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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

© Буз О. О., 2015

Інноваційна політика у сфері телекомунікацій-
них послуг покликана сприяти визначенню мети 
інноваційної стратегії та підтримки інноваційних 
програм розвитку, обумовленості інноваційних 
проектів з запровадження нових технологій, тощо. 
Враховуючи наукомісткість та високотехнологіч-
ність телекомунікаційної політики, яка повинна 
засновуватися на створенні системи, що дозволяє 
здійснювати стійке фінансування наукової діяль-
ності. Основними проблемами в інноваційній сфе-
рі телекомунікаційної галузі є скорочення інвес-

тування з боку держави, низький рівень інвесту-
вання іноземних партнерів, недостатньо ефектив-
не правове забезпечення, значний матеріальний та 
фізичний знос обладнання, слабке впровадження 
нових технологій та наукових досліджень. 

В умовах ринкової трансформації інновації ви-
значаються як ризикові інвестиції, які обумовлю-
ють новий підхід до всього інноваційного процесу 
орієнтованого на споживчий сектор. Сьогодні ін-
новації – це можливість запровадження новітніх 
технологій в телекомунікаційну сферу з метою 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПРОЕКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВПРОВАДЖЕННЯ 4G LTE-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ 4G LTE-ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ)

APPLICATIONS OF MONTE-CARLO METHODS FOR RISK ANALYSIS OF INNOVATIVE 
PROJECT (FOR EXAMPLE, ASSIMILATION OF 4G LTE-TECHLOGIES IN UKRAINE)

Розроблено програмний комплекс, який дозволяє моделювати та аналізувати ризики від інвестиційного 
проекту за допомогою методу Монте-Карло, а також розраховувати критерії ефективності NPV і IRR по 
заданих параметрах.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, метод Монте-Карло, аналіз ризиків, чистий дисконтований дохід 
(NPV), внутрішня норма прибутковості (IRR), LTE-технології.

Разработан программный комплекс, который позволяет моделировать и анализировать риски от ин-
вестиционного проекта с помощью метода Монте-Карло, а также рассчитывать критерии эффективности 
NPV и IRR по заданным параметрам. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, метод Монте-Карло, анализ рисков, чистый дисконтирован-
ный доход (NPV), внутренняя норма прибыльности (IRR), LTE-технологии.

Simulation model that allows modeling and analyze the risks of an investment project by Monte Carlo method 
and calculate performance criteria NPV and IRR on the set parameters is developed.

Key words: investment activities, Monte-Carlo method, risk of analysis, net present value (NPV), internal rate of re-
turn (IRR), LTE-technologies. 
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підвищення її конкурентоспроможності на ринку. 
Зокрема, до таких відносяться LTE-технології, які 
вже давно внесли вагоме значення в розвиток  
4G інтернету багатьох країн. Европейська практи-
ка з запровадження технологій показала значні ре-
зультати, в тому числі покращення послуг зв’язку 
наданих споживачам, збільшила кількість корис-
тувачів мережі інтернет та принесла значні дохо-
ди підприємств та держав, тощо. Обсяг продажів 
абонентського обладнання з підтримкою LTE в 
світі збільшується швидкими темпами. На їх част-
ку припадає близько 77% підключень 4G. LTE 
працює в більш ніж 40 діапазонах частот. Світові 
лідери, які підтримують 4G LTE це Verizon 
Wireless, AT&T (США), TeliaSonera (Швеція), 
NTT DoCoMo (Японія), SK Telecom (Південна Ко-
рея), T-Mobile, Vodafone (Німеччина), Everything 
Everywhere (Великобританія), SFR (Франція та 
Швеція). 

Питання виникнення та запровадження іннова-
цій в телекомунікаційній сфері досліджували в 
своїх працях такі вчені, як Воробієнко П.П., За-
харченко Л.А., Орлов В.М., Гранатуров В.М., Бу-
ріменко Ю.І., Князєва О.А., Голубєв А.К.,  
Спільна Н.П., Бобровнича Н.С., Лєбєдєва І.Ю., 
Грицуленко С.І., Новицька С.С., Отливанська Г.А., 
Галан Л.В.

Основним принципом економічного забезпе-
чення інноваційної діяльності телекомунікаційної 
сфери України є дотримання балансу державних 
та галузевих інтересів з метою розвитку галузі. 
Аналіз способів організації інноваційних процесів 
телекомунікаційних підприємств дозволяє виді-
лити декілька наступних сценаріїв розвитку:

− інноваційна діяльність створюється в серед-
ині підприємства зв’язку та керується його спеці-
альними органами на базі моніторингу та взаємо-
дії з зовнішнім середовищем інновацій;

− інноваційна діяльність здійснюється за до-
помогою запровадження практики інших підпри-
ємств зв’язку в тому числі європейських; 

− за допомогою венчурних утворень, коли під-
приємство засновує дочірні компанії, що залуча-
ють додаткові сторонні кошти.

Метою інноваційної політики телекомуніка-
ційної сфери є збільшення обсягу та якості широ-
кого спектру надання конкурентних послуг, вхо-
дження до європейської та міжнародної інфра-
структури, створення єдиного інформаційного 
простору та технічної бази інформатизації. Осо-
бливо це стосується процесів фінансування та ін-
вестування інноваційної діяльності галузі. 

Минувший тендер по розподілу 3G ліцензій ві-G ліцензій ві- ліцензій ві-
тчизняними операторами мобільного зв’язку до-
зволяє надавити послуги нового покоління. Такі 

компанії як Київстар, МТС та Астелит (бренд 
Life) отримали полоси частот по 30 МГц в діапа-
зоні 1900-2100 Мгц. Таким чином, за рахунок про-
дажів частот бюджет держави поповнився на  
8,77 млрд. грн. (322 млн. $). Компанії в свою чер-
гу зобов’язані терміном в 18 місяців розгорнути 
3G мережі на території України. Тема досліджен-
ня є актуальною, так як на зміну 3G мережам в 
найближчому майбутньому стане запровадження 
4G мереж LTE-технологій.

В якості прикладу був розглянутий інвестицій-
ний проект з запровадження LTE-технологій мо-LTE-технологій мо--технологій мо-
більними операторами України. Одним з методів, 
що дозволяють враховувати вплив невизначеності 
на ефективність інвестиційного проекту є іміта-
ційне моделювання за методом Монте-Карло, яке 
можна віднести до групи теоретико-ймовірнісних 
методів. Особливе місце займає імітаційне моде-
лювання. В основі імітаційного моделювання ле-
жить ідея створення математичної моделі для про-
екту з невизначеними значеннями параметрів, для 
яких, знаючи ймовірнісні розподіли параметрів 
проекту, а також зв’язок між змінами параметрів 
(кореляцію), можна отримати розподіл прибутко-
вості проекту [1, 2]. 

Проведення імітаційного моделювання по ме-
тоду Монте-Карло засноване на тому, що при ві-
домих законах розподілу екзогенних змінних 
можна за допомогою певної методики одержати 
не єдине значення, а розподіл результуючого по-
казника (побудувати гістограму в загальному ви-
падку, або підібрати теоретичний закон розподілу 
ймовірностей). У імітаційному моделюванні ви-
користовується математичний апарат за методом 
Монте-Карло, який застосовується для опису про-
цесів, що мають ймовірнісну природу.

Імітаційне моделювання складається з трьох 
етапів: побудови математичної моделі, здійснення 
імітації та аналізу отриманих результатів.

Для побудови математичної моделі встановлю-
ються ризик-змінні (випадкові складові грошових 
потоків проекту) для кожної ризик-змінної підби-
рається закон розподілу, враховуються певні умо-
ви ймовірнісної залежності змінних.

Комплексний підхід до оцінки ризику, реалізо-
ваний при застосуванні методу Монте-Карло, по-
лягає в тому, що отримуються різні показники.

Ухвалення інвестиційних рішень може ґрунту-
ватися на результатах аналізу та вивченні видів 
ризику отриманих в результаті імітаційного моде-
лювання. Виходячи з фінансової моделі за допо-
могою оптимістичної та песимістичної оцінки 
можна виділити наступне:

Детерміновані змінні значення являють собою 
випадкові величини з заданими законами розподі-
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лу. Також, трапляються випадки коли після реалі-
зації проекту собівартість запланованих витрат на 
початок і кінець проекту значно відрізняються від 
запланованих сум. Для одночасного обліку неви-
значеності таких показників як ціна, продажі, реаліза-
ція, собівартість послуг та операційні витрати при за-
провадженні LTE-технологій операторами мобільно-LTE-технологій операторами мобільно--технологій операторами мобільно-
го зв’язку застосовується метод Монте-Карло [3].

При моделюванні методом Монте-Карло на 
відміну від детермінованого аналізу чутливості, 
кожному параметру не надаються поодинокі зна-
чення, а використовується розроблений програм-
ний комплекс, який надає кожному параметру мо-
делі спектр можливих значень, серед яких виділя-
ють три параметри: середнє значення, стандартне 
відхилення, візуалізація даних.

При кожному запуску програмного комплексу 
вибирається випадкове значення для кожного па-
раметра і записуються результати моделі [4].

Перший тип залежить від випадкових варіацій 
клінічних картин певних пацієнтів. Другий тип 

характеризується невизначеністю в самих пара-
метрах моделі. Третій тип характеризується 
припущеннями, зробленими з урахуванням па-
раметрів моделі, і знаходиться поза зоною до-
слідження. При використанні симуляції першо-
го порядку дані індивідуально проходять через 
модель велику кількість разів. В одиничному 
випробуванні моделювання при зіткненні з не-
визначеним параметром програма випадково 
вибере шлях, ґрунтуючись на ймовірності цієї 
події [5].

Первинні інвестиції складають 500000 грн., ви-
трати на закупівлю обладнання в розмірі 
173000 грн. з ймовірністю 10−20%, при витратах в 
розмірі 186000 грн. та ймовірністю 20−30% та при 
192000 грн. з ймовірністю в 30−50%. Виходячи з 
даних розрахуємо ставку прибутковості проекту 
за допомогою імітаційного моделювання методом 
Монте-Карло у програмному комплексі, який роз-
роблено в середовищі C++ Builder 6 та розрахунки 
якого відображені на рис. 1.

 Рис. 1. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості (IRR) проекту з використанням методу Монте-Карло

На рис. 1. видно, як змінюється відсоток вну-
трішньої ставки прибутковості в залежності від 
заданої ймовірності та частоти. Для створення 
фінансової моделі з застосуванням цього мето-
ду використовуються випадкові величини, що 
мають ймовірнісний характер розподілу. Мі-
німальні витрати по проекту склали 90% від 
середнього значення, а максимальні витрати 
116% від середнього. Розрахунок чистої при-
веденої вартості (NPV) проекту з використан-NPV) проекту з використан-) проекту з використан-

ням методу Монте-Карло відображено на  
рис. 2.

Аналіз за методом Монте-Карло показує ймо-
вірність того, що NPV проекту буде позитивною 
не являється стовідсотковою. Як видно з гістогра-
ми, існує ймовірність майже 25% того, що NPV 
проекту виявиться негативною. Таким чином в 
одній четвертій всіх випадків при певній комбіна-
ції факторів оператор мобільного зв’язку зазнає 
втрат. В той же час при сприятливому збігу чин-
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ників NPV проекту може перевищувати 
1000000 грн.

Метод симуляції першого порядку можна ви-
користовувати для обчислення варіативності, 
пов’язаної з ціною і ефектами для кожної гілки 
моделі, однак існує ряд обмежень [6]. Зокрема не 
змінюються значення самих параметрів (перший 
тип невизначеності), також виникають труднощі у 
встановленні стандартної помилки середньої ве-
личини. Вона залежить від числа випробувань, які 

можуть бути проведені в будь-якій кількості, що 
залежить від вибору дослідника. При використан-
ні симуляції другого порядку замість одного зна-
чення застосовуються різні значення у відомому 
діапазоні.

Обсяг реалізації технологій на перший період 
проекту має нормальний розподіл з математич-
ним очікуванням 807000 грн. і стандартним  
відхиленням 24000 грн., котрий відображено  
на рис. 3.

Рис. 2. Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) проекту з використанням методу Монте-Карло
 

Рис. 3. Нормальний розподіл NPV для реалізації LTE-технологій на перший рік проекту  
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На другий рік проекту нормальний розподіл з 
математичним очікуванням склав 954000 грн. і 
стандартним відхиленням 30000 грн. На кінець  
5 року нормальний розподіл з математичним очі-
куванням склав 12430 грн. зі стандартним відхи-
ленням 25000 грн. 

Для розрахунку нормального розподілу NPV 
проекту з запровадження LTE-технологій було 
зроблено 15000 повторів, при кожному з яких про-
грама генерувала нові значення для випадкових 
змінних фінансової моделі, а також обчислювала 
значення NPV і IRR проекту. Для кожної з пред-
ставлених комбінацій поєднання вибирається 
комбінація, яка максимізує певний критерій [7].

В статті були розглянуті основні критерії за-
провадження інноваційних технологій оператора-
ми зв’язку в Україні. Виявлено, що головним для 
телекомунікаційних підприємств є:

– відновлення довіри вітчизняних та іноземних 
інвесторів на основі формування інституційних і 
законодавчих умов для позитивних змін в іннова-
ційній сфері;

– збільшення державної підтримки в науково-
технічних програмах, виконання концептуальних 
галузевих системно-мережевих розробок;

– зовнішньоекономічна підтримка, що перед-
бачає створення умов для формування сумісних з 
іноземними партнерами організацій з запуску 
спільних інноваційних проектів.

Також був розроблений програмний комплекс 
імітаційного моделювання за допомогою середо-
вища C++ Builder 6, який моделює та аналізує ри-
зики використовуючи метод Монте-Карло та роз-
раховує критерії чистої дисконтованої вартості 
(NPV), внутрішньої ставки прибутковості (IRR). 
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Постановка проблеми. Значна функціональна 
значимість національного фармацевтичного рин-
ку для економічного розвитку країни вимагає де-
тального аналізу динаміки основних його показ-
ників. При цьому важливо аналізувати не лише ті 

індикатори, що прямо відображають тенденції 
ринкового розвитку, але й формують факторну 
площину. Фармацевтичний ринок характеризу-
ється дуальною приналежністю до споживчого 
ринку та системи охорони здоров’я. Цей факт ви-
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ  

В ПЛОСКОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE IN THE ASPECT  

OF STATISTICAL EVALUATIONS

У статті охарактеризовано базові тенденції розвитку фармацевтичного ринку України в кількісному 
та якісному вимірах. Визначено сегментну структуру вітчизняного фармацевтичного ринку за товарни-
ми, збутовими, інституційними характеристиками. Виявлено поточні тенденції та обґрунтовано 
перспективні заходи долання імпортозалежності вітчизняного фармацевтичного ринку. Обґрунтовано 
перспективність фармацевтичного бізнесу як високорентабельного із потребою посилення його 
інноваційних орієнтацій.

Ключові слова: фармацевтичний ринок, сегментна структура, роздрібний та оптовий сегмент, 
імпортозалежність, фармацевтичний бізнес.

В статье охарактеризованы базовые тенденции развития фармацевтического рынка Украины в коли-
чественном и качественном плане. Определено сегментную структуру отечественного фармацевтическо-
го рынка по товарным, сбытовыми, институционным характеристикам. Выявлены текущие тенденции и 
обоснованы перспективные меры преодоления импортозависимости отечественного фармацевтического 
рынка. Обоснована перспективность фармацевтического бизнеса как высокорентабельного с необходи-
мостью усиления его инновационных ориентаций.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, сегментная структура, розничный и оптовый сегмент, импорто-
зависимость, фармацевтический бизнес.

In the article the basic trends of the pharmaceutical market of Ukraine are described in accordance with 
quantitative and quality indexes. The segment structure of the domestic pharmaceutical market is defined in 
accordance commodity, marketing, institutional characteristics. Current trends and the perspective measures of 
overcoming of dependence of domestic pharmaceutical market from an import are revealed. Perspective of 
pharmaceutical business as highly profitable sector and one that needs strengthening innovative orientations are 
proved.

Key words: pharmaceutical market, segment structure, wholesale and retail segment, dependence on imports, phar-, segment structure, wholesale and retail segment, dependence on imports, phar- segment structure, wholesale and retail segment, dependence on imports, phar-, dependence on imports, phar-dependence on imports, phar-
maceutical business.
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магає аналізу показників, що відображають осно-
вні характеристики розвитку ринку, його інфра-
структурне й ресурсне забезпечення, структуру 
витрат населення на споживання ліків.

Аналіз показників розвитку фармацевтичного 
ринку України слід здійснювати через призму 
концептуально-стратегічних орієнтирів побудови 
нової системи охорони здоров’я – для пацієнтів, 
суспільства, медичних працівників та держави [7]. 
Відтак даний аналіз має бути критичним і перед-
бачати постійний моніторинг ефективності засто-
сування механізмів державного регулювання роз-
витку фармацевтичного ринку України. Це перед-
бачає з’ясування ефективності державних витрат і 
тенденцій інноваційного розвитку ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
останніх дослідженнях за тематикою розвитку 
фармацевтичного ринку України вченими багато 
уваги приділяється питанням фармацевтичного 
бізнесу та реалізації маркетингової політики – 
І. Віннікова, Б. Громовик, Н. Діхтярьова, В. Кі-
донь, З. Мнушко, С. Нікуліна, А. Семенов, В. Ста-
родубов, А. Шевченко, Л. Шульгіна та ін. Окремо 
вирізняються праці, що розкривають аспект дер-
жавного регулювання фармацевтичного ринку – 
Д. Карамишев, Ю. Лєонова, В. Пашков, І. Пестун, 
Г. Хом’яков та ін. На наше переконання, дуже 
мало досліджень присвячено статистичному ана-
лізу розвитку вітчизняного фармринку (Є. Живо-
дерников, О. Іщенко, Р. Майстро, А. Немченко, 
І. Федоренко та ін.) з глибинним критичним огля-
дом виявлених тенденцій. В основному статис-
тичні оцінки дають експерти-практики, обмеж-
уючись оглядом в окремому ринковому сегмен-
ті. Вважаємо, що на фоні здійснених напрацю-
вань актуалізуються дослідження в галузі фар-
мацевтики з позиції економічного розвитку. На-
укове обґрунтування розвитку фармацевтично-
го ринку має базуватись на результатах аналізу 
його тенденцій із різнобічним охопленням про-
блем. Тому на противагу іншим дослідженням 
дана публікація максимально широко розкриває 
проблемні аспекти розвитку фармацевтичного 
ринку України як важливої детермінанти сус-
пільного здоров’я та формування інноваційної 
економіки.

