандартом
МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств», то стандарт
сфокусований на передачі ризиків та вигод для
кожного учасника угод при злитті та об’єднанні
підприємств, у той час, коли в Україні увага зосереджена на головному бенефіціарі – утримувачі
головної частки активів. Враховуючи майбутню
приватизацію державних вугільних підприємств
в Україні, можна спрогнозувати, що вони будуть
інтегруватися у більш великі паливно-енергетичні
компанії і питання обліку ризиків та вигод кожного з учасників угод буде актуальним.
Якщо злиття вугільних підприємств відбуватиметься на умовах спільного підприємництва,
то міжнародні стандарти фінансової звітності пе-

редбачають метод дольової участі замість пропорційної консолідації. Метод дольової участі – це
метод обліку, за допомогою якого частка участі в
спільно контрольованому підприємстві спочатку
визнається за фактичною вартістю, а потім коригується на зміну частки учасника в чистих активах спільно контрольованого підприємства, яка
виникла після придбання. В прибуток або збиток
учасника спільного підприємництва включається
частка цього учасника в прибутку чи збитку
спільно контрольованого підприємства.
Стандарт, який регулює облік витрат по запозиченнях, є важливим для вугледобувних підприємств у світлі модернізації їх матеріальнотехнічної бази. Так, витрати по запозиченнях на
придбання, виробництво та будівництво активів
включаються у собівартість цього активу. Всі
інші витрати по запозиченнях відносяться на операційні витрат періоду. Тоді, балансова вартість
таких активів збільшується і, враховуючи надвисокі ставки по кредитах в Україні, існує ризик для
вугледобувних підприємств отримати балансову
вартість вищу, ніж очікувану, що загрожує знеціненням активу.
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Нестабільність української валюти, залежність виручки вугледобувних підприємств від зовнішніх споживачів, які розраховуються у валюті, залежність від коливань курсів валют висуває
особливі вимоги до обліку на вугледобувних підприємствах згідно міжнародного стандарту
«Вплив змін обмінних курсів валют».
Низький рівень розвиненості фінансового ринку України і, навпаки, високий рівень розвитку
фінансового ринку інших країн, може спричинити проблеми обліку фінансових інструментів для
вугледобувних підприємств, оцінка та вимір компонентів яких залежить від економічного середовища країни.
Щодо обліку податку на прибуток згідно відповідного міжнародного стандарту, то тут великий ризик криється у визнанні тимчасових різниць, що виникають внаслідок валютних коливань у вартості немонетарних активів, що оцінюються згідно первинної вартості.
На підставі проведеного дослідження можна
зробити такі висновки.
1. Євроінтеграція України висуває підвищені
вимоги до всіх учасників економічних процесів.
У першу чергу, це стосується базових галузей
економіки, до яких відноситься гірничодобувна
промисловість. Основним викликом до підприємств вугледобувної промисловості стане найближчим часом перехід до нових міжнародних
стандартів обліку економічних операцій.
2. Використання нових міжнародних стандартів обліку підприємствами вугільної промисловості ускладниться й тим, що більша частина
цих підприємств все ще перебуває у державній
власності, а значить незабаром буде приватизована, оскільки у країнах із розвинутою ринковою економікою домінує приватна власність на
вугільних шахтах. Тому необхідно буде здійснити перехід від принципів обліку у бюджетних
установах до принципів обліку не тільки приватних осіб, але й ще згідно міжнародних стандартів.
3. До основних напрямів, щодо яких існують
певні особливості обліку на вугледобувних підприємствах в контексті євроінтеграції України
можна віднести облік і аудит знеціненої вартості
активів, необоротних активів, резервів та умовних зобов’язань, об’єднаних та спільних
підприємств,коливань валютних курсів, податку
на прибуток, фінансових інструментів.
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АГРЕГАТНОЕ УРАВНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ В МАКРОЭКОНОМИКЕ
AGGREGATE EQUATION OF EQUILIBRIUM IN MACROECONOMICS
Достижение равновесия в макроэкономике является важным фактором социально-экономической
стабильности в обществе. В статье рассматривается процесс создания уравнения равновесия в макроэкономике в аспекте взаимодействия агрегатов совокупных расходов, агрегатов совокупных доходов и агрегатов денежного обращения. Теоретической и методологической базой исследования явились концепция
равенства предложения и спроса классической экономической теории, кейнсианская концепция по определению национального производства по совокупным расходам в экономике и уравнение обмена количественной теории денег, которое является основой монетарной экономической теории.
В процессе исследования использовались экономико-математический и логический методы, а также методы анализа и синтеза. Результатом исследования явилось создание агрегатного уравнения равновесия в
макроэкономике и предложены практические рекомендации по применению результатов исследования.
Ключевые слова: классическая экономичная теория, кейнсианская экономическая теория, монетарная экономическая теория, совокупные расходы, совокупные доходы, денежная масса в обращении.
Aggregate equation of equilibrium in Macroeconomics Achievement of balance in macroeconomics is an
important factor of social and economic stability in the society. The article considers the process of creating
equations of equilibrium in macroeconomics in the aspect of the interaction of total expenditures aggregates,
aggregates of total revenues and monetary circulation aggregates. Theoretical and methodological basis of
research were the concept of equality of supply and demand the classical economic theory, the Keynesian concept
of definition of national production on total spending in the economy and the equation of the quantity theory of
money, which is the basis of monetary economics theory.
During the research were used economic-mathematical and logical methods and the methods of analysis and
synthesis. The result of the research was the creation of the aggregate equations of equilibrium in macroeconomics
and were offered the practical recommendations on the application of research results.
Key words: classical economic theory, Keynesian economic theory, monetary economics theory, total expenditures,
total revenues, the money supply in circulation.