Формулювання цілей дослідження. Метою 
статті визначено комплексний аналіз макротен-
денцій фармацевтичного ринку України з пози-
ції виявлення основних проблем та перспектив 
його розвитку. Цілями для досягнення мети ви-
значено:

– характеристику базових тенденцій розвитку 
фармацевтичного ринку України в кількісному та 
якісному вимірах;

– визначення сегментної структури вітчизня-
ного фармацевтичного ринку за товарними, збу-
товими, інституційними характеристиками;

– виявлення поточних тенденцій та обґрунту-
вання перспективних заходів долання імпортоза-
лежності вітчизняного фармацевтичного ринку;

– обґрунтування перспективності фармацев-
тичного бізнесу як високорентабельного з потре-
бою посилення його інноваційних орієнтацій.

Виклад основних результатів та їх обґрунту-
вання. За основними показниками розвитку фар-
мацевтичного ринку України виявляємо постійне 
зростання його обсягу як у вартісному, так і кіль-
кісному аспектах. У 2013 році обсяг ринку за вар-
тісним аспектом становив 35,85 млрд. грн. або 
1,99 млн. упаковок. За період 2008-2013 років спо-
стерігається незначне кількісне зростання обсягів 
ринку (на 1,6%). За вартісним вимірником його 
розвиток сягнув 12,7%, хоча в період початку кри-
зи 2008 року відбулось скорочення обсягів вироб-
ництва і продаж на більше, ніж 9%. Нинішня кон-
фліктна ситуація в Україні також змушує очікува-
ти скорочень, проте поки що попит на фармацев-
тичну продукцію залишається стабільно високим 
у благополучних регіонах і зростає за окремими 
лікарськими групами в силу додаткової потреби 
реабілітації військовозобов’язаних осіб. 

Таким чином, за першим основним індикато-
ром розвитку вітчизняного фармацевтичного рин-
ку маємо позитивні передумови для подальших 
прогресивних змін. Інша справа, що основною 
причиною зростання обсягу ринку є підвищення 
цін на фармацевтичну продукцію (рис. 1). Зокре-
ма, за 2013 рік зростання цін на лікарські засоби, 
як основну групу фармацевтичної продукції, ста-
новило 11-12% – при підвищенні вартісного обся-
гу ринку на 12,7% [6]. Тобто позитивні динамічні 
зміни є досить умовними. 

Якщо оцінювати потенціал росту обсягу фар-
мацевтичного ринку України з акцентом на його 
внутрішні виробничі можливості, то слід проана-
лізувати частку реалізації основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних препаратів у за-
гальному обсязі реалізованої промислової про-
дукції. Відзначаємо, що за період 2008-2013 рр. 
реалізація фармпродукції в загальному обсязі тор-
гівлі сягала менше 1%, наблизившись у 2013 році 
до свого максимального значення – 0,9%  
(12215 млн. грн.). Частка реалізації основних фар-
мацевтичних продуктів і фармацевтичних препа-
ратів в обсягах реалізації продукції переробної 
промисловості також є незначною, а саме пере-
робна промисловість є головним видом економіч-
ної діяльності, що забезпечує динаміку загальних 
обсягів реалізації промислової продукції  
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(у 2013 році – на рівні 61,8%). Так, даний показ-
ник коливається за період 2008-2013 рр. у межах 
0,55-1,46%. Це дуже низький рівень, який, однак, 
доводить потребу і потенціал розвитку фармацев-
тичної промисловості з нарощуванням її кількіс-
них оборотів при одночасному підвищенні рівня 
конкурентоспроможності та експортоорієнтова-
ності. Щодо посилення позицій вітчизняної про-
дукції на зарубіжних ринках наразі маємо пози-
тивні зрушення: у 2014 році частка іноземних за-
мовлень у виробництві основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів зросла до 
15,1% від загального обсягу замовлень (1502,5 
млн. грн.) проти 8,7% (57,4 млн. грн.) у 2013 році 
[5]. Таку практику слід цільово підтримувати, 
формуючи позитивний імідж вітчизняного фарм-
виробництва та його фахівців у міжнародних 
масштабах. 

Додаткову характеристику потенціалу зрос-
тання обсягів фармацевтичного ринку України 
дає динаміка виробництва окремих груп лікар-
ських засобів (окремо вони подаються лише за но-
вим КВЕД-2010). Якщо аналізувати тенденції з 
2011 року, то кількісні обсяги виробництва даних 
груп товарів зросли у середньому в 1,2 раза [1]: 
для препаратів лікарських, що містять пеніцилін 
та інші антибіотики – з 955 т у 2011 році до 1100 т 
у 2013 році (в 1,15 раза); для препаратів лікар-
ських, що містять гормони і не містять антибіоти-
ки – з 106 т у 2011 році до 130 т у 2013 році (в 1,23 
раза); для препаратів лікарських, що містять алка-
лоїди або їх похідні, і не містять гормони чи анти-
біотики – з 40100 т у 2011 році до 49700 т  
у 2013 році (в 1,3 раза).

Розуміння тенденцій розвитку вітчизняного 
фармацевтичного ринку в обов’язковому порядку 
вимагає аналізу його сегментної структури. За 
даними Державного реєстру лікарських засобів, 
станом на початок 2015 року зареєстровано 12678 

одиниць лікарських засобів, з яких частка вітчиз-
няної продукції сягає менше 30% [2]. Даний по-
казник практично не змінився у порівнянні  
з 2008 роком (12620 одиниць). Якщо деталізувати 
частку національної продукції в розрізі різних 
груп лікарських засобів, то найвищою вона є для 
головних (32%), «in bulk» (нерозфасованих – 
27,6%) і субстанцій (17,2%). 

Сегментну структуру розвитку вітчизняного 
фармацевтичного ринку відображає співвідно-
шення роздрібного й госпітального (оптового) 
його сегменту. Госпітальний сегмент у середньому 
споживає 10-15% від загальних обсягів пропонова-
ної фармацевтичної продукції. Ринкові умови задо-
волення його потреб є доволі специфічними, адже 
тут відчувається сильний вплив держави. Рівень 
споживання продукції в госпітальному сегменті є 
дуже залежним від реалізації державних цільових 
програм щодо закупівлі лікарських препаратів. У 
кризові періоди браку бюджетних ресурсів рівень 
попиту в даному сегменті суттєво знижується.

Зовсім інші ринкові умови спостерігаються в 
роздрібному сегменті фармацевтичного ринку, 
який детермінує основний його потенціал та ви-
значає передумови розвитку з можливим підви-
щенням конкурентоспроможності. Динамічні змі-
ни роздрібного сегменту ринку України у вартіс-
ному та кількісному аспектах засвідчують достат-
ню його мінливість з особливою чутливістю до 
кризових подій з початку 2008 року. Подальша си-
туація в поточних конфліктних умовах поки є 
складно передбачуваною. Також спостерігаємо 
розвиток роздрібного сегменту лише за рахунок 
вартісних вимірників. Натуральний еквівалент з 
2008 року постійно понижується, сягнувши на кі-
нець 2013 року близько 95 млн. упаковок – це по-
над 266,9 млн. дол. США.

Комплексний аналіз сегментної структури фар-
мацевтичного ринку України доповнює характе-
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Рис. 1. Темпи зміни обсягу фармацевтичного ринку України, 2008-2013 рр.*

* Побудовано автором на основі даних [6].
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ристика його інституційної основи, котра через 
систему взаємозв’язків формує бізнес-середовище. 
Вагому нішу тут займають аптечні заклади. Під-
твердженням цьому – не лише практичні спосте-
реження, але й статистичні дані: якщо в 2013 році 
кількісний обсяг вітчизняного ринку становив 
1,99 млн. упаковок, то 1,3 млн. з них було реалізо-
вано аптечними закладами. 

Аналіз товарної структури збуту аптечних за-
кладів дає змогу розуміти сегментну орієнтова-
ність вітчизняного ринку в контексті задоволення 
різного типу потреб споживачів. У грошовому ек-
віваленті частка лікарських засобів у загальній 
структурі роздрібної торгівлі аптек у 2013 році 
становила 80,7%. Ринкова доля біологічно актив-
них речовин склала 6,6%, виробів медичного при-
значення – 4,9% (згідно реєстру таких наразі до-
зволено використовувати 6287 одиниць [3]), кос-
метики – 3,9%, товарів особистої гігієни – 3,9%. 
Натуральний вимір структури роздрібної торгівлі 
аптек дещо різниться: 59,9% – лікарські засоби, 
30,6% – вироби медичного призначення, 5,3% – 
біологічно активні речовини, 2,5% – товари осо-
бистої гігієни, 1,8% – косметика [11, с. 46-47]. Ви-
сокий попит на біологічно активні добавки, кос-
метичні засоби доводить потенціал асортиментної 
диференціації ринку з орієнтацією на інноваційні 
продукти, споживання котрих відображає задово-
лення потреб вторинного і вищого рівнів. Особли-
во відзначаємо підвищення обсягів закупівель ап-
течними закладами косметичних засобів. Най-
більш суттєво у вартісному вираженні вони зрос-
тали в періоди 2007-2008 рр. (на майже 60%), 
2009-2010 роки (на понад 41%). Якщо порівнюва-
ти обсяги закупівель у кількісному аспекті – то це 
майже 40,6 млн. упаковок у 2013 році проти близь-
ко 26 тис. у 2008 році. Але знову ж таки виявлені 
позитивні динаміки є суперечливими за ефектив-
ністю для розвитку вітчизняної фармацевтики в 
товарній групі косметичних засобів, що є дуже 
перспективною у зв’язку з глибокими рецептур-
ними традиціями виробництва натуральної косме-
тики та значних природно-лікувальних багатств 
України. За показниками 2013 року в усіх косме-
тичних товарних групах домінувала іноземна про-
дукція, яку представляло 220 іноземних компа-
ній – проти 90 вітчизняних. У середньому частка 
іноземної косметичної продукції, що закуповуєть-
ся вітчизняними аптеками і збувається в роздріб-
ному сегменті фармацевтичного ринку України, 
сягає 83,9% у вартісному аспекті та 60,4% у кіль-
кісному [4, с. 32-35]. 

Якщо аналізувати структуру збуту рецептур-
них і безрецептурних (ОТС) груп фармацевтичної 
продукції, то виявляємо монотонне зростання 

перших. Коли в 2008 році співвідношення рецеп-
турних і безрецептурних товарів складало в вар-
тісному вираженні 53,9% : 46,1%, то в 2014 році – 
57,1% : 42,9%. У деякій мірі це обумовлено зрос-
танням культури споживання населення на тлі 
підвищення рівня його життя. Також окрему роль 
відігравала промоційна й законодавча політика 
держави. Водночас населення не готове спожива-
ти дорогу фармацевтичну продукцію, яке не при-
писується лікарем. Підтвердженням цьому – спів-
відношення рецептурних і безрецептурних това-
рів у натуральному вираженні – 34,3%: 65,7% у 
2014 році проти 32,0% : 68,0% у 2008 році. Для 
України необхідним є нарощування частки рецеп-
турних препаратів з наближенням до рівня євро-
пейських стандартів – близько 80%. Превалюван-
ня безрецептурних продаж є ознакою слабкої со-
ціально орієнтованої держави, що не здатна контр-
олювати і здійснювати процеси ліцензування на 
тлі старіння населення, а натомість зацікавлена в 
скороченні переліку пільгових препаратів, заку-
півлю котрих мала би забезпечувати.

З аналізу показників діяльності аптечних за-
кладів можна також зробити висновки щодо рівня 
імпортозалежності вітчизняного фармацевтич-
ного ринку, про проблемність чого часто гово-
риться українськими вченими й практиками. Та-
кий аналіз доцільно здійснювати в кількісному й 
вартісному аспектах, тим паче, що пропорції в да-
них вимірах між національною та іноземною фар-
мацевтичною продукцією значно різняться. Так, 
на кінець 2014 року співвідношення частки заку-
півель аптечними закладами в іноземних і вітчиз-
няних виробників складало 70,9%: 29,1% у вартіс-
ному вираженні і 31,3%: 68,7% у натуральному вира-
женні [11, с. 53]. Тобто натуральний вимірник ві-
тчизняної продукції однозначно превалює, втрачаю-
чи свою перевагу за вартісними показниками. Пози-
тивно хіба відзначаємо, що все ж таки вартісний ви-
мірник частки закупівель вітчизняної фармпродук-
ції з 2008 року монотонно зростає, коли в кількісно-
му аспекті спостерігались деякі скорочення, особли-
во з 2009 по 2013 рік. У 2014 році даний показник 
дещо зріс, зокрема за рахунок більш жорсткої дер-
жавної політики розвитку вітчизняного фармринку з 
посиленням її протекціоністських функцій.

Потенціал завоювання роздрібного сегменту 
фармацевтичного ринку України у вартісному ви-
раженні має велика кількість українських фарм-
компаній. Якщо розглядати топові з них, то серед 
20-ти найбільших на вітчизняному ринку, що реа-
лізують продукцію, в кількісному вираженні 14 є 
національними. За вартісним вимірником лише  
7 українських компаній входить у рейтинг  
20 компаній-лідерів. 
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Комплексний аналіз тенденцій розвитку фар-
мацевтичного ринку України доповнює вивчення 
його інфраструктурного забезпечення. Важли-
вим суб’єктом тут виступають аптечні заклади, 
показники по діяльності котрих дають змогу розу-
міти потенціал розвитку фармацевтичного ринку. 
Водночас базовими суб’єктами є все ж таки вироб-
ники. За даними Реєстру діючих ліцензій з виробни-
цтва лікарських засобів на початок 2015 року таких 
налічувалось на вітчизняному ринку 115 одиниць. Їх 
кількість постійно скорочується – в 2010 році їх на-
лічувалось 151, в 2011 – 126. Як правило, кількість 
виробників зменшується в результаті перевірки їх 
діяльності (за останній період у середньому для 20-
30% суб’єктів, що перевіряються, анулюються лі-
цензії на право виробництва). 

Аналізуючи географічну структуру реєстрації лі-
карських засобів однозначно виділяється Київська 
область та м. Київ. Тут зареєстровано 33% з усіх лі-
карських засобів. Серед регіонів-лідерів також Хар-
ківська, Вінницька, Львівська і Донецька області [8]. 

Згідно Реєстру діючих ліцензій з імпорту лі-
карських засобів право на таку діяльність має  
184 суб’єкти. За географією реєстру однозначним 
лідером є м. Київ, на котре припадає майже 68% 
усіх реєстрацій суб’єктів із таким правом (станом 
на січень 2015 року). Також порівняно вищі по-
казники характерні для Київської (10,3%), Дні-
пропетровської (4,3%), Харківської (4,3%) та 
Одеської (3,8%) областей.

Зменшення кількості вітчизняних виробників 
фармацевтичної продукції не завжди є загрозли-
вою тенденцією. Дані висновки слід доповнювати 
аналізом результатів фінансової діяльності даних 
суб’єктів фармацевтичного ринку України. Його 
можна здійснювати з 2010 року з початком дії 

КВЕД-2010. Так, у 2013 році серед виробників 
основних фармацевтичних продуктів і фармацев-
тичних препаратів 67,5% були прибутковими (при 
середньому рівні промислових видів економічної 
діяльності в Україні – 63,3% і середньому показ-
нику в переробній промисловості – 65,2%). Це 
вище за попередній рік, коли частка прибуткових 
підприємств склала 63,9%, проте нижче 2010 року 
з рівнем прибутковості 67,4% [12]. У загальних 
обсягах фінансових результатів діяльності про-
мислових підприємств фармацевтичні складають 
10,4%, що є доволі високим показником. Таким 
чином, на тлі скорочення кількості виробників 
якісні параметри їх діяльності зростають, що відо-
бражено в рівні прибутковості. З іншого боку, це 
може бути зумовлено закріпленням монополіс-
тичних позицій деяких компаній у визначених 
ринкових сегментах. 

З позиції виявлення впливу монополістичних 
позицій фармацевтичних виробників на рівень їх 
прибутковості проаналізуємо частку прибуткових 
підприємств залежно від їх величини, починаючи 
з 2010 року, відколи подаються статистичні дані 
згідно КВЕД-2010 (рис. 2).

Результати аналізу показують практично то-
тальну прибутковість великих фармацевтичних 
компаній. Натомість розвиток мікропідприємни-
цтва у фармацевтичній сфері не є таким привабли-
вим, хоча наразі це дуже ефективна форма стиму-
лювання інноваційної діяльності на рівні окремих 
дослідницьких проектів. 

Аналіз рівня рентабельності виробників осно-
вних фармацевтичних продуктів і фармацевтич-
них препаратів показує високі позиції даних 
суб’єктів на фоні інших видів промислової діяль-
ності (рис. 3, по допоміжній осі – середній показ-

Рис. 2. Частка прибуткових підприємств-виробників основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів  
в Україні залежно від їх розміру, 2010-2013 рр.*

* Побудовано автором на основі даних [12].
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ник рентабельності у промисловості). Це при 
тому, що державою встановлюються обмеження 
на оптово-збутові (до 25% від закупівельної вар-
тості) і роздрібні (до 12% від закупівельної вар-
тості) надбавки.

Як вже зазначалось вище, вагомим суб’єктом 
фармацевтичного ринку є аптечні заклади. Вони в 
значній мірі детермінують пропозицію на ринку, а 
обсяги їх закупівель і продаж є своєрідними інди-
каторами тенденцій розвитку ринку за товарними, 
асортиментними, ціновими та іншими сегментни-
ми групами. Згідно даних Реєстру місць прова-
дження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі 
лікарських засобів на початок 2015 року налічува-
лось 22055 аптечних закладів [9]. Серед аптечних 
закладів за кількісними й якісними показниками 
лідирують аптеки. У 2014 році їх частка сягала 
75% за кількістю та 84% за обсягами продаж про-
ти аптечних пунктів. Аптеки значно посилили 
свої позиції, зокрема за рахунок припинення ді-
яльності аптечних кіосків. Так, у 2008 році частка 
аптек у загальній структурі аптечних закладів ста-
новила 49,7%, а частка, для прикладу, аптечних 
кіосків складала аж 24,6%. Рішення скасування їх 
діяльності (з кінця 2012 року) є об’єктивним і на-
разі суттєво не вплинуло на доступність населен-
ня до фармацевтичної продукції, проте дозволило 
більш дієво контролювати збут лікарських засобів 
на належному рівні.

Щодо кількості аптек актуальною залишається 
їх діяльність у сільській місцевості. Лише 10% від 
загальних обсягів реалізації фармацевтичної про-
дукції припадає на сільські території, що зумовле-
но значно нижчим рівнем доступності до неї сіль-
ських жителів – як за фізичними, так і ціновими 

параметрами, а також немотивованістю аптечного 
бізнесу в межах сіл через низьку густину населення. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, аналіз національних особливостей 
розвитку фармацевтичної сфери довів, що вітчиз-
няна фармацевтична продукція утримує лідирую-
чі позиції на ринку в основному за рахунок кіль-
кісних параметрів. Це негативно, адже завданням 
має ставитись інноваційний вектор розвитку ві-
тчизняного фармацевтичного ринку в структурі 
національної економіки. Він має забезпечувати не 
лише покращення рівня суспільного здоров’я і 
відповідати якісним характеристикам життя насе-
лення, але й стимулювати інноваційний розвиток 
економіки в цілому. Вимагає першочергової дер-
жавної підтримки стимулювання виробництва 
фармацевтичної продукції з двосегментною орі-
єнтацією – на внутрішній споживчий ринок з до-
ступними ціновими характеристиками, і на зо-
внішній споживчий ринок з високими інновацій-
ними стандартами та вартістю. Виявлені тенденції 
розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку 
слід доповнювати розумінням середовищних 
умов, в яких він розвивається. Серед них вагому 
роль відіграють державні механізми. Відтак дані 
показники вимагають окремого аналізу. 

Бібліографічні посилання
 1. Виробництво основних видів промислової 
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Рис. 3. Рівень рентабельності підприємств-виробників основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
в Україні, 2010-2013 рр.*

* Побудовано автором на основі даних [10].
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Постановка проблеми. Соціальна сфера – 
одна з найважливіших сфер життя суспільства, в 
якій реалізуються соціальні інтереси всіх верств 
населення, відносини суспільства і особи, умови 
праці й побуту, здоров’я, відпочинку.

Варто пам’ятати, що сутність сучасної політи-
ки в Україні полягає в тому, що в країні будується 
соціально спрямована економіка, яка дасть люди-

ні все необхідне для нормального життя за євро-
пейськими стандартами; утворюється новий тип 
солідарності різних соціальних верств населення, 
свідома коаліція людей, які обрали шлях розбудо-
ви вільної демократичної держави.

Побудова соціально орієнтованої ринкової 
економіки в Україні робить цю проблему актуаль-
ною і зумовлює необхідність наукового обґрунту-
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вання, подальшого удосконалення управління 
маркетингом для забезпечення соціально відпові-
дальної поведінки підприємства. Особливу го-
строту набула ця проблема в сфері торгово-
побутового сервісу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок у розвиток концепції соціального 
маркетингу внесли такі вчені, як А. Акимов,  
М. Бейкер, М. Бикеєва, Є. Горяєва, Д. Дей, Ф. Кот-
лер, Г. Тульчинский, Є. Щекова та ін. До числа на-
уковців, у працях яких досліджені окремі теоре-
тичні і прикладні аспекти маркетингу безпосеред-
ньо в сфері торгово-побутового сервісу, автор від-
носить Д.Ратмела, П. Ейгліє та Е. Лангеарда,  
К. Грьонроса, М. Бітнера і Ф.Котлера та ін. При 
цьому фундаментальні дослідження соціальних 
процесів маркетизації підприємств торгово-
побутового обслуговування у пострадянський пе-
ріод відсутні.

Таким чином, наукового обґрунтування справ-
ді потребують теоретичні положення сучасного 
розвитку маркетингу підприємств торгівлі та по-
бутового обслуговування, методичні засади забез-
печення їх ефективності, прикладні аспекти орга-
нізації цих процесів. 

Метою статті є виявити передумови та напря-
ми розвитку маркетингової діяльності в соціаль-
ній сфері. Поставлена мета зумовила необхідність 
розв’язання таких завдань: визначити сутність со-
ціального маркетингу, дослідити його особливос-
ті, охарактеризувати маркетингову концепцію у 
сфері торгово-побутового сервісу, а також запро-
понувати підходи до формування маркетингових 
стратегій для підприємств цієї сфери.

Виклад основного матеріалу. Соціальна сфе-
ра – це сукупність галузей і видів діяльності, під-
приємств, фірм, закладів та установ, які мають за-
безпечити задоволення потреб людей у матеріаль-
них благах, послугах, відтворенні роду, створити 
умови для співіснування і співпраці людей у сус-
пільстві згідно з відпрацьованими законами та 
правилами з метою створення мегаполісів, розви-
тку масових комунікацій, зміцнення держави. До 
соціальної сфери відносять і підприємства 
торгово-побутового сервісу.

Поняття «торгово-побутовий сервіс» склада-
ється з двох понять, тому й передбачає визначен-
ня кожного з них: «торгівля товаром» та «побуто-
ве обслуговування», під яким розуміють задово-
лення потреб населення у товарах, роботах та по-
слугах. Загальне поняття сервісу (від англ. 
serve – служити), за визначенням Webster’s Ninth 
New Collegiate Dictionary, включає процес вико-
нання корисної праці, продуктом якої не є матері-
альні товари. Крім того, сервіс означає також до-

помогу, роботу з надання послуг, внесок в добро-
бут інших, перебування у чиємусь розпорядженні, 
задоволення потреб, постачання [12, с. 107]. В ці-
лому, дослідники вкладають в поняття сервісу 
процес надання послуг, які розглядаються як осо-
блива споживча вартість праці, що є корисною 
саме як безпосередня діяльність на відміну від ма-
теріальних благ, де праця виступає в уречевлено-
му стані. Отже, сервіс означає виконання певної 
діяльності на замовлення клієнта за встановлену 
винагороду.

У вітчизняній науці, для якої поняття торгово-
побутового сервісу є відносно новим, не існує 
єдиного його визначення. Вітчизняні дослідники, 
зокрема, колектив авторів під керівництвом  
П. Мосіюка, тлумачить, наприклад, аграрний сер-
віс (дотично до обслуговування сільського насе-
лення та учасників сільськогосподарського ви-
робництва) як матеріально-технічне забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників у відпо-
відності з технологіями виробництва продукції та 
надання їм необхідних виробничих послуг [6,  
с. 6]. Такі дослідники, як Ю. Губені, І. Бідзюра,  
В. Збарський, М. Ільчук, В. Білик, розглядаючи 
аграрний сервіс в контексті агробізнесу, розумі-
ють агросервіс як структурний компонент сукуп-
ності економічних відносин у аграрному секторі 
країни [4, с. 68; 13, с. 38; 3, с. 177].

Ми вважаємо, що поняття торгово-побутового 
сервісу необхідно розглядати в сукупності перед-
бачених видів діяльності підприємств, що обслу-
говують процес виробництва продукції, робіт і 
послуг та доведення їх до кінцевого споживача й 
забезпечують ефективне функціонування процесу 
на всіх його стадіях.

Світовий досвід доводить необхідність застосу-
вання маркетингових підходів стосовно діяльності в 
соціальній сфері в Україні, тобто використання соці-
ального маркетингу. Маркетинговий підхід до неко-
мерційної діяльності дозволяє, з одного боку, на 
більш якісному рівні задовольняти найважливіші со-
ціальні потреби суспільства, а з іншого − найбільш 
раціонально використовувати обмежені ресурси, що 
виділяються на розвиток соціальної сфери. Особливої 
уваги потребують послуги торгово-побутового серві-
су в сільській місцевості, тому що рівень розвитку 
торгівлі будь-якої державі визначає економічний до-
бробут та соціальне благополуччя суспільства.

Варто зазначити, що маркетингу як соціально-
му явищу властиві такі характеристики як склад-
ність, мінливість, різноманітність форм існування 
і сфер використання. В рамках цього підходу соці-
альний маркетинг визначається як:

− соціальний процес, в результаті якого окремі 
індивіди і групи отримують те, в чому відчувають 
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потребу і чого бажають на основі створення обмі-
ну одних товарів і вартостей на інші (Ф. Котлер);

− вивчення ринків та маркетингової діяльності 
в контексті цілісної соціальної системи (В. Лазер, 
Е. Келлі);

− використання маркетингових технік в не мар-
кетингових сферах (Р. Бартельс);

− процес, направлений на встановлення (в рам-
ках накладених суспільством обмежень) задовіль-
них відносин при обміну між людьми і організаці-
ями, які мають різні потреби і прагнуть їх задо-
вольняти (Д. Джолсон);

− маркетинг ідей, програм, особистостей, соці-
ально значущих об’єктів, місць, соціальних інсти-
тутів (Г. Тульчинський та Є. Щекова).

Хоч одностайного розуміння соціального мар-
кетингу немає й досі, усе ж певні уточнення його 
предметності вже зроблено. Більшість дослідни-
ків однозначно відкидає технологічне розуміння 
соціального маркетингу, у межах якого соціаль-
ність просто тлумачиться як використання техно-
логій маркетингу в соціальних сферах. Соціаль-
ний маркетинг не можна звести до відповідних 
технологій, оскільки він має власну теорію, філо-
софські основи і наділений інтегративною якістю 
як компонента соціальної системи. Значення соці-
ального маркетингу може бути встановлено за 
тими проблемами, які він покликаний вирішува-
ти.

Серед особливостей соціального маркетингу 
виділяють такі [2]:

1. Організація всієї системи економічного та 
соціального управління на маркетингових заса-
дах. Реалізація маркетингової філософії через 
формування системи міжфункціональної коорди-
нації всіх видів діяльності на основі маркетинго-
вої парадигми та розвиток відповідної корпора-
тивної культури.

2. Організація вирішення проблем споживачів 
на основі кастомізованого маркетингу, який пе-
редбачає системне розуміння індивідуальних та 
соціальних потреб і гнучке вирішення споживаць-
ких проблем. Сфера виробництва є керована змі-
нами у пріоритетах споживання і очікуваннями 
споживачів, для чого створює маркетингові меха-
нізми постійного відстежування динаміки очіку-
вань та системи інтерактивних комунікацій між 
виробниками й споживачами.

3. Становлення «зеленого маркетингу» у відпо-
відь на нові потреби індивіда й суспільства у збе-
реженні природного середовища, що докорінно 
змінює відношення людей до процесу споживан-
ня загалом.

4. Нова система торгового маркетингу, при 
якій статус споживачів отримують всі елементи 

маркетингової системи, починаючи з 
дистриб’юторів.

5. Посилення конкуренції між виробниками за 
споживача в умовах обмеження економічного 
росту та пріоритету показників «якості життя».

6. Радикальне розширення функцій маркетингу 
як системи соціального прогнозу, передбачення та 
прогнозування, тобто тих, які пов’язані з реаліза-
цією його системоутворюючої ролі в процесі фор-
мування постіндустріального суспільства.

7. Становлення глобального маркетингу як за-
собу регулювання глобального ринку в інтересах 
сучасної цивілізації.

8. Постійне розширення соціальної відпові-
дальності маркетингу в процесі реалізації марке-
тингової парадигми як складової становлення по-
стіндустріального суспільства.

Соціальний маркетинг може бути ефективно 
використаний при рішенні широкого кола про-
блем, в тому числі пов’язаних з послугами в сфері 
торгово-побутового сервісу в сільській місцевос-
ті.

Характеристика торгово-побутових послуг як 
товару особливого роду визначають специфіку їх 
маркетингу, яка знайшла своє відображення у 
концептуальних моделях маркетингу послуг  
Д. Ратмела, П. Ейгліє та Е. Лангеарда, К. Грьонро-
са, М. Бітнера і Ф. Котлера [15, с. 12–17]. Аналіз 
цих концепцій дозволяє зробити висновок, що всі 
вони підкреслюють необхідність застосування 
розширеного комплексу маркетингу, в якому до 
традиційних елементів додаються процес обслу-
говування, персонал, матеріальний аргумент об-
слуговування. Більшість концепцій визнає необ-
хідність застосування додаткових стратегій для 
управління маркетингом послуг, зокрема, вну-
трішній та інтерактивний маркетинг. 

Узагальнюючи проаналізовані вище підходи 
можна підсумувати, що застосування соціального 
маркетингу в сфері торгово-побутового сервісу в 
Україні потребує вирішенню таких задач:

1. Сформувати маркетингову концепцію у сфе-
рі торгово-побутового сервісу.

2. Запропонувати підходи щодо формування мар-
кетингових стратегій для підприємств цієї сфери.

Маркетингова концепція підприємств торгово-
побутового сервісу ґрунтується на аналізі потреб 
ринку, а також оцінці відповідності послуг під-
приємства цим вимогам. Задоволення вимог спо-
живачів щодо таких послуг дасть змогу сервісно-
му торгово-побутовому підприємству забезпечи-
ти суттєву відмінність власних послуг від послуг 
конкурентів, що сприймається споживачами як 
суттєва перевага і дозволяє витримувати конку-
ренцію на цільовому ринку.



18

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 1 (січень)

Для сервісних підприємств як суб’єктів під-
приємницької діяльності життєво важливим за-
вданням є збереження їх присутності на ринку, що 
можливе за умови ефективнішого порівняно з 
конкурентами задоволення потреб споживачів.

Успішність сервісного підприємства визнача-
ється економічно обґрунтованою маркетинговою 
стратегією, а також орієнтованою на споживача 
системою обслуговування. Отже, системоутворю-
ючим чинником, що впливає на ефективність ді-
яльності підприємства, є його стратегічна орієнта-
ція, оскільки саме вона, формуючи загальну мі-
сію, забезпечує стратегічний зв’язок між метою 
підприємства, його ресурсами та мінливими рин-
ковими можливостями.

Загальновідомо, що стратегія торгово-
побутового підприємства покликана забезпечува-
ти досягнення ним стійкого положення на ринку 
за умов конкурентної боротьби. Підприємство по-
винно володіти відповідним набором маркетинго-
вих засобів (у широкому розумінні), який відпові-
дав би запитам споживачів та діяв ефективніше, 
ніж конкуренти. На думку Д. Дея, це означає, що 
ефективна маркетингова стратегія повинна бути 
чітко визначена щодо ймовірної діяльності орга-
нізації та її загального напряму розвитку. Такий 
напрям задають чотири взаємообумовлених вибо-
ри, а саме [5, с. 29–30]:

1) сфери діяльності (ринки чи сектори, які пе-
редбачається обслуговувати у даному випадку 
сільських жителів); 

2) переваг, що вигідно відрізняють бізнес від 
конкурентів; 

3) каналів виходу на заданий ринок; 
4) вибір видів діяльності, які здійснюватиме 

підприємство. 
Економічно обґрунтоване визначення кожного 

з перерахованих виборів забезпечить успішну 
адаптацію прийнятого стратегічного напряму до 
можливостей та загроз ринку.

В економічній літературі розрізняються марке-
тингові стратегії в залежності від економічного 
стану підприємства, а саме: стратегії виживання, 
стабілізації і росту. Стратегії стабілізації і росту 
становлять найбільший інтерес, оскільки саме 
зростання, тобто розширення масштабів діяльнос-
ті підприємства, дозволяє збільшити частку рин-
ку, обсяг послуг, продажу, прибуток. Можливі 
різні варіанти стратегій зростання підприємства, 
одним з яких є диверсифікація з огляду на її мож-
ливості забезпечення стійкості підприємства, в 
т.ч. обслуговуючого, у ринковому середовищі.

Диверсифікація торгово-побутової діяльності в 
інноваційному контексті є однією з поширених 
форм її концентрації за умов розвиненої ринкової 

економіки і гострої конкуренції виробників на 
ринку. Сутність диверсифікації полягає в одно-
часному розвитку багатьох технологічно не 
зв’язаних між собою видів діяльності (торгівлі, 
обслуговування, виробництва), чи у значному роз-
ширенні номенклатури та асортименту виробів, 
що їх виготовляє або реалізує підприємство.

В економічній літературі поняття «диверсифі-
кація» та «інтеграція» часто вживаються як то-
тожні, що зумовлюється, очевидно, тим, що і та, й 
інша стратегії є стратегіями росту. Проте в умовах 
торгово-побутового обслуговування доцільним 
вбачається розмежування стратегії інтегративно-
го росту (лат. Integratio – відновлення і цілий) як 
поступового зближення та об’єднання декількох 
економічних суб’єктів у процесі їх взаємодії [8,  
с. 668] та стратегії диверсифікації як внутрішньо-
го зростання підприємств торгово-побутового об-
слуговування, яке відбувається за рахунок наро-
щування обсягів та підвищення ефективності ви-
робництва. Звідси випливає різниця в мотивах, що 
лежать в основі застосування цих стратегій: моти-
вами вертикальної інтеграції є бажання знизити 
витрати та / або отримати більший контроль над 
виробництвом й розподілом; натомість диверси-
фікацію зазвичай спрямовано на використання 
привабливих можливостей ринку та на зменшен-
ня ризику вкладання усіх засобів у один напрям 
[11, с. 217].

Проте життєздатна стратегічна орієнтація під-
приємств торгово-побутового обслуговування пе-
редбачає певний компроміс між стратегіями одно- 
та багатопрофільності, щоб використати сильні 
сторони диверсифікації і в той же час зберегти пе-
реваги спеціалізації. Оптимальним є баланс між 
головним видом ресурсів, на яких спеціалізується 
підприємство, та іншими, що диверсифікуються 
та спрямовуються на додаткові сфери діяльності. 
Ресурс, що є основним, з часом може змінювати-
ся, і таким чином відбувається перехід від спеціа-
лізації в галузі виробництва та технологій на спе-
ціалізацію в галузі маркетингу й продажу.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи сказане, можна зробити ви-
сновок, що соціальний маркетинг у є досить но-
вим явищем для того, щоб можна було порівняти 
його ефективність з ефективністю інших страте-
гічних підходів до досягнення суспільних змін, а 
соціальне зрушення є важко досяжним за будь-
якої стратегії управління. Для досягнення макси-
мального ефекту для підприємств соціальної сфе-
ри варто використовувати систему маркетингових 
заходів, що буде здатна не тільки забезпечувати 
присутність підприємств на ринку, а й значні кон-
курентні переваги.
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Постановка проблеми. Для України кінець 
ХХ та початок ХХІ століття можна охарактери-
зувати як період боротьби з кризовими явища-
ми. Як свідчать статистичні дані розвиток еко-
номіки був не стабільним. З року в рік погіршу-
ються макроекономічні показники. Так, падіння 

ВВП у 2012 році порівняно з попереднім склало 
2,7%, у 2013 році вже 3,7%. Погіршення показ-
ників особливо торкнулося сфери виробництва. 
Індекс зміни промислової продукції у 2012 році 
до попереднього склав 98,2%, по галузі маши-
нобудування - 96,7%. Результати роботи у 2013 
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У статті досліджено техніко-технологічний стан виробничої бази та результати діяльності промисло-
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хи покращення показників діяльності. Одержані результати можуть стати основою для формування і 
реалізації програми технологічної модернізації виробничого апарату промислових підприємств.