Постановка проблемы. В современных условиях развития мировая экономика сталкивается с
серьезными проблемами, которые приводят к
возникновению различной степени политических, социальных и экономических кризисов, результатом которых являются экономические потери общества. Периоды возникновения различных кризисных ситуаций в мире сокращаются.
© Горлов С. Н., 2014
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Основной задачей правительства любой страны является обеспечение стабильного роста экономики. Фундаментом для принятия экономических решений на государственном уровне является анализ показателей национального производства, потребления и денежного обращения. Экономической теории, объединяющей эти показатели в единую целостную взаимозависимую систе-
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му, на сегодня не существует. В этом аспекте возникает необходимость разработки новых современных подходов к решению возникающих проблем в макроэкономике на основе синтеза различных экономических теорий, что и обусловливает
актуальность темы данной работы.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросом экономического равновесия в экономике занимались Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р.
Макконнелл, Менкью Грегори Н., П. Самуэльсон,
М. Фридмен, а также российские экономисты
А. Архипов, Л. Белецкая, А. Большаков, А. Нестеренко, П. Симонов и др. Среди украинских экономистов проблемами макроэкономики занимались
А. Гальчинский, В. Геец, В. Пынзенык.
Несмотря на значительное количество исследований в аспекте макроэкономического равновесия, остается нерешенным значительный круг вопросов по установлению взаимодействия и взаимозависимости агрегатов совокупных расходов,
агрегатов совокупных доходов и денежной массы
в обращении в экономике.
Постановка задачи. Одной из основных проблем в экономической теории было и остается достижение макроэкономического равновесия в
процессе производства, распределения, обмена и
потребления материальных благ в обществе.
Предметом исследования является процесс достижения равновесия в макроэкономике на основе
изучения взаимодействия агрегатов национального
производства и агрегатов денежного обращения.
Целью исследования является построение
агрегатной модели равновесия в макроэкономике
для проведения качественного анализа и оценки
реальной экономической ситуации в стране и
принятия на их основе правительством рациональных решений для стабильного развития экономики. В этом аспекте возникает необходимость
исследования концепции достижения агрегатного равновесия в макроэкономике на основе объединения в единое равенство составляющих агрегатов совокупных расходов, агрегатов совокупных доходов и агрегатов денежного обращения.
Предложенная автором концепция построена
на принципе математизации экономических исследований на основе синтеза классической экономической теории в аспекте взаимодействия
спроса и предложения, кейнсианской теории в
аспекте определения национального продукта по
совокупным расходам и совокупным доходам и
монетарной экономической теории в аспекте денежного обращения. Теоретические выкладки
учитывают взаимодействие составляющих агрегатов национального производства и денежного
обращения и являются научно обоснованными.