Ключові слова: підприємство, виробниче обладнання, техніко-технологічний стан, основні засоби, знос ви-
робничих засобів, інвестиції в основний капітал.

В статье исследовано технико-технологическое состояние производственной базы и результаты дея-
тельности промышленных предприятий Одесской области. В процессе исследования выявлены недостат-
ки и предложены некоторые пути улучшения показателей деятельности. Полученные результаты могут 
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In the article investigates the technical and technological state of production base and performance industry 
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році не покращились (відповідно 95,3% та 
86,2%) [3].

Показники економічного розвитку галузі ма-
шинобудування також нестабільні та систематично 
погіршуються. Аналіз машинобудівної галузі пока-
зує, що машинобудівний комплекс неоднорідний, 
є розвинені виробництва з виходом на зовнішній 
ринок, а є депресивні. В галузі застаріли основні 
виробничі фонди, неефективно використовуються 
енергоносії, низька конкурентоспроможність, а 
головне – відсутня чітка державна політика з під-
тримки національного товаровиробника. Дослі-
дження довело, що розвиток машинобудівної га-
лузі значним чином залежить від переоснащення 
виробничої бази.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню теоретичних та практичних питань 
проблеми технологічної модернізації промисло-
вих підприємств присвячені роботи зарубіжних та 
вітчизняних економістів. Серед них: І. Ансофф, 
Геєць В.М., П. Друкер, Іноземцев В.Л., Кова- 
льов А.І., Лігоненко Л.О., Федулова Л.І. та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. За наявності великої кількості 
робіт, присвячених проблемам модернізації ви-
робничої бази зберігається потреба в розробці 
практичних шляхів переоснащення промислових 
підприємств із урахуванням особливостей кон-
кретних підприємств.

Мета статті. Метою наукової статті є дослі-
дження техніко-технологічного стану виробничої 
бази промислових підприємств Одеської області 
та визначення деяких шляхів виходу із кризового 
стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підвищення ефективності промислового вироб-
ництва в умовах теперішнього стану економіки є 
однією із найважливіших проблем. Її реалізація 
значно залежить від техніко-технологічного стану 
виробничого апарату. Тому назріла гостра про-
блема в реальній оцінці цього стану.

Для аналізу стану виробничого апарату нами 
обрана група підприємств, як успішних, так і де-
пресивних. Серед обраних підприємств:  
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 
верстатів», ПАТ «Одеський завод будівельно-
обробних машин», ПАТ «Одеський завод поршне-
вих кілець», ПАТ «Одеський кабельний завод 
Одескабель», ПАТ «Одеське виробниче 
об’єднання Холодмаш».

Ці промислові підприємства, в порівнянні з ін-
шими можна вважати більш успішними. Але й по 
цім підприємствам, як свідчать дані аналізу, по-
казники обсягу продукції, численності 
промислово-виробничого персоналу, середньо-
річна вартість промислово-виробничих фондів не 
мають позитивної динаміки.

Так, фінансовий результат по всім підприєм-
ствам є від’ємним, крім ПАТ «Одеський кабель-
ний завод Одескабель» (табл. 1).

Слід відмітити, що частка збиткових підпри-
ємств в цілому по Україні, хоча повільно, але зни-
жується (табл. 2). При цьому, як видно з таблиці 
ця частка достатньо висока.

По всім підприємствам, крім ПАТ «Одеський 
кабельний завод Одескабель» зменшується серед-
ньооблікова чисельність промислово-виробничого 
персоналу (табл. 3).

Таблиця 1 
Балансовий прибуток вибірки промислових підприємств Одеської області, тис. грн.

№ Найменування підприємства 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

1.
ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних 
верстатів»

-514,00 -5719,00 -8264,00 -1331,00 -6609,00 -223,0

2.
ПАТ «Одеський завод 
будівельно-обробних 
машин» 8936,00 24851,00 -1920,00 -2646,00 27931,00 -3232,00

3.
ПАТ «Одеський завод 
поршневих кілець» 39,00 244,00 197,00 -2996,00 -1962,00 -2370,0

4.
ПАТ «Одеський кабельний 
завод Одескабель» -61073,00 -12694,00 10776,00 22417,00 6936,00 8526,0

5.
ПАТ «Одеське виробниче 
об’єднання Холодмаш» 976,00 -938,00 -1254,00 -1772,00 -3293,00 -1512,0
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По всім розглянутим підприємствам викорис-
товується велика частина фізично зношеного об-
ладнання і морально застарілих основних фондів. 

Таблиця 2 
Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств, млн. грн. 

Роки Чистий прибуток 
(збиток)

Підприємства, які одержали 
прибуток Підприємства, які зазнали збитку

у% до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

у% до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

2008 -41025,10 61,30 144460,10 38,70 185485,20
2009 -37131,00 58,90 108853,40 41,10 145984,50
2010 13906,10 57,30 155197,60 42,70 141291,50
2011 67797,90 63,50 208896,30 36,50 141098,40
2012 35067,30 63,00 210607,60 37,00 175540,30
2013 -22839,70 65,00 179239,60 35,00 202099,30

Таблиця 3 
Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу вибірки промислових підприємств 

Одеської області, осіб

Найменування підприємства 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ПАТ «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів» 256 235 199 180 160 38

ПАТ «Одеський завод будівельно-
обробних машин» 167 42 19 19 13 13

ПАТ «Одеський завод поршневих 
кілець» 172 141 118 138 116 95

ПАТ «Одеський кабельний завод 
Одескабель» 1118 895 848 935 942 948

ПАТ «Одеське виробниче 
об’єднання Холодмаш» 186 174 145 123 105 73

Крім того, розмір зносу основних фондів поступо-
во зростає, відповідно коефіцієнт придатності що-
року зменшується (табл. 4).

Таблиця 4 
Динаміка показників руху і технічного стану виробничого обладнання вибірки промислових 

підприємств Одеської області

Показники Рік

ПАТ 
«Одеський 

завод 
радіально-

свердлильних 
верстатів»

ПАТ «Одеський 
завод 

будівельно-
обробних 
машин»

ПАТ 
«Одеський 

завод 
поршневих 

кілець»

ПАТ «Одеський 
кабельний 

завод 
Одескабель

ПАТ «Одеське 
виробниче 
об’єднання 
Холодмаш»

Коефіцієнт 
надходження 
(оновлення) 
основного 
парку 
обладнання,%

2008 5,62 78,39 3,62 0,42 21,17
2009 0,57 0,83 0,61 0,51 0,0
2010 0,21 0,0 2,22 0,70 0,01
2011 0,23 0,01 0,47 0,21 0,04
2012 0,26 1,28 0,05 1,84 0,10
2013 0,00 0,83 0,51 0,68 0,0
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Недостатні обсяги виведення з експлуатації та 
введення в експлуатацію основних фондів приве-
ли до нераціональної вікової структури обладнан-
ня. Більшість обладнання має строк службі понад 
20 років. За даними статистики ступень зносу 
основних фондів в промисловості складає 74,9%. 
[3]. На окремих підприємствах, навіть досить 
успішних, ще вище. Так, на підприємствах  
ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» сту-
пінь зносу у 2013 році склав 85,91%, ПАТ «Одесь-
кий завод поршневих кілець» – 78,99% відповідно.

Скорочення приросту парку обладнання стає 
причиною відсутності тенденції розширення ви-
робництва продукції (табл. 5).

Так, тільки обсяг продукції ПАТ «Одеський за-
вод радіально-свердлильних верстатів» зростає на 
протязі аналізованого періоду. На таких підпри-
ємствах, як ПАТ «Одеський завод будівельно-
обробних машин», ПАТ «Одеський завод поршне-
вих кілець» та ПАТ «Одеське виробниче 
об’єднання Холодмаш» він зменшується. А в  

ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» 
обсяг продукції залишається приблизно на одна-
ковому рівні.

Як показує аналіз, показники ефективності 
використання парку обладнання (табл. 6) також 
нестабільні, а окремі показники навіть погіршу-
ються. Крім того, практично на всіх підприєм-
ствах, індекс росту фондоозброєності переви-
щує індекс росту продуктивності праці, що є ти-
повим для екстенсивного розвитку підприєм-
ства.

Узагальнена оцінка діяльності підприємств, 
що аналізуються за 2013 рік наведена в таблиці 7. 
Вона демонструє систематичне погіршення показ-
ників.

Потенціал підприємств машинобудування, а 
відповідно і їх здатність залучати інвесторів сут-
тєво залежить від орієнтації на найновітніші до-
сягнення в техніці та технології галузі, що водно-
час впливає на реалізацію вже існуючого потен-
ціалу.

Показники Рік

ПАТ 
«Одеський 

завод 
радіально-

свердлильних 
верстатів»

ПАТ «Одеський 
завод 

будівельно-
обробних 
машин»

ПАТ 
«Одеський 

завод 
поршневих 

кілець»

ПАТ «Одеський 
кабельний 

завод 
Одескабель

ПАТ «Одеське 
виробниче 
об’єднання 
Холодмаш»

Коефіцієнт 
вибуття 
основного 
парку 
обладнання,%

2008 4,28 73,97 10,13 0,37 1,29
2009 25,19 1,89 0,84 0,25 0,43
2010 2,27 0,02 3,43 0,23 1,02
2011 2,75 0,24 0,71 0,15 0,24
2012 0,84 1,39 0,84 1,42 0,97
2013 6,81 0,04 0,86 1,96 6,23

Коефіцієнт 
зношеності 
основного парку 
обладнання,%

2008 33,84 54,18 71,61 90,50 41,42
2009 33,83 57,09 74,13 90,12 43,26
2010 35,10 62,65 75,10 89,82 44,60
2011 36,14 65,45 77,22 89,46 46,53
2012 37,37 49,98 78,37 89,45 48,35
2013 36,09 51,95 78,99 85,91 46,88

Коефіцієнт 
придатності 
основного 
парку 
обладнання,%

2008 66,16 45,82 29,39 9,50 58,58
2009 66,17 42,91 25,87 9,88 56,74
2010 64,90 37,35 24,90 10,18 55,40
2011 63,86 34,55 22,78 10,54 53,47
2012 62,63 50,02 21,63 10,55 51,65
2013 63,91 48,05 21,01 14,09 53,12

Коефіцієнт 
приросту 
(скорочення) 
основного 
парку 
обладнання,%

2008 2,61 20,44 -6,76 0,05 27,24
2009 -24,46 -1,08 -0,24 0,27 -0,43
2010 -2,07 -0,02 -1,25 0,48 -1,02
2011 -2,53 -0,23 -0,24 0,06 -0,21
2012 -0,46 2,55 -0,79 0,44 -0,84
2013 -6,81 0,85 -0,34 -1,25 -6,23

Закінчення табл. 4
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Таблиця 5 
Обсяг продукції вибірки промислових підприємств Одеської області, тис. грн.

Найменування підприємства 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних 
верстатів» 664,0 478,0 8115,0 10367,0 14914,0 13420,0

ПАТ «Одеський завод 
будівельно-обробних машин» 21135,0 12508,0 4798,0 10158,0 7742,0 9051,0

ПАТ «Одеський завод 
поршневих кілець» 9337,0 9932,0 10742,0 9253,0 6159,0 6954,0

ПАТ «Одеський кабельний 
завод Одескабель» 513714,00 363745,00 511589,00 623323,00 596359,00 583207,0

ПАТ «Одеське виробниче 
об’єднання Холодмаш» 10640,0 3135,0 4249,0 8204,0 5931,0 5092,0

Таблиця 6
Ефективність використання основного парку обладнання вибірки промислових підприємств  

Одеської області

Найменування підприємства 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»

Фондовіддача, грн./грн. 0,025 0,014 0,222 0,295 0,360 0,294

Фондоозброєність, грн./осіб 101,85 140,85 183,89 195,16 258,62 1200,14
Продуктивність праці, 
грн./осіб 2,59 0,03 40,78 57,59 93,21 353,16

Фондомісткість, грн./грн. 39,27 69,25 4,51 3,39 2,77 3,39
Загальна рентабельність,% -2,14 0,38 5,27 5,22 3,41 4,16

ПАТ «Одеський завод будівельно-обробних машин»
Фондовіддача грн./грн. 1,81 0,92 0,39 0,93 0,27 0,19
Фондоозброєність, грн./осіб 69,89 324,40 644,97 577,97 2212,73 3652,31
Продуктивність праці, 
грн./осіб 126,56 297,81 252,53 534,63 595,54 696,23

Фондомісткість грн./грн. 0,55 1,09 2,55 1,08 3,72 5,25
Загальна рентабельність,% 8,53 9,26 1,35 7,72 -0,91 -1,75

ПАТ «Одеський завод поршневих кілець»

Фондовіддача, грн./грн. 1,06 1,31 1,52 1,41 1,02 1,20
Фондоозброєність, грн./осіб 54,13 53,79 59,70 47,57 52,27 61,07

Продуктивність праці, 
грн./осіб 54,28 70,44 91,03 67,05 53,09 73,2

Фондомісткість, грн./грн. 0,94 0,76 0,66 0,71 0,98 0,83
Загальна рентабельність,% 30,34 34,08 37,87 11,87 6,32 11,44
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Вивчення техніко-технологічного стану про-
мислових підприємств, їх результатів діяльності та 
структури інвестицій в основний капітал дозволяє 
зробити висновок, що одна з вагомих причин нега-
тивного впливу на макроекономічні та техніко-
економічні показники є невиважена фінансова по-
літики як держави, так і окремих підприємств.

Аналіз структури інвестицій у основний капі-
тал за джерелами фінансування за 2008-2013 роки, 
показує що в Україні існує спосіб фінансування за 
рахунок власних коштів (табл. 8), які складають 
63,8% від загальної величини.

Підтримка державного режиму самофінансу-
вання підприємствами оновлення виробничого 

апарату, внаслідок обмеженості коштів, гальмує 
перетік капіталів у високоефективні сфери вироб-
ництва, стримує реструктуризацію підприємств, 
перешкоджає підвищенню конкурентоспромож-
ності підприємств на інноваційній основі.

Слід зазначити, що упродовж останніх деся-
тиріч у кожній із розвинутих країн проходить не-
переривний процес модернізації основних фон-
дів, демонтуються застарілі потужності, зачиня-
ються низькорентабельні виробництва. Так, у 
США, частка витрат на модернізацію виробничо-
го апарату складає 82% від загального обсягу 
вкладень в основний виробничий капітал [6,  
с. 236].

Найменування підприємства 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ПАТ «Одеський кабельний завод Одескабель»
Фондовіддача, грн./грн. 2,45 1,71 2,30 2,70 2,52 2,06
Фондоозброєність, грн./осіб 187,22 238,07 262,06 247,35 251,59 298,69
Продуктивність праці, грн./
осіб 459,49 406,42 603,29 666,66 633,08 615,20

Фондомісткість, грн./грн. 0,41 0,59 0,43 0,37 0,40 0,49
Загальна рентабельність,% 21,33 17,12 26,84 33,15 33,78 30,08

ПАТ «Одеське виробниче об’єднання Холодмаш»
Фондовіддача, грн./грн. 1,03 0,25 0,35 0,71 0,53 0,48

Фондоозброєність, грн./осіб 55,79 71,62 82,97 94,37 106,08 146,16
Продуктивність праці, грн./

осіб 57,20 18,02 29,30 66,70 56,49 69,75

Фондомісткість, грн./грн. 0,98 3,98 2,83 1,41 1,88 2,10
Загальна рентабельність,% 1,32 -0,44 -0,24 -0,19 1,43 6,29

Закінчення табл. 6

Таблиця 7 
Оцінка діяльності вибірки промислових підприємств Одеської області на 2013 р.

Показники

Підприємства

ПАТ «Одеський 
завод радіально-

свердлильних 
верстатів»

ПАТ «Одеський 
завод 

будівельно-
обробних 
машин»

ПАТ «Одеський 
завод 

поршневих 
кілець»

ПАТ «Одеський 
кабельний завод 

Одескабель»

ПАТ «Одеське 
виробниче 
об’єднання 
Холодмаш»

Рентабельність 
продажів,% -1,66 -36,71 -34,08 1,46 -29,69

Рівень зносу 
основних 
засобів,%

36,09 51,95 79,00 85,91 46,88

Прибуток на 
інвестований 
капітал,% 

4,72 -1,45 7,19 28,59 8,88

Персонал, осіб 38 13 95 948 73
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Ми згодні з думкою провідних фахівців Інсти-
туту економіки та прогнозування НАН України 
[6, с. 238], що необхідно виходити з того, що без 
цільових державних програм, що об’єднують зу-
силля держави, різних організацій, в тому числі 
банків, тобто використання нових економічних 
механізмів, неможливо вирішити проблему мо-
дернізації економіки. 

Невиважена фінансова політика проявляється 
в формуванні структури капіталу для фінансуван-
ня господарчої діяльності по окремим підприєм-
ствам. В таблиці 9 наведена структура капіталу по 
окремим підприємствами та її взаємозв’язок з по-
казниками ефективності діяльності підприємств.

Негативний характер динаміки всіх показників 
для підприємств, включених в область аналізу, є 
очевидною тенденцією. Так, тільки ПАТ «Одесь-

кий кабельний завод Одескабель» має позитивний 
показник рентабельності. У більшості підпри-
ємств показники рентабельності мають негативні 
значення. Це пов’язано із збитковою діяльністю. 
Причому з кожним роком ситуація погіршується.

Найвищий показник оборотності капіталу на 
протязі аналізованого періоду також належить 
ПАТ «Одеський кабельний завод Одескабель». На 
інших підприємствах оборотність капіталу нижче 
за одиницю, отже, тривалість обороту капіталу 
понад рік.

Практично на всіх розглянутих підприємствах 
висока частка власного капіталу (більш ніж 80%, 
що є оптимальним з позиції оцінки фінансової 
стійкості) і мінімальний рівень позикових коштів. 
Однак, низькі показники рентабельності власного 
капіталу, рентабельності активів і оборотності ка-

Таблиця 8
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

Показники Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013

У фактичних цінах, млн. грн.
Усього 233081,0 151777,0 189060,6 259932,3 293691,9 267728,0

у тому числі за рахунок
коштів державного бюджету 11576,0 6687,0 10952,2 18394,6 17141,2 6497,8
коштів місцевих бюджетів 9918,0 4161,0 6367,7 8801,3 9149,2 7219,2
власних коштів підприємств 
та організацій 132138,0 96019,0 114963,6 152279,1 175423,9 170675,6
кредитів банків та інших 
позик 40451,0 21581,0 23336,2 42324,4 50104,9 40878,3
коштів іноземних інвесторів 7591,0 6859,0 4067,7 7196,1 5040,6 4881,2
коштів населення на 
будівництво нових квартир 9495,0 4792,0 4654,2 4470,0 3651,0 6574,9
коштів населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво 11589,0 5502,0 16176,0 15102,9 21975,1 21770,1
інших джерел фінансування 10323,0 6176,0 8543,0 11363,9 11206,0 9230,9

Відсотків до загального обсягу
Усього 100 100 100 100 100 100

у тому числі за рахунок
коштів державного бюджету 5 4,4 5,8 7,1 5,8 2,4
коштів місцевих бюджетів 4,2 2,7 3,4 3,4 3,1 2,7
власних коштів підприємств 
та організацій 56,7 63,3 60,8 58,6 59,7 63,8
кредитів банків та інших 
позик 17,3 14,2 12,3 16,3 17,1 15,3
коштів іноземних інвесторів 3,3 4,5 2,1 2,8 1,7 1,8
коштів населення на 
будівництво нових квартир 4,1 3,2 2,5 1,7 1,3 2,5
коштів населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво 5 3,6 8,6 5,8 7,5 8,1
інших джерел фінансування 4,4 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5
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піталу показують, що така структура капіталу не 
гарантує максимальну ефективність діяльності.  
В той же час, раціональне співвідношення між 

власним та позиковим капіталом забезпечує  
ПАТ «Одеський кабельний завод Одескабель» більш 
високу ефективність господарської діяльності.

Таблиця 9
Взаємозв’язок структури капіталу та показників, що характеризують ефективність діяльності 

промислових підприємств Одеської області

Роки 
Структура капіталу, % Показники, що характеризують ефективність  

діяльності підприємства

Власний капітал Позиковий 
капітал

Рентабельність власного 
капіталу,%

Рентабельність 
активів,%

Оборотність 
капіталу

ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»
2009 83,42 16,58 -12,27 -10,24 0,01
2010 81,79 18,21 -21,56 -17,63 0,16
2011 81,15 18,85 -3,64 -2,96 0,23
2012 77,40 22,60 -14,69 -11,37 0,29
2013 84,78 15,22 -17,08 -16,78 0,37

ПАТ «Одеський завод будівельно-обробних машин»
2009 96,33 3,67 61,19 58,95 0,25
2010 96,81 3,19 -4,96 -4,80 0,12
2011 96,45 3,55 -7,39 -7,13 0,26
2012 86,93 13,08 -1,97 -1,71 0,14
2013 86,72 13,28 -5,15 -4,47 0,12

ПАТ «Одеський завод поршневих кілець»
2009 98,80 1,20 0,79 0,78 0,32
2010 98,63 1,37 0,63 0,62 0,34
2011 98,21 1,79 -17,08 -16,78 0,37
2012 94,06 5,94 -12,59 -11,85 0,36
2013 91,36 8,64 -17,94 -16,39 0,45

ПАТ «Одеський кабельний завод Одескабель»
2009 35,57 64,43 -8,67 -3,08 0,88
2010 38,57 61,43 6,85 2,64 1,25
2011 43,53 56,47 12,13 5,28 1,50
2012 40,13 59,97 3,62 1,45 1,32
2013 52,41 47,59 2,87 1,51 1,12

ПАТ «Одеське виробниче об’єднання Холодмаш»
2009 2,52 97,48 -161,72 -4,08 0,14
2010 -2,81 102,81 -186,05 -5,22 0,18
2011 -11,66 111,66 -72,44 -8,45 0,36
2012 -30,94 130,94 -57,06 -17,65 0,30
2013 -35,40 135,40 -20,76 -7,37 0,26

Висновки. Результати аналізу дозволяють зро-
бити висновок, що проблема відновлення еконо-
міки потребує формування і реалізації програми 
технологічної модернізації виробничого апарату 
промислових підприємств, які є основним секто-
ром матеріального виробництва.

Сьогодні очевидно, що сталий розвиток еконо-
міки України не може бути забезпечений за раху-
нок змін окремих елементів в господарській сис-
темі, а потребує комплексного підходу. Такий під-
хід повинен включати набір економічних механіз-

мів, здатних забезпечити переоснащення вироб-
ничого апарату на основі активного використання 
сучасних науково-інноваційних розробок.

Перехід до сталого економічного росту перед-
бачає також створення певних макроекономічних 
умов, а саме формування механізмів кредитуван-
ня виробничої діяльності, активізації залучення 
прямих іноземних інвестицій у виробничу сферу.

Така програма може бути виконана тільки за 
умови участі держави в розробці цільових про-
грам переоснащення виробництва.
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Введение. В нынешних условиях развития на-
циональной экономики, характеризующихся су-
щественными структурными сдвигами в воспро-
изводственном и институциональном процессах, 
нестабильностью и глобализацией, обостряется 
необходимость формирования адекватной систе-
мы управления на общегосударственном и регио-
нальном у-ровнях, в том числе и системы управ-
ления экономическими процессами. Это тем бо-
лее актуально, так как усиливаются угрозы наци-
ональной безопасности Украины, экономика на-
ходится в крайне неустойчивом, слабоконкурент-
ном состоянии, которое, несомненно, вызывает 
необходимость использования гибкого, прозрач-
ного, но в то же время достаточно мобильного и 
жесткого механизма государственного управле-
ния. Весомую роль при этом может сыграть уро-
вень информатизации.

При этом следует учитывать особенности ре-
гиональных органов власти как объектов инфор-
матизации, способных обеспечить внедрение со-
временных информационных технологий (да-

лее – ИТ) в систему регионального управления, 
разработать необходимое программное обеспече-
ние и объективно оценить эффективность инфор-
матизации. Информационное обеспечение долж-
но как можно полнее охватывать и отражать ди-
намику важнейших пропорций регионального хо-
зяйствования, внутренние и внешние взаимосвя-
зи его основных звеньев, каналы движения мате-
риальных, финансовых и трудовых ресурсов.

Постановка проблемы. В современных усло-
виях информатизация, с одной стороны, выступа-
ет фактором, катализирующим турбулентные яв-
ления в экономике, с другой – эти явления обу-
славливают содержание, темпы и масштабы реги-
ональной информатизации. Современные тенден-
ции экономического развития регионов выдвига-
ют требования к формированию информацион-
ной инфраструктуры как фактора эффективности 
социально-экономического роста.

Впервые социальное явление такого глобаль-
ного уровня как информатизация ставит перед 
обществом задачу управления и создает иллю-
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зию своей управляемости. Управление информа-
тизацией предполагает тестирование всего управ-
ленческого опыта человечества, причем не только 
массивов знания в области управления социумом 
и накопленных навыков социального регулирова-
ния и конструирования, сложившихся систем, 
форм и методов управления социумом, но и спо-
собностей к выработке инновационных инстру-
ментов управления, адекватных феноменологи-
ческой сложности и беспрецедентности объекта 
управления. 

Целью статьи является исследование проблем 
информатизации субъектов управления экономи-
кой региона в Украине и рассмотрение систем ре-
гиональных информационных баз, адаптирован-
ных к особенностям национального хозяйствова-
ния.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Теоретико-методологической основой 
управления информатизацией являются, во-
первых, общенаучные компоненты системно-
функционального, системно-структурного, 
системно-элементного подходов, деятельностно-
го и ресурсного подходов. Во-вторых, теории ин-
формационного общества Д. Белла, Дж. Гелбрей-
та, М. Кастельса, М. Макклюэна, А.Турена; ин-
формологические теории Р. Гиляревского,  
Н. Слядневой, А. Соколова, А. Урсула и других 
ученных, а также теория экономической киберне-
тики как парадигма управления экономикой, 
адекватная законам информационной цивилиза-
ции [1–8]. На необходимость более глубокого из-
учения региональных аспектов управления ука-
зывают многие исследователи, в том числе  
Н. Алисов, И. Маергойз, Р. Шнипер, Б. Хорев и 
другие [9, 10]. 

Результаты. В контексте исследования сущ-
ности, содержания и особенностей информатиза-
ции в управлении экономикой региона очень важ-
но получить достаточно полное представление о 
его социально-экономическом потенциале, струк-
туре народнохозяйственного комплекса, состоя-
нии его пространственной организации и систе-
мы управления экономикой.

Под системой управления экономикой региона 
следует понимать упорядоченную совокупность 
методов, принципов, организационно-
функциональных и технологических составляю-
щих, используемых для определения и осознанно-
го осуществления целей экономического развития, 
целенаправленную деятельность органов государ-
ственного управления по достижению определен-
ного уровня и качества развития региона. 

Процессы информатизации, протекающие в 
сфере управления экономикой любого региона, 

на наш взгляд, имеют много схожего и типично-
го. Однако мы считаем, что целесообразно учи-
тывать основные региональные особенности функ-
ционирования экономики. Это позволит достаточ-
но объективно оценить сложность процесса управ-
ления экономикой региона, учесть предпосылки 
для развития информатизации в регионе, подойти 
к проблеме развития экономики с позиций эффек-
тивного использования информационных техно-
логий с учетом региональных особенностей.

При этом несомненный интерес представляет 
рассмотрение не только базовых, но и состояние 
инфраструктурных отраслей (к которым относит-
ся и информатизация), способствующих сохране-
нию и развитию промышленного, трудового, тех-
нологического, инновационного потенциала ре-
гиона. 

В этом контексте представляется весьма кон-
структивной мысль об органически пропорцио-
нальном соответствии, которое должно устанав-
ливаться между общехозяйственной инфраструк-
турой и существующим в стране технологиче-
ским устройством.

Известно, что достоверное знание параметров 
социально-экономического потенциала региона 
является определяющим фактором при рассмо-
трении перспектив его развития. Столь же актуа-
лен учет этих параметров при внедрениях раз-
личного рода, связанных с региональной инфор-
матизацией. Это тем более очевидно, что к важ-
нейшим элементам экономического потенциала 
региона, вместе с основными производственны-
ми, непроизводственными и оборотными фонда-
ми, трудовыми и природными ресурсами, отно-
сят знания и информацию о производительных 
силах и производственных отношениях региона. 
Таким образом, научно-информационная среда, 
точнее информационная инфраструктура являет-
ся одним из факторов, определяющих конкурент-
ные позиции регионов. 

Следует отметить, что Украина существенно 
отстает в области приоритетных и актуальных 
ИТ, которым развитые страны уделяют присталь-
ное внимание. Ведь в практике хозяйствования в 
регионах Украины наблюдается весьма контраст-
ная картина явлений и процессов, имеющих отно-
шение к информатизации отечественной эконо-
мики. 

Движение украинской экономики по пути, 
проложенному странами-лидерами в развитии 
ИТ, имеет свои специфические особенности. В 
частности, в украинском сценарии развития сек-
тора ИТ наблюдаются признаки (рост телекомму-
никаций на фоне отставания в сфере ИТ-услуг и 
разработки программного обеспечения и другие), 
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которые являются характерными особенностями 
догоняющего развития. Следствием этого являет-
ся несбалансированность информатизации, кото-
рая проявляется в быстром росте одних показате-
лей сектора ИТ при запаздывании других, а так-
же в разном уровне информатизации отраслей на-
циональной экономики и регионов Украины. 

Кроме того, информатизация национальной эко-
номики испытывает влияние со стороны сложив-
шейся отраслевой структуры, текущей экономиче-
ской ситуации и особенностей развития промыш-
ленности. Диспропорции отраслевого развития ока-
зывают симметричное воздействие на ИТ-рынок, 
влияя на спрос на продукты информационного про-
изводства. Разработчики ИТ-продуктов скорее ори-
ентируются на секторы экономики, где сосредото-
чены финансовые (инвестиционные) средства. 

Остановимся на основных моментах и пробле-
мах информатизации государственного управле-
ния в целом.

В теории управления отмечается, что перед 
началом проведения информатизации необходи-
ма организационная модель управления, кото-
рая определяет объем и потоки информации. Эта 
модель строится на основе анализа действую-
щей системы управления и отражает конкрет-
ные исторические условия [3, 5]. Построение та-
кой модели предполагает учет социально-
экономических, организационных и других фак-
торов.

По результатам научных исследований мож-
но обобщить характеристики информатизации 
управления социальными системами, которые 
являются основными требованиями для созда-
ния автоматизированной (компьютерной) 
информа-ционно-аналитической системы управ-
ленческого назначения (АКИАСУП). С учетом 
особенностей управления информатизация 
должна характеризоваться такими параметрами 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Характерные параметры информатизации с учетом особенностей управления

Эффективность социально-экономического 
управления традиционными для него ресурсами 
на любом уровне определяется тем, насколько 
полно осуществляется процесс управления ин-
формацией, которая является катализатором, 
центром объектов управления на всех уровнях. 
Если информация является одним из важнейших 
ресурсов, то процессами накопления, хранения, 
распространения и использования (особенно в 
условиях централизованной обработки данных) 
следует управлять быстро. Для этого необходим 
надлежащий уровень квалификации специали-
стов в сфере государственного управления и со-
ответствующие программы обучения.

Как показывают исследования, внедрение но-
вых компьютерных информационных техноло-
гий в органы госуправления в Украине, как на об-
щегосударственном, так и на региональном уров-
нях, сталкивается с кардинальной проблемой 
усовершенствования их организационной струк-
туры и осуществляемых процессов управления. 
Это сводится к таким основным факторам:

– повышение емкости и пропускной способно-
сти приемников информации;

– оптимизация каналов связи между элемента-
ми системы, системой и внешней средой.

Главная технологическая цель информатиза-
ции органов госуправления – ускорение процесса 
сбора, анализа и синтеза информационных ресур-
сов, использование как можно больших объемов 
информации.

Анализ практики информатизации управле-
ния экономикой региона показывает, что измене-
ния, которые происходят в функциях, структуре 
и методах аппарата управления, можно разделить 
на соответствующие группы (рис. 2). 

Эти изменения в связи с информатизацией при-
водят не только к повышению эффективности в 
деятельности органов управления экономикой ре-
гиона, но и порождают проблемы, которые нужно 
решать в процессе использования информа-
ционных технологий.

Ключевым моментом, несомненно, является 
процедура выработки решений по управлению 
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экономикой региона. Проблема подготовки и при-
нятия управленческих решений органами регио-
нального управления всегда имела значение. Но 
эта проблема особенно актуальна в настоящее вре-
мя, когда динамичное изменение обстановки при 
неадекватном реагировании на проблемные ситуа-
ции может привести к тяжелым последствиям.

К таким проблемным ситуациям относятся 
как действия чрезвычайного типа, так и ситуа-
ции, связанные с принятием решений долговре-
менного характера в рамках целевых программ 
по структурной перестройке промышленности, 
финансовой стабилизации экономики, развития 
новых технологий и многие другие.

Опыт создания подобных программ в Украине 
и за рубежом свидетельствует о том, что эффек-
тивное управленческое решение в сфере экономи-
ки региона (например, по минимизации негатив-
ных влияний кризиса) может быть реализовано в 
процессе подготовки нескольких его вариантов 
коллективом экспертов-аналитиков, специализи-
рующихся в различных предметных областях, с 
использованием современных информационных 

технологий. Специалисты должны работать в 
тесном взаимодействии друг с другом, в интере-
сах решения комплексных проблем на основе 
анализа значительных объемов информации в до-
статочно сжатые сроки. Основные причины, при-
водящие к неэффективному принятию решений, 
обобщены на рисунке 3. 

Поскольку существующие в структурах госу-
дарственной службы (в том числе отвечающие за 
функционирование экономики) информацион-
ные системы, как правило, выполняют только 
учетную функцию, необходимо сосредоточить 
особое внимание на создании систем интеллек-
туальной поддержки управленческой деятельно-
сти.

Эта система должна представлять собой ком-
плекс программно-технических, телекоммуника-
ционных, математических, организационно-
правовых мероприятий, обеспечивающих в ре-
жиме, близком к реальному времени, формирова-
ние различных вариантов управленческого реше-
ния на основе использования интегрированных 
экспертных систем.

Рис. 2. Изменения, которые происходят в системе управления экономикой региона в процессе информатизации

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 
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подчиненности); 

• перераспределение 
функции сбора и обработки 

информации между 
органами управления; 

• изменения в 
соотношении различных 

групп функций, 
выполняемых аппаратом 
управления, в связи с 
передачей ЭВМ ряда 

расчетно-аналитических 
функций и увеличением 
удельного веса творческих 

функций 
 

•организация новых 
структурных звеньев; 

•объединение 
нескольких 
структурных 

подразделений на 
основе однородности 

выполняемых 
функций; 

•некоторое сокращение 
численности 

управленческого 
персонала в 
результате 

автоматизации 
отдельных 

вычислительных 
процедур и процесса 
документирования 

 

• сокращение 
одних и 

появление других 
видов документов 
и показателей; 

• изменение 
удельного веса 
отдельных видов 
информации, 
объемов и 

направлений ее 
движения; 

• централизация и 
интеграция 

процессов сбора и 
обработки 
информации 

• централизация 
(децентрализация) 

некоторых полномочий по 
принятию управленческих 

решений; 
• изменения в 

содержании работы на 
разных стадиях 

подготовки и выполнения 
решений (сотрудники 

аппарата имеют 
возможность 

непосредственно 
общаться с машиной в 
режиме «запрос-ответ», 
что влияет на качество и 

оперативность); 
• возникает 

возможность 
рассмотрения различных 
вариантов в процессе 
подготовки решения 

 

Способы работы 
аппарата 

управления 

• использование 
качественно новых 
показателей, что 

позволяет анализировать 
сложные системы связей; 

• повышение роли 
методов координации, 
согласования различных 
звеньев управления, 

сокращение количества 
оперативных указаний, 
конкретизация задач 

управления; 
• более четкая 
регламентация 

взаимодействия структур 
управленческого 

аппарата; 
• повышение требований 

к дисциплине 
должностных лиц 
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При этом необходимо создать условия для со-
вместного «рабочего информационного контак-
та», что позволит приблизить аналитиков к ком-
плексу средств автоматизации и будет способ-
ствовать выработке научно обоснованных реше-
ний в управлении экономическими и социальны-
ми процессами в регионе.

Еще одной достаточно актуальной проблемой 
является вопрос, связанный с необходимостью 
определения состава информации, которая дей-
ствительно нужна каждому работнику для эф-
фективного осуществления функций по подго-
товке и принятию управленческих решений. От-
метим также существование противоречия меж-
ду использованием современной вычислительной 
техники и применением отсталой технологии в 
работе органов управления. При этом возникает 
проблема организационного и психологического 
барьера между структурами государственной 
службы и средствами автоматизации их деятель-
ности. Успешное решение этой проблемы, прежде 
всего, зависит от эффективной организации ин-
терфейса, обеспечивающего эффективное обще-
ние менеджеров государственной службы с ком-
плексом средств автоматизации.