Изложение основного материала. В экономической теории имеется достаточно много определений макроэкономического равновесия, но по
мнению автора наиболее удачным является следующее (авторское) определение: макроэкономическое равновесие − это состояние экономики,
при котором национальное производство, потребление и количество денег в обращении с учетом
скорости оборота денежной единицы равны между собой. Это значит, что совокупные расходы и
совокупные доходы в экономике сбалансированы
с количеством денег в обращении.
Экономистами разных поколений разрабатывались и усовершенствовались теории макроэкономического равновесия (Ж.Б. Сэй, Л. Вальрас,
Дж. Кейнс, С. Кузнец, И. Фишер). Именно их работы в аспекте равенства спроса и предложения,
определения национального продукта, определения уравнения обмена количественной теории денег в той или иной степени использовались автором статьи для создания нового уравнения макроэкономического равновесия.
Исследование факторов и условий достижения
стабильного роста национального производства с
использованием денежных агрегатов, представляет главную задачу экономики, успешным решением которой и является стремление к обеспечению макроэкономического равновесия. В экономической науке основными теориями макроэкономического равновесия являются:
− классическая теория макроэкономического
равновесия;
− марксистская теория макроэкономического
равновесия;
− кейнсианская теория макроэкономического
равновесия;
− модель межотраслевого баланса.
В условиях развития экономики и ее глобализации в начале ХХІ в., перечисленные теории макроэкономического равновесия не решают многих возникающих проблем, но, несмотря на это,
их основные положения применяются для разработки современных теорий равновесия в экономике. В данной работе автором сформулированы
новые уравнения макроэкономического равновесия на основе синтеза классической, кейнсианской и монетарной экономических теорий, а также рассмотрено влияние на равновесие составляющих агрегатов совокупных расходов, совокупных доходов и денежного обращения.
Основным показателем в системе национальных счетов, который определяет уровень развития экономики страны, является показатель валового национального продукта (ВНП). ВНП − это
совокупная рыночная стоимость всего объема ко69
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нечного производства товаров и услуг национальными производителями за один год.
Формула определения ВНП по сумме всех расходов имеет следующий вид (4, с. 139):
R = C + I g + G + X n,

(1)

где С – личные потребительские расходы;
I g – валовые частные внутренние инвестиции;
G – государственные закупки товаров и
услуг;
X n – чистый экспорт.
Личные потребительские расходы (С) включают расходы домашних хозяйств на предметы потребления длительного пользования, на товары
текущего потребления и на потребительские расходы на услуги.
Валовые частные внутренние инвестиции (Ig)
включают все конечные покупки машин, оборудования, станков и т. п. предпринимателями, всё
строительство (фабрик, цехов, складов, элеваторов, жилых домов и т. п.) и изменение запасов.
Государственные закупки товаров и услуг (G)
включают все государственные расходы на конечную продукцию предприятий и на все прямые
покупки ресурсов, за исключением государственных трансфертных платежей. Необходимо отметить, что вопрос учета этого показателя требует
отдельного исследования во избегания двойного
учета при расчете совокупных расходов, так как,
с одной стороны, потребительские расходы домохозяйств, работающих в бюджетной сфере (в
агрегате С), производятся за счет заработной платы, выплачиваемой им государством, и, с другой
стороны, расходы государства на заработную
плату работникам государственного сектора экономики, которые и являются домохозяйствами,
включаются в государственные закупки (в агрегат G). Государственные закупки осуществляются за счёт налогов и за счёт доходов от хозяйственной деятельности предприятий государственного
сектора экономики.
Чистый экспорт (X n ) – это разница между экспортом товаров и услуг (X Е ) и их импортом (Xі),
выраженная в денежном выражении, то есть разница между экспортными расходами отдельно
взятой страны и затратами этой страны на иностранные товары.
Валовой национальный продукт по доходам
определяется как сумма доходов домохозяйств,
бизнеса, государственных предприятий, объёма
потреблённого капитала бизнесом и госсектором,
косвенных налогов на бизнес и государственный
сектор экономики. То есть, сумме всех видов доходов, а также амортизации и косвенных налогов,
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которые не связаны с выплатой дохода. Валовой
национальный продукт по сумме всех доходов
определяется по формуле (1, с. 65):
ВНП(Y)=Y=YC+Yg+YG+N+A;

(2)

YC – доходы домохозяйств; YС = заработная
плата + рентные платежи + процент + доход от
индивидуальных вложений;
Yg – доходы бизнеса; Yg = дивиденды бизнесу +
нераспределенные прибыли корпораций;
YG – доходы государственного сектора экономики (доходы государственных предприятий +
доля доходов государства в предприятиях со смешанной формой собственности + доходы государства от поступления прямых налогов); YG = дивиденды государству + нераспределенные прибыли
государственных предприятий + прямые налоги;
N – косвенные налоги на предприятия всех
форм собственности;
A – амортизационные отчисления на восстановление потребленного в течение года капитала
в экономике.
Совокупные расходы и совокупные доходы
определяют уровень национального производства.
В соответствии с подходом монетаристов количество денег в обращении определяется количеством и ценой реализуемых товаров и услуг, то
есть суммой их цен. Одна денежная единица может обслуживать несколько товарных сделок.
Эти зависимости отражаются следующей формулой [3]:
M×V=P×Q,

(3)

где М – масса денег в обращении;
Р – уровень цен;
Q – количество произведённых товаров и
услуг;
V – скорость оборота денежной единицы.
Произведение M×V представляет сумму денежных средств в обращении с учетом количества оборотов денежной единицы и одновременно сумму денег, потраченных покупателями на
приобретение всего произведенного объема товаров и услуг. Произведение Р×Q – это валовой национальный продукт, поэтому можно записать (2,
с. 225):
M×V=ВНП.

(4)

Классическая теория макроэкономического
равновесия описывается базовой макроэкономической моделью «совокупный спрос – совокупное
предложение» (модель AD−AS). В данной модели
равновесие достигается при равенстве совокупного спроса и совокупного предложения или со-
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вокупных доходов и совокупных расходов в экономике. Необходимо отметить, что спрос на товары и услуги определяется уровнем доходов, а
предложение или производство − уровнем расходов. Используя классический подход, объединим
уравнения (1) и (2) в следующее равенство:
ВНП=R = C + I g + G + X n=
=Y=YC + Yg + YG +N + A.

(5)

Уравнение (5) является основой построения
агрегатной математической модели равенства совокупных расходов и совокупных доходов в экономике.
Монетаристы и кейнсианцы, отстаивая каждый свою точку зрения, имеют разные взгляды
на влияние совокупных расходов и денежной
массы на уровень национального производства.
Монетаристы убеждены, что именно денежное
предложение единственный важнейший фактор,
определяющий уровень производства, занятости и цен. В отличие от монетаристов, кейнсианцы утверждают, что именно совокупные расходы определяют уровень производства, занятости и цен.
Несмотря на разногласия кейнсианцев и монетаристов, автор статьи объединил в единую взаимозависимость совокупные расходы, совокупные
доходы и денежное обращение:
ВНП=R = C + I g + G + X n=
=Y=YC + Yg + YG +N + A= М×V.

(6)

Уравнение (6) является базовым уравнением
макроэкономического равновесия. Оно не учитывает влияние на равновесие в экономике изменений в сбережениях, особенностей экономической
деятельности различных субъектов хозяйствования, особенностей влияния экспортно-импортных
операций на денежный оборот и другие факторы.
Рассмотрим влияние на уравнение макроэкономического равновесие фактора сбережений.
Сбережения в экономике − это часть дохода, которая не расходуется на потребление, а накапливается в виде сбережений на руках у населения с
целью совершения покупок в будущем, а также с
целью накопления богатства в наличной форме;
денежные средства, находящихся в сейфах предприятий и на счетах банков с целью проведения
операций в будущем. Поэтому валовой национальный продукт по расходам не равен ВНП по
доходам, поскольку не все доходы расходуются и
растрачиваются. Для сохранения равенства между совокупными доходами и совокупными расходами необходимо последние увеличить на сумму
сбережений, которые не расходуются и уже зало-

жены в валовых доходах в виде частей от заработной платы, рентных платежей, прибыли, процента и других доходов. Таким образом, получим
следующее уравнение равновесия совокупных
расходов и совокупных доходов:
R+ΔS×V=C+Ig+G+Xn+ΔS×V=
=Y=YС+Yg+YG+N+A.