Следует учитывать, что информатизация 
должна способствовать повышению информиро-

ванности высшего звена системы регионального 
менеджмента в проблемном аспекте. При этом не-
обходимо наличие системы информационных баз 
(рис. 4). Исходя из этого, базы данных по про-
блемной ситуации и соответствующие иллюстра-
тивные материалы могут иметь типовую струк-
туру и состоять из фиксированного набора ин-
формационных блоков.

Состав и содержание информационных блоков 
должны варьироваться в зависимости от специ-
фики проблемной ситуации. Традиционная тех-
нология выработки управленческих решений на 
основе формирования сводных аналитических 
данных с помощью комплекса средств автомати-
зации предполагает осмысление и анализ пробле-
мы, организацию подготовки (в том числе авто-
матизированной) и выполнения управленческих 
решений.

Выводы и предложения. В заключении сле-
дует отметить, что любая проблемная ситуация 
является уникальной по содержанию событий, 
месту происхождения и характеру проявления, а 
также по возможным последствиям и ущербу. 
Вместе с тем, меры по предотвращению возник-
новения, локализации и ликвидации последствий 
проблемной ситуации в экономике могут содер-
жать типичные наборы действий, присущие лю-

Рис. 3. Основные причины неэффективного принятия решений в сфере управления экономикой региона
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бой проблемной ситуации, включая решение во-
просов неплатежей и управления объектами госу-
дарственной и муниципальной собственности. 
Поэтому этап осмысления проблемной ситуации, 
интеграции и обобщения информации о пробле-
ме можно в определенной степени типизировать 
и формализовать, используя при этом информа-
ционные технологии.

Так как успех информатизации субъектов 
управления экономикой региона в значительной 
степени зависит от уровня квалификации пользо-
вателей ИТ, необходимо разработать и внедрить 
соответствующую систему обучения.

Ведь несмотря на то, что за последние десяти-
летия в Украине выросло количество учебных за-
ведений, занятых подготовкой специалистов в 
ИТ-сфере, потребность в ИТ-специалистах и зна-
ниях на уровне пользователей, как в сфере госу-
правления экономикой, так и в других отраслях, 
увеличивается. Не способствует решению про-
блемы и опережающий рост подготовки специа-
листов и научных кадров в общественных науках 

на фоне сокращения доли технических и есте-
ственных наук. Поэтому следует осознать на об-
щегосударственном уровне, что информатизация 
национальной экономики Украины и ее регионов 
предоставит ряд преимуществ глобального мас-
штаба, позволит улучшить администрирование и 
управление экономикой, обеспечит население от-
даленных регионов качественными услугами 
консультационного, разъяснительного и регуля-
торного характера, будет способствовать борьбе с 
коррупцией, повысит конкурентоспособность 
страны на международной арене. 
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СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ  

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
THE SUBSTANCE AND ECONOMIC CONTENT OF THE CATEGORY  

«FINANCIAL PROVISION»
Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та складових аспектів категорії «фінансове забез-

печення», спрямована на узагальнення сучасних підходів до змісту та виділення ключових характеристик 
досліджуваного поняття. В роботі на основі огляду та критичного аналізу літературних джерел запропо-
новано узагальнений обґрунтований підхід до трактування змісту категорії «фінансове забезпечення» та 
розроблено узагальнюючу схему складових фінансового забезпечення як економічної категорії.

Ключові слова: фінансове забезпечення, складові фінансового забезпечення, підхід, фінансовий механізм, 
фінансові ресурси, метод фінансування, грошові кошти.

Статья посвящена исследованию теоретических основ и составляющих аспектов категории «финансо-
вое обеспечение», направленная на обобщение современных подходов к содержанию и выделение ключе-
вых характеристик исследуемого понятия. В работе на основе обзора и критического анализа литератур-
ных источников предложен обобщенный обоснованный подход к трактовке содержания категории «фи-
нансовое обеспечение» и разработано обобщающую схему составляющих финансового обеспечения как 
экономической категории.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, составляющие финансового обеспечения, подход, финансовый 
механизм, финансовые ресурсы, метод финансирования, денежные средства. 

The article investigates the theoretical foundations and forms an aspect of the «financial security», aimed at the 
synthesis of modern approaches to content and the allocation of the key characteristics of the studied concepts. In 
this paper, based on the review and critical analysis of the literature suggested a generalized based approach to the 
interpretation of the content of the «financial security» and developed a scheme summarizing the components of 
financial security as an economic category.

Key words: financial security, components of fi nancial security, approach, the fi nancial mechanism, fi nancial re-, components of financial security, approach, the financial mechanism, financial re-
sources, the method of financing, cash.
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Постановка проблеми. В сучасних ринкових 
умовах надзвичайно високим є рівень самостій-
ності та відповідальності суб’єктів господарюван-
ня щодо розв’язання проблем достатнього забез-
печення своєї діяльності фінансовими ресурсами. 
Наявність кризових явищ різного ступеню глиби-
ни і складності в зовнішньому середовищі, вну-
трішні проблеми в сфері фінансового менеджмен-
ту, відсутність механізму фінансової підтримки з 
боку держави обумовлює високий рівень неста-
більності результатів фінансової діяльності під-
приємств та невизначеність перспектив щодо за-
лучення достатніх обсягів зовнішнього фінансу-
вання. У даному зв’язку виникає необхідність до-
слідження проблематики формування фінансово-
го забезпечення стійкого функціонування україн-
ських підприємств, зокрема, особливої уваги ви-
магає розгляд економічного змісту та складових 
категорії «фінансове забезпечення». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню сутності та змісту категорії «фінансо-
ве забезпечення» присвячені роботи багатьох ви-
датних науковців, серед яких Москаль О. І. [9], 
Колодізєв О. М. [7], Осьмірко І. В. [13],  
Третяк Н. М. [15], Сокиринська І. Г. [14], Олійник 
Д. С. [11], Єпіфанова І. Ю. [6], Дікань Л. В. [4], 
Дем’яненко М. Я. [3], Кірєйцев Г. Г. [18] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз літературних джерел з 
дослідження проблем управління фінансовою ді-
яльністю суб’єктів господарювання на сучасному 
етапі економіки України показав, що в даний час 
відсутній єдиний підхід до розуміння категорії 
«фінансове забезпечення» та виділення змісту її 
основних складових.

Мета статті. Метою дослідження є узагаль-
нення теоретичних засад та сучасних підходів до ро-
зуміння змісту категорії «фінансове забезпечення», 
а також виділення та обґрунтування її складових.

Результати дослідження. Неузгодженість ду-
мок вчених щодо трактування змісту категорії 
«фінансове забезпечення» через наявність різно-
спрямованих підходів є вагомою перешкодою при 
впровадженні в практику функціонування підпри-
ємств основних принципів та механізмів управ-
ління фінансовим забезпеченням. У даному 
зв’язку доцільно визначити базисні характеристи-
ки категорії «фінансове забезпечення», що є ви-
хідним моментом дослідження його змісту. Про-
ведемо аналіз літературних джерел щодо тракту-
вань поняття «фінансове забезпечення» (табл.), 
що дозволить виділити, узагальнити та охаракте-
ризувати основні підходи до його змісту.

Так, група авторів, а саме Москаль О. І., Коло-
дізєв О. М., та Осьмірко І. В., досліджуючи сут-

ність вказаного поняття, схиляються до думки, що 
фінансове забезпечення – це сукупність економіч-
них відносин, що виникають з приводу пошуку, 
залучення і ефективного використання фінансо-
вих ресурсів та організаційно-управлінських 
принципів, методів і форм їх впливу на соціально-
економічну життєдіяльність.

Інший класифікаційний підхід доцільно сфор-
мувати на основі трактування категорії «фінансо-
ве забезпечення» як елементу фінансового меха-
нізму, він представлений Обіход О. В., Сокирин-
ською І. Г., Третяк Н. М. В дослідженнях даних 
науковців фінансове забезпечення розглядається 
як цілісний процес забезпечення підприємства фі-
нансовими ресурсами, основною функцією якого 
є формування, нагромадження та використання 
фінансових ресурсів підприємства для розв’язання 
окремих завдань фінансової політики.

Наступний підхід до змісту категорії «фінансо-
ве забезпечення» визначає її зв’язок з обсягом фі-
нансових ресурсів. Так, Олійник Д. С., Єпіфа- 
нова І. Ю., Дікань Л. В. та деякі інші схиляються 
до думки, що фінансове забезпечення – це наяв-
ність достатньої кількості фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення належної роботи 
підприємства і його керівництва.

На відміну від вищевиділених трактувань, Воз-
няк Г. В., Колосок В. М., Оспіщев В. Г. та інші 
вважають, що ключовою ознакою поняття «фінан-
сового забезпечення» є «метод фінансування». На 
думку вказаних авторів, фінансове забезпечення – 
це основний метод фінансового впливу на 
соціально-економічний розвиток, який регулю-
ється на основі відповідної системи функціону-
вання, яке може здійснюватись в трьох формах: 
самофінансування, кредитування, зовнішнє фі-
нансування.

Ще один підхід, більш вузькоспрямований, до-
цільно виділити на основі трактування змісту до-
сліджуваної категорії як функції забезпечення гро-
шовими коштами Юрієм С. І. та Ковальовою А. М.

Таким чином, можна узагальнити ключові 
ознаки, що формують підходи до змісту категорії 
«фінансове забезпечення»: сукупність економіч-
них відносин, елемент фінансового механізму, 
зв’язок з обсягом фінансових ресурсів, метод фі-
нансування та функція забезпечення грошовими 
коштами. 

Надалі виділення підходів до формування клю-
чових характеристик поняття «фінансове забезпе-
чення» доцільно доповнити дослідженням та уза-
гальненням його змістовних складових (рис. 1).

У даному зв’язку, проаналізувавши погляди 
вчених щодо трактування поняття «фінансове за-
безпечення», пропонується виділити три аспекти, 
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Таблиця 1
Узагальнення підходів до змісту категорії «фінансове забезпечення»

№ Автор, джерело Сутність категорії Ключова 
ознака

1

Москаль О. І. [9, с.6]
Колодізєв О. М. 
[7, с. 15]
Осьмірко І. В. 
[13, с. 48]

Фінансове забезпечення – сукупність економічних відносин, що 
виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання 
фінансових ресурсів та організаційно-управлінських принципів, 
методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність 
(інноваційний розвиток національної економіки).

Сукупність 
економічних 
відносин

2

Обіход О. В. [10]
Фінансове забезпечення – частина фінансового механізму, 
покликаного забезпечувати розподільчі та перерозподільні процеси з 
метою утворення доходів і фондів коштів підприємства.

Елемент 
фінансового 
механізму

Третяк Н. М. 
[15, с. 12]

Фінансове забезпечення – вагомий складовий елемент фінансового 
механізму, цілісний процес щодо забезпечення підприємства 
фінансовими ресурсами, основною функцією якого є формування, 
нагромадження та використання фінансових ресурсів підприємства, 
для розв’язання окремих завдань фінансової політики.

Сокиринська І. Г.
 [14]

Фінансове забезпечення – реалізація неперервного характеру 
відтворювальних процесів за рахунок власних та залучених 
фінансових ресурсів з виокремленням механізму фінансового 
забезпечення, формування структури капіталу, планування, 
бюджетування та балансування.

3

Олійник Д. С. [11] Фінансове забезпечення – організація через визначення обсягу 
фінансових ресурсів, науково обґрунтованого їх прогнозування, 
створення фінансових резервів і нормативно-правового забезпечення.

 Зв’язок з 
фінансовими 
ресурсами

Єпіфанова І. Ю. 
[6, с. 66]

Фінансове забезпечення – реалізація заходів із залучення необхідного 
обсягу фінансових ресурсів для фінансування нововведень 
підприємства.

Дікань Л. В. [4]
Фінансове забезпечення – сукупність заходів та умов, що сприяють 
сталому розвитку підприємства шляхом покриття витрат 
підприємства фінансовими ресурсами залежно від розміру 
виробництва та фінансового становища.

Дем’яненко М. Я.
[ 3, с. 20]

Фінансове забезпечення – виділення певної суми фінансових ресурсів 
на розв’язання окремих завдань фінансової політики господарюючого 
суб’єкта.

Кірєйцев Г. Г. 
[18, c. 20]

Фінансове забезпечення – виділення певної суми фінансових ресурсів 
на розв’язання окремих завдань фінансової політики підприємства.

Домбровський В. С. 
[5, c. 40]

Фінансове забезпечення – наявність достатньої кількості фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення належної роботи підприємства 
і його керівництва.

Родіонова В. М. 
[19, с. 35-42]

Фінансове забезпечення – це покриття відтворювальних витрат за 
рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються суб’єктами 
господарювання і державою.

4

Возняк Г. В. [1, с 
22]

Фінансове забезпечення – комплекс методів та важелів впливу на 
інноваційну діяльність, що реалізується в різних формах через 
відповідну систему фінансування.

Метод 
фінансування

Колосок В. М. 
[8, с. 6]

Фінансове забезпечення – це сукупність конкретних форм та методів 
залучення та використання ресурсів.

Оспіщев В. І. 
[17, с. 59]

Фінансове забезпечення – це основний метод фінансового впливу на 
соціально-економічний розвиток, який регулюється на основі 
відповідної системи функціонування, яке може здійснюватись в 
трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє 
фінансування.

Гладій С. П. [2] Фінансове забезпечення – узагальнюючий метод інвестування через 
фінансові форми як конкретні прояви категорій фінансової сфери, 
зовнішнього вияву механізму та його структурних елементів. 

Опарін В. М. [12] Фінансове забезпечення – реалізується на основі відповідної системи 
фінансування, яке може здійснюватись через самофінансування, 
кредитування та зовнішнє фінансування.
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Закінчення табл. 1

№ Автор, джерело Сутність категорії Ключова 
ознака

5

Юрій С. І. [16, с. 41] Фінансове забезпечення – це формування цільових грошових 
фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання. Забезпечення 

грошовими 
засобами

Ковальова А. М.
 [17]

Фінансове забезпечення – функція забезпечення грошовими 
коштами, тісно пов’язана з розподільчою функцією фінансів, яка 
здійснюється за допомогою фінансового механізму.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змістовний аспект Організаційний аспект Цільовий аспект

(що є ключовою ознакою?) (як формується?) (для чого призначений?)

Складові фінансового забезпечення як економічної категорії 

- сукупність 
економічних відносин; 
- частина фінансового 

механізму; 
- сукупність заходів та 
умов фінансування; 
- виділення певної 
суми фінансових 

ресурсів; 
- комплекс методів та 
важелів впливу на 
діяльність суб’єкта 
господарювання; 
- основний метод 

фінансового впливу на 
соціально-економічний

розвиток; 
- формування цільових 
грошових фондів у 

достатньому розмірі та 
їх ефективне 
використання; 

- цілісний процес щодо 
забезпечення 
підприємства 
фінансовими 
ресурсами. 

- передбачає пошук, залучення і 
ефективне використання 
фінансових ресурсів та 

реалізацію організаційно-
управлінських принципів, 
методів і форм їх впливу на 

соціально-економічну 
життєдіяльність (інноваційний 

розвиток національної 
економіки); 

- в результаті неперервного 
протікання відтворювальних 
процесів за рахунок власних та 
залучених фінансових ресурсів з 

виокремленням механізму 
фінансового забезпечення, 

формування структури капіталу, 
планування, бюджетування та 

балансування; 
- через визначення обсягу 

фінансових ресурсів, науково 
обґрунтованого їх 

прогнозування, створення 
фінансових резервів і 
нормативно-правового 

забезпечення; 
- в різних формах через 
відповідну систему 
фінансування; 

- може здійснюватись в трьох 
формах: самофінансування, 
кредитування, зовнішнє 

фінансування. 

- покликане 
забезпечувати 
розподільчі та 
перерозподільні 
процеси з метою 

утворення доходів і 
фондів коштів 
підприємства; 

- для розв’язання 
окремих завдань 

фінансової політики; 
- для фінансування 

нововведень 
підприємства; 

- для сталого розвитку 
підприємства; 

- для забезпечення 
належної роботи 

підприємства і його 
керівництва та 

виконання ним своїх 
функцій. 

Рис. 1. Складові фінансового забезпечення як економічної категорії*
*Розроблено авторами.
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що формують зміст вказаної категорії: змістов-
ний, організаційний та цільовий. Змістовний ас-
пект передбачає розуміння ключових ознак фінан-
сового забезпечення, які було розглянуто вище, в 
організаційному аспекті актуальним уявляється 
виділення підходів до формування фінансового 
забезпечення, цільовий аспект розкриває призна-
чення даної категорії для підтримки ефективної 
діяльності та стійкого функціонування суб’єкта 
господарювання. Таким чином, термін «фінансове 
забезпечення» повинен комплексно розглядатися 
з точки зору поєднання цих аспектів. 

Отже, на нашу думку, фінансове забезпечен-
ня – це вагомий елемент фінансового механізму, 
покликаний шукати, залучати, акумулювати і 
ефективно використовувати фінансові ресурси у 
вигляді грошових фондів, що сприятиме сталому 
розвитку підприємства та виконанню окремих за-
вдань фінансової політики господарюючого 
суб’єкта. 

Висновки та пропозиції. Проведені дослі-
дження дозволили узагальнити сучасні підходи до 
змісту поняття «фінансове забезпечення», виділи-
ти його ключові ознаки та складові аспекти.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у використанні отриманих результатів для 
розробки методичних підходів до забезпечення 
ефективного формування та використання фінан-
сового забезпечення підприємств агропромисло-
вого сектору економіки як однієї з базових ланок 
економіки України.
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Постановка проблемы. В современных усло-
виях глобализации и виртуализации экономиче-
ских отношений особое значение приобретает 
продажа различных товаров и услуг через Интер-
нет. Это утверждение является актуальным и для 
сферы страхования, поскольку продажа страхо-
вых услуг через интернет пользуется все большей 
популярностью в мире. Сами страховые компа-
нии стремятся развивать интернет-продажи, ко-
торые способствуют наращиванию клиентской 
базы, повышению качества обслуживания, а так-
же обеспечению конкурентных преимуществ 
страховщиков.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследованию теоретических и практиче-
ских аспектов функционирования рынка страхо-
вых услуг, а также особенностей страхового мар-
кетинга, в том числе продвижение и реализации 
страховых услуг, уделяли внимание в своих науч-
ных трудах такие ученые как: Базилевич В.Д., 
Юлдашев Р.Т., Осадец С.С., Габидулин И.А., Зале-
тов О.М, Нечипоренко В.И. и другие. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Большинство отечественных науч-
ных исследований в сфере интернет-продаж стра-
ховых услуг осуществлялись с позиции страхово-
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го маркетинга. Без внимания оставались вопросы 
преимуществ интернет-продаж страховых услуг, 
механизма его осуществления. С развитием оте-
чественного рынка страховых услуг, его интегра-
цией в мировое финансовое пространство, появи-
лась потребность в более основательном и глубо-
ком исследовании особенностей интернет-продаж 
страховых услуг, а также возможностей их разви-
тия.