(7)

где ΔS – сбережения, не используемые для расходов в экономике за рассматриваемый период времени.
Необходимо отметить, что любое изъятие или
вливание в экономику денежных средств за счет
сбережений, продажи или покупки государственных ценных бумаг, денежной эмиссии приводит к
изменению денежного влияния на экономику в
сумме ΔМ×V или ΔS×V. То есть, в этом случае необходимо учитывать скорость оборота денежной
единицы, которая является неразрывной тенью
денежной массы в обращении.
Общее уравнение равновесия в макроэкономике с учетом совокупных расходов, совокупных
доходов и денежного обращения имеет вид:
ВНП=R+ΔS×V=C+Ig+G+Xn+ΔS×V=
=Y=YС+Yg+YG+N+A=МА×V+ΔS×V,

(8)

где МА − активная денежная масса в обращении.
В уравнение (8) введен показатель активной
денежной массы, которая определяется как разность между общей денежной массой в обращении и сбережениями или «мертвыми» деньгами
(2, С. 226).
В экономике возможны следующие варианты
соотношения совокупных расходов и совокупных
доходов: R<Y, R=Y, R>Y. Основной причиной возникновения данных соотношений являются:
1) изменение запасов готовой продукции в экономике в отчетном периоде: при росте запасов
имеем R<Y, если запасы не изменяются, соблюдается равенство R=Y, если в экономике наблюдается уменьшение запасов готовой продукции, тогда
имеем неравенство R>Y;
2) изменение суммы сбережений в экономике в
отчетном периоде: при увеличении суммы сбережений имеем неравенство R<Y, если сумма сбережений не изменилась и ΔS=0, тогда соблюдается
равенство R=Y, если наблюдается уменьшение
суммы сбережений в экономике, тогда имеем неравенство R>Y.
Следует отметить, что изменение запасов готовой продукции в экономике как раз и происходит за счет изменения суммы сбережений, причем зависимость между этими величинами прямая.
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Учитывая вышеизложенное, получим классическое агрегатное уравнение равновесия в
макроэкономике:
ВНП=R±ΔS×V=C+Ig+G+Xn±ΔS×V=
=Y=YС+Yg+YG+N+A=МА×V±ΔS×V.

(9)

Рассмотрим несколько в ином аспекте влияние
на уравнение равновесия в макроэкономике хозяйственную деятельность экономических субъектов по каждой категории: домохозяйства, бизнеса, государства и зарубежного сектора.
1. Сектор домохозяйств. Доходы домохозяйств за период, который анализируется, равны
сумме доходов от поставок товаров и ресурсов на
внутренний рынок YCW и доходов от их экспорта
YCE:
YC=YCW+YCE.

(10)

Расходы домохозяйств с учетом фактора сбережений определяются как сумма потребительских расходов домохозяйств на товары, которые
произведены национальными производителями
для реализации на национальном рынке CW, затрат на производство экспортных товаров и услуг
XCE и неиспользованных доходов (сбережений)
ΔSС с учетом скорости оборота денежной единицы:
RC+ΔSC×V =CW +XCE+ΔSC×V.

(11)

Если домохозяйства имеют средства производства и начисляют амортизацию, тогда они могут
покупать и инвестиционные товары, например,
фермерские хозяйства (семейные фермы), которые имеют собственное сельскохозяйственное
оборудование (тракторы, комбайны, сеялки, плуги и т. д.). В этом случае доходы и расходы домохозяйств определяются по формуле:
YC=YCW +YCE+AC=RC+ΔSC×V =
=CW+IC +XCE+ΔSC×V.

(12)

Потребительские расходы домохозяйств на
импортные товары производятся за счет части
доходов ΔYС. Но уменьшение их доходов на
сумму импорта должно соответственно привести к уменьшению на эту же сумму и расходов, то есть:
YC=YCW+YCE+AC –XCi=RC+ΔSC×V=
CW+IC+XCE–XCi+ΔSC×V.

(13)

Расходы на импортные товары и услуги производятся за счет доходов и сбережений.
2. Сектор бизнеса. Доходы бизнеса (Yg), равны
сумме амортизации на восстановление потребленного капитала бизнесом и доходов от реали72

зации продукции на внутреннем YgW и внешнем
YgE рынках:
Yg=YgW+YgE+Ag.

(14)

Расходы бизнеса определяются как сумма
национальных
инвестиционных
расходов
(валовых частных внутренних инвестиций), затрат на производство и реализацию товаров и
услуг на экспорт и сбережений (в кассах предприятий и «мертвых» денежных средств на счетах
финансовых институтов) с учетом скорости оборота денежной единицы:
Rg+ΔSg×V = IgW+XgE+ΔSg×V.

(15)

Уравнение равновесия доходов и расходов бизнеса имеет вид:
Yg=YgW+YgE+Ag= Rg+ΔSg×V = IgW+XgE+ΔSg×V. (16)
Приобретение бизнесом импортных ресурсов
проводится за счет выручки от реализации продукции, а инвестиционных товаров и услуг (инвестиций) за счет накопленных амортизационных отчислений и части прибыли, остающейся в
распоряжении предприятий, то есть импортные
товары и услуги приобретаются бизнесом с помощью агрегатов, которые являются составляющими доходов. Уменьшение доходов бизнеса за счет
импорта ведет к уменьшению и его расходов:
Yg=YgW+YgE+Ag–Xgi=Rg+ΔSg×V=
IgW+XgE–Xgi+ΔSg×V.
(17)
Закупки бизнесом товаров и услуг по импорту
Xgi могут также проводиться за счет сбережений
ΔSg и доходов от экспорта YgE . Амортизационные
отчисления Ag могут быть использованы на приобретение как национальных, так и импортных
инвестиционных товаров и услуг.
3. Государственный сектор. Сумма доходов
государства равняется доходам государственного
сектора экономики от производства товаров и
услуг на внутренний YGW и внешний YGE рынки, а
также сумме косвенных налогов N и амортизационных отчислений на воспроизводство потребленного капитала в экономике:
YG=YGW+YGE+N+AG.
(18)
Расходы государства определяются как сумма
государственных закупок на внутреннем рынке
GW, расходов на экспорт XGE, расходов на внутренние государственные инвестиции IGW и сбережений ΔSG (сбережения предприятий с государственной собственностью) с учетом скорости
оборота денежной единицы:
RG+ΔSG×V=GW+IGW+XGE+ΔSG×V.

(19)
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С учетом государственных закупок по импорту XGi уравнение равновесия доходов и расходов
государственного сектора экономики имеет вид:
YG=YGW+YGE+N+AG –XGi=RG+ΔSG×V=
=GW+IGW+XGE–XGi+ΔSG×V.

(20)

Государственные закупки по импорту XGi могут производиться за счет государственных сбережений ΔSG и доходов от экспорта YGE.
4. Зарубежный сектор. Зарубежный сектор
предъявляет спрос на национальные товары и
услуги (составляющая экспорта XE) и обеспечивает предложение своих товаров и услуг на национальном рынке (составляющая импорта Хi).
Хi − это агрегат уравнения, который показывает сумму приобретения потребительских и инвестиционных товаров и услуг по импорту домохозяйствами, предприятиями и государством. Он
характеризуется тем, что не является частью дохода в национальной экономике, но создается
именно за счет совокупных доходов; в совокупные расходы включается как чисто приобретаемый иностранный продукт со знаком «минус»,
уменьшая, таким образом, и национальный продукт.
Совокупные расходы в экономике на приобретение национальных товаров и услуг с учетом
импорта равны:
R=R N −Xi,

(21)

где R N − общие совокупные расходы в экономике
национальных производителей с учетом приобретения товаров и услуг по импорту.
Совокупные доходы в экономике национальных
производителей с учетом импорта равны:
Y= Y N −Xi,

(22)