Целью статьи есть исследование особенно-
стей и преимуществ интернет-продаж страховых 
услуг, а также определение современных тенден-
ций и перспектив их развития.

Результаты исследования. Продажа страхо-
вых услуг может осуществляться через direct-
страхование, через страховых посредников, та-
ких как страховые агенты и брокеры, а также че-
рез альтернативные каналы, такие как банки, ав-
тосалоны, турагентства и другие [1]. 

Direct-страхование предусматривает офисные 
продажи или продажи «face-to-face» (когда кли-
ент самостоятельно обращается в офис страхов-
щика) и дистанционные продажи (когда общение 
с клиентом осуществляется с использованием но-
вейших технологий). Дистанционные продажи, 
как правило, предусматривает продажу по теле-
фону и Internet [2]. 

Продажа через Интернет осуществляется пол-
ностью в режиме он-лайн, начиная от запроса на 
котировки или расчет стоимости на Web-
калькуляторе, продолжая заполнением заявления 
на страхование в защищенном режиме, оплатой 
по кредитной карте и заканчивая курьерской до-
ставкой документов или распечаткой страхового 
сертификата с сайта компании.

Преимущества интернет-продаж страховых 
услуг

Следует отметить, что интернет-продажа стра-
ховых услуг выгодна как страховщику, так и стра-
хователю, поскольку она обеспечивает ряд преи-
муществ и для одной, и для второй стороны стра-
ховых отношений.

В частности, для страховых компаний 
интернет-продажа страховых услуг дает следую-
щие выгоды:

− географическая диверсификация страховых 
продуктов; 

− снижение операционных и временных затрат 
на дистрибуцию и учет страховых продуктов; 

− дистанционное обслуживание клиентов; 
− повышение лояльности существующих кли-

ентов и расширение присутствия страховой ком-
пании на рынке прямого страхования; 

− конкурентные преимущества на рынке из-за 
возможности исследования продуктовой пали-
тры страховщика-конкурента; 

− практически неограниченный набор специ-
альных маркетинговых инструментов при 
онлайн-продажах, среди которых рассылка сооб-
щений посредством электронной почты, баннеры, 
продвижение через сайт страховщика или пар-
тнера, реклама, смс-рассылки, мобильный  
Интернет; 

− уменьшение бумажного документооборота;
Относительно страхователя, то привлекатель-

ность приобретения страховых услуг через Ин-
тернет, проявляется в следующем:

− экономия времени; 
− возможность приобрести полис в любой, 

удобный момент;
− мгновенный расчет стоимости услуги; 
− дополнительные услуги вспомогательного 

характера, не свойственные традиционным про-
дажам (скайп связь, расчет стоимости полиса по 
различным программам и т.д.) и дистанционно, 
без оформления большого количества докумен-
тов, осуществлять различные операции; 

− простата и универсальность способов опла-
ты;

− спектр дистанционных способов оплаты (а 
именно через Интернет, банки-партнеры, с помо-
щью платежных терминалов и через курьера при 
доставке полиса); 

− возможность постоянно отслеживать необ-
ходимую информацию через «личный кабинет», 
который представляет собой персонифицирован-
ный раздел, доступ к которому открывается по-
сле ввода имени и пароля клиента;

− сравнения страховых продуктов и выбор 
страховой программы, которая оптимально соот-
ветствует его потребностям;

− отсутствие психологического влияния стра-
хового посредника; 

− возможность получения скидки. 

Механизм интернет-продаж страховых услуг

В мировой практике интернет-продажи стра-
ховых услуг осуществляются, как непосредствен-
но на сайте страховой компании, так и через стра-
ховых посредников. Второй вариант является бо-
лее выгодным и оправданным для тех страховате-
лей, которые решили застраховаться впервые, и 
которым сложно определиться со страховой ком-
панией. Как правило, существует две схемы вы-
бора страховой компании для клиента. Первая за-
ключается в том, что клиент заполняет специаль-
ную анкету, размещенную на сайте посредника, 
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программа подсчитывает тарифы по всем страхо-
вым компаниям, с которыми посредник сотруд-
ничает, после чего клиент выбирает оптималь-
ный для себя вариант. Вторая схема предусматри-
вает, что клиент заполняет специальную заявку, в 
которой указываются требования и пожелания по 
поводу условий страхования и страховой компа-
нии. Данную заявку клиент отправляет на обра-
ботку специалистам, которые в течение опреде-
ленного времени, подбирают лучший для него ва-
риант. При этом, второй схемы, как правило, при-
держиваются преимущественно брокеры, специ-
фика работы которых заключается во взаимодей-
ствии с ограниченным кругом страховщиков- 
партнеров. Поскольку брокер действует в интере-
сах страхователя, он сотрудничает с надежными 
и платежеспособными страховыми компаниями, 
с которыми, в случае возникновения необходимо-
сти, без проблем удастся урегулировать вопрос 
относительно страховых выплат.

Интернет-продажа страховых услуг также осу-
ществляется на сайтах страховых или финансовых 
супермаркетов. Это достаточно удобная схема, 
поскольку заполнив стандартную заявку и отпра-
вив ее, клиент получает на свой электронный 
адрес предложения по страховому продукту от 
ряда страховых компаний, которым автоматичес-
ки поступила его заявка. Таким образом, страхо-
ватель имеет право широкого выбора наиболее 
приемлемого для него страхового продукта. Дру-
гим преимуществом для клиента является более 
широкий круг услуг, которые предлагают 
страховые супермаркеты, начиная от консульта-
ции и заканчивая помощью при урегулировании 
убытков. Таким образом, страховые и финансовые 
супермаркеты помогают клиентам выбрать имен-
но необходимую страховую услугу.

Кроме того, интерет-продажи могут происхо-
дить через альтернативных посредников, таких, 
как банки, автосалоны, туристические фирмы и 
т.д. В частности через специальный интернет-
портал страховой компании, фирмы-партнеры 
имеют возможность оперативно оформить стра-
ховой полис для клиента, а также обеспечить пе-
редачу данных о заключении договора в информа-
ционную систему страховой компании. Такая про-
цедура является не сложной. Так, для оформления 
полиса сотрудник партнерской фирмы с помощью 
обычного интернет-браузера переходит на портал 
страховой компании и выбирает нужный страхо-
вой продукт и последовательно вводит все 
необходимые данные о клиенте или выбирает 
необходимые параметры, предлагаемые систе-
мой. Следует отметить, что для оформления поли-
са по различным страховым продуктам использу-

ются различные формы ввода данных. При этом 
можно предложить механизм регистрации парт-
неров, позволяет открыть им доступ только к тем 
продуктам, на продажу которых они имеют до-
ступ. Тем самым страховая компания может фор-
мировать различные условия для страховых про-
дуктов, для различных партнеров, отслеживать и 
анализировать объемы продаж по каждому из них. 
Дополнительным плюсом этой процедуры являет-
ся сохранение истории оформления каждого стра-
хового договора: кто, когда и какие данные в него 
заносил.

Особенности интернет-продаж страховых 
услуг в развитых странах

Заслуживает внимания опыт в сфере интернет-
продаж страховых услуг в развитых странах, в 
которых они приобрели значительную популяр-
ность. Так, во многих развитых странах на ряду с 
сайтами отдельных страховых компаний суще-
ствуют страховые порталы, на которых собрана 
информация от ведущих страховщиков. С помо-
щью этой информации клиенты могут узнать по-
дробную информацию о страховой услуге: ее сто-
имость, страховые случаи, на которые распро-
страняется страховое покрытие и т.д., и сопоста-
вить ее в различных страховых компаниях. Кроме 
того, учитывая особенности каждого сайта, кли-
ент имеет возможность выбрать именно тот вари-
ант страховки, который максимально удовлетво-
ряет его потребности по географическому призна-
ку.

Существуют также мини-порталы, которые 
объединяют от 2-х до 10-ти компаний, работаю-
щих в одной или в разных областях страхования. 
Данные порталы интегрируют участников проек-
та в одну виртуальную страховую систему, по ко-
торой клиент может купить полис в режиме он-
лайн. Тем самым, на одном Web-сайте клиенту 
предлагается множество различных страховых 
продуктов. При этом, клиент сначала должен 
выбрать нужную ему страховую программу, а по-
том уже компанию.

На сайтах крупных страховщиков размещается 
важная информация, а также дается спектр 
интернет-услуг:

− новости; 
− информация об акциях и дивидендах; 
− он-лайн связь;
− финансовая отчетность;
− информация о партнерах;
− финансовый календарь;
− информация об основных финансовых по-

казателях;
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− он-лайн обучения;
− информация о компании;
− отдельный сайт самообслуживания он-лайн:
• справочная телефонная служба;
• запрос отделений (возможность быстро 

найти ваше местоположение от ближайшего фи-
лиала;

• сервис он-лайн;
• отдельное обслуживание физических и 

юридических лиц;
• он-лайн лекции о страховании; 
− глобальная справка (возможность найти но-

мер телефонов, веб-сайтов, информацию о компа-
нии и филиалах);

− он-лайн магазин продажа;
− калькулятор рисков; 
− возможность оплатить страховые взносы 

он-лайн;
− справочная телефонная служба по регио-

нам.
Кроме того, на сайтах международных страхо-

вых групп можно загрузить мобильные приложе-
ния, с помощью которых можно отследить инве-
стиционный доход по заключенным договорам 
страхования жизни. Также, на сайтах существует 
возможность просмотра мест нахождения служб, 
услугами которых можно воспользоваться при 
наступлении страхового случая. Такая функция 
позволяет страхователю необходимую информа-
цию и позволяет выбрать наиболее оптимальный 
вариант, обеспечивающий удобство получения 
помощи и формирует лояльность страхователей.

В зарубежных странах через Интернет актив-
но продаются полисы гражданской ответственно-
сти владельцев наземных транспортных средств, 
страхование от несчастного случая, полисы тури-
стического страхования, накопительного страхо-
вания жизни. КАСКО также может продаваться 
через интернет, но при этом страховые компании 
перед заключением договора желающих сделать 
экспертизу автомобиля, для чего посылают свое-
го сотрудника для экспертной оценки. Следует 
отметить, прямые продажи, в том числе через Ин-
тернет, наряду со страховыми посредниками, до-
статочно широко используются при реализации 
non-life страховых продуктов в Европе. Прямые 
продажи является основным каналом реализации 
в Хорватии, где доля собранных премий по non-
life страхования за счет прямого канала составля-
ет 73,9%. Кроме того, прямые продажи являются 
популярными в Ирландии (41%), а также в Ав-
стрии, Нидерландах и Франции, где данный ка-
нал занимает около 35% [1]. В общем, в Европе за 
2012 год за счет прямых продаж, в том числе 
интернtт-продажи, страховые компании получи-tт-продажи, страховые компании получи-т-продажи, страховые компании получи-

ли около 80 млн. евро. При этом, стоит отметить, 
что в 2012 году 232 страховые компании Европы 
использовали Интернет с целью продвижения 
своих услуг. В Германии, например, рынок пря-
мых продаж страховых услуг высоко конкурент-
ный, поэтому существует практика предоставле-
ния скидок, что положительно сказывается на 
объемах реализации. Вместе с тем, на европей-
ских рынках количество мелких игроков на стра-
ховом рынке, осуществляющих прямые и онлайн-
продажи является преобладающей. В общем, в 
2012 году страховщики активно использовали  
27 каналов онлайн-продаж [3].

В 2012 году из всех основных игроков в Евро-
пе, 58% были международными (с присутствием 
в более чем одной европейской стране), 42% – ис-
ключительно национальные игроки с активной ра-
ботой только на внутреннем рынке. Например, в Ве-
ликобритании в основном работают международ-
ные группы, в Нидерландах - доминируют нацио-
нальные группы. В общей сложности, более 20 меж-
дународных страховых групп действуют как меж-
дународные игроки онлайн-рынка. Среди крупней-
ших игроков рынка онлайн-продаж - ведущие 
международные страховые группы Европы, сре-
ди которых Allianz, Generali, AXA и RSA [4].

В Украине, как и в России, интернет-продажи 
находятся на стадии развития. Большинство сай-
тов страховых компаний выполняют лишь инфор-
мационные функции, размещая на своих страни-
цах в основном общую информацию о компании и 
предлагаемых продуктах страхования, иногда 
описание своей деятельности. Таким образом, зна-
чительное количество сайтов страховщиков нель-
зя назвать полноценными интернет - представи-
тельствами. Кроме того, некоторые страховые ком-
пании даже не имеют собственных сайтов. На се-
годня интернет-продажи страховщиков в боль-
шинстве случаев выступают как составная часть 
имиджевой рекламы, чем как канал прямого сбы-
та. В результате, количество полноценных онлайн-
магазинов с широким ассортиментом страховых 
программ, которые позволяют не только заказать, 
но и оплатить полис - незначительное. Однако от-
дельные страховые компании предоставляют воз-
можность через свои сайты приобрести определен-
ные страховые продукты и получить дополнитель-
ные он-лайн услуги. При этом доставка страхового 
полиса страхователю может осуществляться од-
ним из следующих способов: по почте (в этом слу-
чае полис подписан лишь страховщиком), курьер-
ской службой компании, или же клиентом, кото-
рый приезжает в офис компании.

Следует отметить, что наибольшей популяр-
ностью в странах СНГ среди продаж через Интер-
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нет пользуются простые и понятные страховые 
продукты, такие как страхование путешествую-
щих за границу, медицинское страхование,  
КАСКО, обязательное страхование гражданско-
правовой ответственности владельцев наземных 
транспортных средств, страхование имущества 
физических лиц и т.п.

Прогрессивным в сфере интернет-страхования 
является применение некоторыми страховыми 
компаниями мобильных версий страхового пор-
тала и приложений, обеспечивающих доступ к 
сайту через смартфон или карманный персональ-
ный компьютер. Некоторые страховщики с целью 
расширения интернет-страхования и увеличения 
объемов реализации страховых продуктов разра-
батывают приложение «Мобильный страховой 
агент», которое позволяет с помощью планшета 
оформить и продать страховой полис. Его преи-
муществом является упрощение процедуры вво-
да данных в информационную базу страховой 
компании, уменьшение бумажного документоо-
борота, избежание необходимости ведения учета 
и сверки страховых полисов, обеспечение бы-
строй их оплаты.

Выводы и предложения. Как видно, интернет-
продажи в развитых странах достигли значитель-
ного распространения и имеют существенный 
потенциал, а поведение потребителей свидетель-
ствует об их доверие и готовность использовать 
Интернет для торговых целей с целью удовлетво-
рения своих потребностей в страховании, особен-
но, если провайдеры страховых компаний делают 
этот процесс простым, экономически эффектив-
ным и полезным. В странах СНГ в сфере интернет-
продаж страховых услуг хотя и прослеживаются 
некоторые позитивные тенденции, однако есть 
ряд факторов, которые тормозят их развитие, а 
именно:

− низкая страховая культура;
− относительно небольшое количество актив-

ных интернет-пользователей, к примеру, в Украи-
не, как и в некоторых других странах СНГ, уро-
вень проникновения доступу к Интернету в домо-
хозяйствах в 2012 году составлял 35%, в то время, 
как в среднеевропейский показатель достигал 
65% [5].

− недостаточная осведомленность потребите-
лей страховых услуг обо всех возможностях стра-
хования;

− недоверие к электронным платежам;
− проблемами в сфере применения электрон-

ной подписи и электронного документооборота; 
− недостаточное развитие системы дистанци-

онной оплаты услуг, слабое обеспечение вирту-
альных платежных систем, с помощью которых 

можно осуществить расчет между двумя сторо-
нами экономических отношений;

− ограниченный спектр страховых услуг, ко-
торые можно реализовать виртуально;

− необходимость для страховщика значитель-
ных начальных капиталовложений;

− необходимость в высококвалифицирован-
ных специалистах страховой компании.

Для активизации интернет-продаж необходи-
мо развивать отдельные сервисы на интернет-
ресурсах страховых компаний, а именно: статус 
дел по урегулированию убытков, «личный каби-
нет» страхователя, напоминание страхователю об 
очередных платежах, предложение кросс-
продуктов, возможности оплаты страховых пла-
тежей через интернет, авторизированный доступ 
для агентов и партнеров. Кроме того, следует ре-
шить имеющиеся проблемы в сфере применения 
электронной подписи и электронного документо-
оборота, а также внести изменения в законода-
тельство, направленные на урегулирование рабо-
ты страховых компаний в соответствии с между-
народными нормами.

Таким образом, использование интернет-
страхование является важным и перспектив-
ным направлением деятельности страховой 
компании, а для развитых стран оно уже являет-
ся неотъемлемой частью ведения страхового биз-
неса.
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Постановка проблеми. Світовий досвід свід-
чить про важливість ефективного інвестування 
ресурсів, які сформовані у системі недержавного 
пенсійного забезпечення. Поступове зростання 
частки активів недержавних пенсійних фондів 
(НПФ) на інвестиційному ринку зумовлює необ-
хідність постійного вдосконалення підходів до ін-
вестування, дослідження актуальних напрямків 
вкладання пенсійних коштів. Адже від ефектив-
ності діяльності НПФ залежить і залучення нових 

вкладників. Проте прибутковість інвестування 
пенсійних активів недержавними пенсійними 
фондами залишається достатньо низькою, осо-
бливо в кризові роки. У зв’язку цим виникає необ-
хідність дослідження структури інвестиційного 
портфелю недержавних пенсійних фондів, аналізу 
основних об’єктів, дозволених законодавством 
для вкладання пенсійних активів з метою вияв-
лення та реалізації нових пріоритетів вкладання 
коштів майбутніх пенсіонерів.

© Небаба Н. О., 2015

ОБЛІК І  АУДИТ

УДК 330.322.12
JEL Classification: G23

 Н. О. Небаба
асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

 ДВНЗ «УАБС НБУ»
 Н. А. Небаба

ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита 
ГВУЗ «УАБД НБУ»

N. Nebaba
fssistant Lecturer

Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ 
 НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АКТИВОВ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

RESEARCH AREAS FOR INVESTMENT OF PRIVATE PENSION FUNDS

У статті розглянуто особливості інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів. Охарактери-
зовано основні фінансові інструменти, дозволені для інвестування пенсійних активів. Здійснено ретро-
спективний аналіз їх прибутковості та ризиковості. Розроблено рекомендації щодо оптимізації структури 
інвестиційного портфелю НПФ в умовах кризи.