где YN − общие совокупные доходы в экономике
национальных производителей с учетом доходов,
которые расходуются на приобретение товаров и
услуг по импорту.
Уравнения (21) и (22) говорят о том, что импорт уменьшает общие совокупные расходы и
общие совокупные доходы в национальной экономике и, соответственно, валовой национальный

продукт.
X E – это агрегат уравнения, который показывает сумму продажи инвестиционных и потребительских товаров и услуг другим странам. Он характеризуется тем, что часть произведенного национального продукта потребляется зарубежными потребителями. То есть, затраты на производство продукции для экспорта покрываются не национальным доходом, а доходом других стран. В
этом случае доходы от экспорта товаров и услуг
включены в общие совокупные доходы по агрегатам YC, Yg, YG в зависимости от субъекта хозяйствования, который является экспортером.
Расчеты совокупных расходов и совокупных
доходов по агрегатам их составляющих и по субъектам хозяйствования сведем в табл. 1.
В табл. 1 четвертая строка является результирующей по агрегатам, составляющих совокупные расходы и совокупные доходы в экономике,
т.е.:
Y W+YE+A−Xi+N=CW+GW+I+ΔS×V+XE−Xi. (23)
Если в уравнение (9) подставить вместо чистого экспорта его слагаемые XE и Xi, тогда получим
следующее уравнение:
R±ΔS×V=C+Ig+G+X E−Xi±ΔS×V=
=Y=YС+Yg+YG+N+A=МА×V±ΔS×V.

(24)

В уравнении (24) прибавим к совокупным расходам, совокупным доходам и денежному обороту выражение (−(XE−Xi)) и запишем его в сокращенном виде:
R±ΔS×V−X E+Xi=C+Ig+G±ΔS×V=
=Y−X E+Xi=МА×V−X E+Xi±ΔS×V.

(25)

R±ΔS×V−Xn=C+Ig+G±ΔS×V=Y−Xn=
МА×V−Xn±ΔS×V.

(26)

или

Уравнения (25) и (26) можно рассматривать
как уравнения макроэкономического равновесия
для «закрытой» экономики, поскольку из совокупных агрегатов расходов, доходов и денежной
массы вычитается «чистый» экспорт Xn.

Таблица 1
Агрегатное уравнение макроэкономического равновесия совокупных расходов и совокупных доходов
YCW

+YCE

+AC

−XCi

=

YgW

+YgE

+Ag

−Xgi

=

YGW

+YGE

+AG

−XGi

+N

=

YW

+YE

+A

−Xi

+N

=

CW

CW

+IC

+ΔSC×V

+XCE

−XCi

IgW

+ΔSg×V

+XgE

–Xgi

GW

+IGW

+ΔSG×V

+XGE

–XGi

+GW

+I

+ΔS×V

+X E

−Xi
73

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 11 (листопад)

Уравнение (25) говорит о том, что экспорт
продукции:
− является частью совокупных расходов национальных производителей и их составляющей,
поэтому экспорт в уравнении со знаком «−»;
− включен в совокупные доходы национальной экономики в сумме ΔYЕ=XE, поэтому также
вычитается из совокупных доходов:
− сопровождается притоком денежных средств
в экономику и, соответственно, увеличивает денежную массу в обращении, поэтому для «закрытой» экономики и сохранения макроэкономического равновесия, сумму экспорта необходимо
исключить из денежной массы в обороте.
Уравнение (25) говорит о том, что импорт
продукции:
− не включен в совокупные расходы и оплачивается национальными потребителями зарубежным поставщикам;
− не включен в совокупные доходы и не является их составляющей, но производится за счет
них, поэтому для «закрытой» экономики совокупные доходы необходимо увеличить на сумму
импорта;
− импорт продукции сопровождается оттоком
денежных средств из экономики и, соответственно, уменьшает денежную массу в обращении, поэтому для «закрытой» экономики и сохранения
макроэкономического равновесия, необходимо
увеличить денежную массу на сумму импорта.
В уравнении (25) макроэкономического равновесия для «закрытой» экономики составляющая
экспорта со знаком «минус», поскольку это деньги зарубежных потребителей, а импорт − со знаком «плюс», так как это деньги национальных
производителей.
Рассмотрим влияние на денежный оборот
экспорта и импорта товаров и услуг для «открытой» экономики.
Процесс движения денежных средств при импортных операциях следующий:
национальная валюта → приобретение иностранной валюты → приобретение иностранных товаров и услуг → продажа иностранных
товаров и услуг на национальном рынке за национальную валюту.
Утечка национальной валюты происходит за
счет приобретения иностранной валюты на первом этапе импортной операции. Национальная
валюта остается в распоряжении финансовых институтов, продающих иностранную валюту для
проведения операций по импорту. На национальный денежный рынок такая национальная валюта
может возвратиться за счет экспортных операций
или в виде кредитов и займов.
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Национальная валюта в нашей схеме расходуется дважды: на покупку иностранной валюты и
на приобретение импортных товаров и услуг на национальном рынке. Покупка иностранной валюты −
это изъятие национальной валюты из оборота в национальной экономике. При продаже импортных товаров на национальном рынке используется совсем
другая национальная валюта из денежного обращения. Национальные покупатели иностранного продукта платят за него средства со своих доходов в национальной валюте, а национальные импортеры получают прибыль от разницы цен на импортные товары и услуги на национальном и международном рынках. Полученные импортерами денежные средства
снова направляются на приобретение иностранной
валюты с последующим приобретением иностранных товаров и услуг. Данный процесс повторяется
снова и снова, пока это выгодно импортеру.
Из вышеизложенного следует, что импорт
приводит к уменьшению национальной валюты в
обращении, т.е. MA×V−Xi±ΔS×V (1, с. 275).
Процесс движения денежных средств при экспортных операциях следующий:
иностранная валюта → приобретение национальной валюты → приобретение национальных товаров и услуг иностранными потребителями → продажа национальных товаров и
услуг на зарубежных рынках за иностранную
валюту.
При данной схеме экспортных операций происходит увеличение денежных средств в национальной экономике на сумму экспорта. Издержки
на производство экспортного продукта включаются в совокупные расходы в экономике, а в совокупные доходы включается сумма денежных
средств от продажи экспортных товаров и услуг
домохозяйствами, бизнесом и государством. Исходя из этого необходимо, для соблюдения равновесия совокупных расходов, совокупных доходов и
денежного обращения, в денежную составляющую добавить сумму средств, полученных от экспортных операций, т.е. MA×V+X Е±ΔS×V (1, с. 276).
Агрегатное уравнение равновесия с учетом
влияния экспорта и импорта на денежный оборот
имеет вид:
Y=YW+YE+A+N−Xi=R+ΔS×V=
CW+GW+I+XE−Xi+ΔS×V=MA×V+ΔS×V+XE−Xi.
Данное уравнение, как и уравнение (9), является также агрегатным уравнением равновесия в
макроэкономике, но оно построено на основании
агрегатов, характеризующих хозяйственную деятельность экономических субъектов на внутреннем и внешнем рынках.
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Выводы. В статье предложены новые подходы
к построению модели макроэкономического равновесия. В сформулированных уравнениях объединены в единую систему взаимозависимости
агрегаты совокупных доходов, агрегаты совокупных расходов и агрегаты денежного обращения.
В исследовании использованы два различных
подхода к созданию современного уравнения макроэкономического равновесия:
− по классическим агрегатам совокупных расходов, совокупных доходов и денежного обращения;
− по хозяйственной деятельности субъектов
хозяйствования (домохозяйства, бизнес, государство, заграничный сектор) на внутреннем и внешнем рынках.
С течением времени и развитием математики и
информационных
технологий
абстрактноидеальная теория макроэкономики будет двигаться дальше по пути открытия важнейших закономерностей реальной экономической жизни.
Дальнейшие исследования в области макроэкономического равновесия должны быть направлены на изучение возможностей влияния правительства на агрегаты уравнений макроэкономического
равновесия с помощью инвестиционной, денежнокредитной и бюджетной политик. Уравнение также
позволяет проводить анализ и оценку экономической ситуации в стране на основании учета агрегированных показателей функционирования экономики и на основании этого принятия правительством рациональных решений по стабилизации
ситуации и обеспечения роста экономики.
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