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, інвестиційна політика, фінансові інструменти, інвестиційний 
портфель.

В статье рассмотрены особенности инвестиционной политики негосударственных пенсионных фон-
дов. Охарактеризованы основные финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования пенсион-
ных активов. Осуществлен ретроспективный анализ их доходности и риска. Разработаны рекомендации 
по оптимизации структуры инвестиционного портфеля НПФ в условиях кризиса.

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, инвестиционная политика, финансовые инструмен-
ты, инвестиционный портфель.

In the article the features of the investment policy of private pension funds. Characterized the main financial 
instruments for investing pension assets. Retrospective analysis of profitability and risk. Recommendations for 
optimizing the structure of the investment portfolio of NPF in a crisis.

Key words: pension fund, investment policy, financial instruments, investment portfolio.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Різні аспекти функціонування недержавних пен-
сійних фондів широко висвітлюються в працях як 
вітчизняних так і закордонних вчених. Питання 
інвестування пенсійних активів розглядали в сво-
їх працях О.В. Ярошенко, А.Постний, Я. А. Мудра-
Рудик, В. Павлів, М.М. Бабірад та інші. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте незважаючи на певні до-
слідження даного питання в наукових колах, існує 
потреба аналізу основних напрямків інвестування 
пенсійних активів для оптимізації структури інвес-
тиційного портфелю НПФ в умовах кризи.

Метою статті є дослідження напрямків інвес-
тування активів недержавних пенсійних фондів та 
розробка рекомендацій щодо вдосконалення 
структури інвестиційного портфелю, яка дозво-
лить забезпечити інвестиційний прибуток на при-
йнятному рівні.

Результати дослідження. Інвестування пен-
сійних активів та управління інвестиційною полі-
тикою НПФ є одним із методів ефективного 
управління ним. 

Інвестиційною ціллю фонду є виконання умов 
майбутнього приросту активів, який забезпечу-
ється структурою активів в його інвестиційному 
портфелі. Даних активів повинно бути достатньо 
для виконання поточних зобов’язань фонду перед 
вкладниками на дату виплати та підтримання при-
бутковості інвестиційних портфелів на рівні, до-
статньому для компенсації інфляційного знеці-
нення; забезпечення інвестиційного доходу необ-
хідного для покриття адміністративних та поточ-
них операційних витрат фонду, сплату винагоро-

ди КУА; а також забезпечення чистого прибутку 
на рівні хоча б на рівні 2 – 3% річних.

Порівнюючи структуру інвестиційного порт-
феля НПФ України та розвинутих країн світу слід 
сказати, що у нас переважають у структурі інвес-
тиційного портфелю НПФ інші активи, серед яких 
вагому частку займають банківські депозити, на-
ступними за вагомістю є облігації внутрішньої 
державної позики. У структурі закордонних пен-
сійних фондів перевага надається акціям, які є 
хоча і більш ризиковими, проте забезпечують до-
статньо високу дохідність.

Аналізуючи підходи до формування інвести-
ційного портфелю недержавних пенсійних фон-
дів, слід відзначити, що найчастіше як в закордон-
них так і у вітчизняних НПФ застосовується кон-
сервативний підхід до формування портфелю фі-
нансових інвестицій, про що і свідчать дані  
таблиці 1.

Аналізуючи більш детально структуру зведе-
ного портфелю недержавних пенсійних фондів 
вцілому по Україні в 2014 році, слід відмітити, що 
найбільша частка в пенсійних активах припадає 
на кошти, які розміщені на банківських депозит-
них рахунках – 37% від загальної суми активів. 
30% від загальної суми активів припадає на облі-
гації підприємств, емітентами яких є резиденти 
України. 12% вкладено в акції Українських емі-
тентів. 13% від загальної кількості активів розмі-
щено в цінних паперах, дохід за якими гарантова-
но КМУ. 3% в об’єктах нерухомості, по 1% в бан-
ківських металах, дебіторській заборгованості, ак-
тивах, які не заборонені законодавством. 1% ко-
штів зберігається на поточному рахунку для за-

Таблиця 1 
Структура активів недержавних пенсійних фондів України та розвинутих країн світу станом на 2013 рік 

Країна Структура активів,%
Акції Облігації Депозити та готівка Інші активи

Нідерланди 33,5 42,7 3,2 20,5
Ісландія 21,8 53,7 7,5 17,1
Швейцарія 27,8 35,2 7,8 29,3
Австралія 46,0 9,6 18,4 26,0
Фінляндія 37,1 36,0 4,2 22,7
США 48,9 20,9 1,0 29,2
Канада 31,2 37,1 3,5 28,1
Чилі 41,6 56,7 0,5 1,3
Ізраїль 5,7 78,7 5,6 10,1
Данія 13,3 67,7 0,5 18,6
Японія 9,7 36,3 5,1 48,9
Польща 34,8 55,8 8,3 1,1
Україна 18,4 40,1 32,2 9,4

Джерело: складено автором на основі даних [11].
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безпечення системи обіговими коштами для здій-
снення поточної діяльності.

Розглянемо окремо кожен вид активів в струк-
турі інвестиційного портфелю НПФ та оцінимо їх 
прибутковість. 

Традиційним інструментом вітчизняного фі-
нансового ринку для інвестування пенсійних ак-
тивів є банківські депозити, що зумовлено перш за 
все високою ліквідністю та достатньо високою до-
хідністю.

В розвинутих країнах пенсійні кошти, що ін-
вестуються в банківські депозити складають не 
більше 6-7% від загального інвестиційного порт-
фелю, для порівняння на сьогодні в Україні 35%. 
Найчастіше вкладення в банківські депозити здій-
снюються з метою, у разі необхідності, фінансу-
вання певних поточних зобов’язань фонду, та ви-
трат, які виникають в результаті форс мажорних 
обставин. Також вкладання в даний актив можли-
ве з метою захисту коштів від знецінення в випад-
ках значної нестабільності на фінансовому ринку. 
Ще однією із причин непопулярності на закордон-
ному ринку банківських депозитів як напрямку 
для інвестування пенсійних коштів є досить низь-
кий відсоток за депозитами, який найчастіше не 
перекриває інфляції за рік. 

Проте в Україні ставка по депозитам є відносно 
прийнятною для інвестування пенсійних коштів. 
Так, на кінець 2014 року ставка за депозитами для 
юридичних осіб строком вкладення на 1 рік скла-
дає близько 20% річних. Проте в динаміці даний 
показник є нестабільним та чутливим до еконо-
мічних, політичних та соціальних чинників. Сто-
совно ставок за депозитами строком вкладення на 
1 рік за валютними вкладами в доларах США 
строком на 1 рік на кінець 2014 року складає 
близько 8%, а за аналогічними вкладами в євро – 
8,5% річних. В динаміці ж можна спостерігати 
значне коливання відсоткових ставок (рис. 1). Це 

пояснюється насамперед чутливістю даного 
об’єкта інвестування до політичної та економічної 
нестабільності як в світі так і в країні. 

Отже, з одного боку інвестування в банківські 
депозити в Україні як у національній так і у іно-
земній валюті досить вигідно, адже банки нада-
ють досить високу, фіксовану, в більшості випад-
ків, відсоткову ставку, проте існує і ряд недоліків, 
а саме: чутливість до системних фінансових ризи-
ків, зокрема до знецінення грошової валюти та 
зміни банківського відсотку; та досить суттєву за-
лежність від стабільності фінансової системи вці-
лому. А дострокове вилучення депозитів у зв’язку 
з інфляційними очікуваннями, хоча і дозволяє 
зберегти основну суму депозиту, проте призво-
дить до втрати частини інвестиційного прибутку 
за певний період, що пов’язане із застосуванням 
знижених відсоткових ставок. 

Наступним за обсягами вкладання пенсійних 
коштів фінансовим інструментом є облігації під-
приємств, емітентам яких є резиденти України. 

Облігації підприємств є достатньо привабли-
вими для інвесторів, адже вони є значно менш ри-
зиковими ніж акції, а прибутки від інвестування 
та терміни погашення є визначеними. Крім того 
облігації є досить ліквідним фінансовим інстру-
ментом, і, за винятком кризових років, його мож-
на достатньо швидко реалізувати до настання тер-
міну погашення [6].

Ретроспективний аналіз ринку облігацій під-
приємств показав, що в період з 2007 до середини 
2008 року вони були одним із найбільш пошире-
них фінансових інструментів на ринку цінних па-
перів в Україні. Починаючи з 3 кварталу 2008 року 
спостерігалося зниження торгівельної активності 
на тлі перших проявів кризових явищ в економіці 
країни. Все це призвело до масового пред’явлення 
облігацій до дострокового погашення. Вже в чет-
вертому кварталі відбулися перші дефолти під-

Рис. 1. Середньозважена ставка за банківськими депозитами, 2008–2014 рр. 
Джерело: складено автором на основі даних [10].
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приємств – емітентів [2]. Кризові 2009 – 2010 роки 
характеризувалися значним спадом емісії обліга-
цій підприємствами, торгівля даним цінним папе-
ром на фінансовому ринку теж згортається.  
В 2009 році емітенти корпоративних облігацій 
відмовлялися від виплати своїх зобов’язань або не 
мали змоги їх здійснити. І лише в 2011 році розпо-
чалося поступове розширення ринку облігацій, 
відновилася емісія цінних паперів. На кінець 
2012 року підприємствами України було емітова-
но облігацій на суму 48,7 млн. грн., що склало 
35,9% від загального розміщення цінних паперів 
на фондовому ринку. Також відбулося незначне 
пожвавлення на вторинному ринку. В той же час 
події кінця 2013 – 2014 років негативно вплинули 
як на економіку країни вцілому так і на показники 
емісій облігацій, їх дохідності.

Дохідність облігацій підприємств в 2008 – 2014 
роках значно коливалась. Скориставшись даними 
індексу облігацій КІNBOND, розрахованого ком-
панією КІНТО, було досліджено динаміку їх до-
хідності (рис. 2).

Як видно із графіку, дохідність коливається в 
рамках 6,5% до 22,61% річних, при цьому в кризо-
ві роки спостерігається падіння даного показника, 
а в роки відновлення економіки після кризи мож-
на спостерігати суттєве зростання дохідності да-
ного виду цінних паперів.

Наступним за часткою в загальному обсязі ін-
вестиційних коштів є акції українських емітентів.

Даний напрямок інвестування є найбільш дис-
кусійним. Досить велика частка політиків та поса-
довців вважають недоцільним включати в інвести-
ційний портфель недержавного пенсійного фонду 
акції вітчизняних підприємств через їх високу ри-
зиковість. Окрім того на вартість акцій українських 
емітентів достатньо суттєво впливають загальні 
тенденції розвитку економіки та бізнесу в Україні. 
Загальну динаміку зміни вартості можливо відслід-
кувати з допомогою індексів фондових бірж Украї-
ни. Розглянувши динаміку вартості з допомогою 
індексу ПФТС та UX доцільно говорити про значні 
проблеми в діяльності найбільших підприємств, 
які входять в індексну корзину даних ринків. 

Рис. 2. Динаміка дохідності облігацій підприємств в 2008–2014 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [8]. 

Можна відмітити значні коливання індексів та 
спад починаючи з 2012 року. Аналогічний спад 
був в 2008 – 2009 роках в період кризи.

На основі даних індексів ПФТС та UX було 
розраховано дохідність даного інструменту  
(рис. 3).

Рис. 3. Динаміка дохідності акцій вітчизняних підприємств,% річних
Джерело: складено автором на основі даних [5, 7].
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Виходячи із розрахункових даних (рис.3) як і у 
випадку із облігаціями підприємств, спостеріга-
ється значна залежність від загального стану еко-
номіки країни, а отже і значною ризиковістю да-
ного інструменту.

Цінні папери дохід за якими гарантовано Кабі-
нетом Міністрів України на сьогодні на думку ба-
гатьох аналітиків є одним із найбільш прийнятних 
інструментів для інвестування пенсійних коштів. 

Відповідно до законодавства в портфелі НПФ 
може бути до 50% державних цінних паперів да-
ного виду. Динаміка середньозваженої дохідності 
по ОВДП у порівнянні з інфляцією відображена 
на рисунку 4. Як видно з рисунку, останні 3 роки 
дохідність по даному виду фінансових інструмен-
тів достатньо висока, значно вища за рівень ін-
фляції. ОВДП на початок четвертого кварталу 
2014 року забезпечують дохідність на рівні близь-
ко 15%. 

Проте, якщо вести мову про ризики 
інвестування пенсійних активів в облігації 
внутрішньї державної позики, перш за все сліз 
зазначити, що ризики НПФ напряму пов’язані з 
ризиками держави, зокрема з ризиком дефолту. 
Так на 2009 рік ризики дефолту сягали 90%, на 
2010 рік – 4-5%. Спрогнозувати що буде завтра 
досить складно, і досить багато науковців ведуть 
дискусію з цього приводу.

Специфікою ринку ОВДП є також те, що даний 
ринок не є постійним, на ньому досить часто 
відбуваються зміни обсягів та дохідності, які 
досить складно передбачити. Методи аналізу та 
прогнозування, які найчастіше застосовують на 
світових біржах у випадку оцінки та прогнозування 
ситуації з ОВДП не діють, або дають неточні 
результати.

Крім того нестабільна політична ситуація та 
недосконала нормативна баз призвели до того, що 

Рис. 4. Динаміка середньозваженої дохідності по ОВДП, 2008–2014 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [10]. 

обсяг державних цінних паперів в інвестиційних 
портфелях інвесторів поступово скорочується. 
Ще одним значним недоліком ОВДП, як 
інструменту для інвестування активів 
недержавного пенсійного фонду є світова 
практика використання коштів, отриманих в 
результаті емісії державних цінних паперів для 
так званого дефіцитного фінансування, тобто 
фінансування поточного бюджетного дефіциту та 
обслуговування державного боргу. 

Четвертим за обсягом напрямком інвестування 
пенсійних активів є вкладення в об’єкти нерухо-
мості. В структурі інвестиційного портфеля його 
частка становить лише 3% (при законодавчому 
обмеженні не більше 10%). Даний напрямок ін-
вестування має певні суперечності та протиріччя. 
Найперше це питання в яку саме нерухомість 
вкладати. Як об’єкт для інвестування НПФ може 

обрати або житлову, або комерційну нерухомість 
безпосередньо, або ж представлену через відпо-
відний цінний папір. Окрім цього у випадку інвес-
тування в нерухомість виникає питання обслуго-
вування такої нерухомості, її ремонту. Серед пе-
реваг слід розглядати обернено –пропорційний 
зв’язок з інфляційними процесами в країні, адже 
коли знецінюються гроші, вартість майна завжди 
зростає.

Зважаючи на територіальну приналежність та 
розвиненість ринку житла доцільно розглядати в 
динаміці вартість нерухомості в розрізі м. Київ та 
Київської області (рис. 5). Слід відмітити, що да-
ний актив є достатньо чутливим до зовнішніх чин-
ників, при цьому етапи кризи в економіці як пра-
вило призводять до зростання вартості житла в да-
них областях, що чітко спостерігається на графіку 
в 2008–2009 роках. Також незначне падіння цін 



53

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 1 (січень)

спостерігалося в кінці 2013 року, що пояснюється 
подіями в м. Київ. В той же час при зростанні еко-
номічної напруги, вже з початку 2014 року можна 
спостерігати стрімке зростання вартості нерухо-
мості. 

Якщо ж говорити про приріст вартості, то не-
зважаючи на коливання вартості, за останні 9 ро-
ків вартість зросла більше ніж в 1,5 рази, і продо-
вжує зростати, за останні 11 місяців темп прирос-
ту вартості становить 60%. Аналогічна динаміка 
зберігається практично по всім обласним центрам 
України. 

Таким чином, даний актив для інвестування 
хоча і є достатньо привабливим при нинішніх кри-
зових умовах з точки зору рівня прибутковості, 
проте чутливість ціни на нерухомість до впливу 
зовнішніх факторів негативно впливає на рішення 
щодо інвестування коштів майбутніх пенсіонерів 
в нерухоме майно.

Ще один актив, який присутній в інвестиційно-
му портфелі НПФ це банківські метали. Банків-
ські метали практично не розглядаються як об’єкт 
для інвестування. На 2014 рік частка активів в ін-
вестиційному портфелі НПФ в банківському золо-
ті становить менше 1%, із дозволених 10%. Зви-
чайно, як об’єкті інвестування він має свою спе-
цифіку, адже НПФ повинен інвестувати не в мета-
лобрухт чи звичайні злитки металу. Об’єктом ін-
вестування повинен бути певний фінансовий ін-
струмент, який випущений під заставу банків-
ського металу та ґрунтується на його ціні. Як при-
клад це може бути банківський депозит відкритий 
в золотовалютному вимірі з відсотками, що теж 
нараховуються в грамах банківського золота, сер-
тифікат на метал. Для інвестування коштів вклад-
ників, як правило, НПФ обираються саме банків-

ські депозити. НПФ купляє банківське золото, а 
потім вже його розміщує на депозиті. Як правило, 
ставка за такими депозитами достатньо мала в по-
рівнянні з банківським депозитом в вітчизняній 
чи в іноземній валюті. На сьогодні максимальна 
ставка за «золотим» депозитом в Україні стано-
вить тільки 4% відсотки річних. Проте є інші по-
зитивні фактори, які свідчать про перспективність 
даного об’єкту інвестування. Це насамперед дина-
міка вартості в часі (рис. 6). 

Як видно із графіка, в довготривалому періоді 
вартість золота поступово, але впевнено зростає. 
Звичайно ринок золота теж не цілком стабільний, 
спостерігаючи в динаміці, можна відслідковувати 
коливання та навіть незначне падіння вартості зо-
лото в 2012 – 2013 роках, які були кризовими не 
тільки для світу, а і для України. Проте в стабіль-
ні роки темп зростання вартості складає близько 
30 – 50% на рік. В цілому, ж за останні 4 роки вар-
тість банківського золота виросла в 2 рази ( темп 
приросту вартості за 4 роки становив по вартості 
покупки банками даного металу 123%, продажу 
108%). Таким чином середньорічний приріст 
складав близько 26%. А додавши ще 4% річних 
отримаємо близько 30% дохідність на рік, що є 
досить непоганим показником. Даний вид активу 
залишається стабільним навіть в періоди знеці-
нення національної валюти. На сьогодні, коли в 
країні спостерігається знецінення грошової оди-
ниці, золото навпаки зростає в ціні. 

Таким чином, банківські метали можливо роз-
глядати як об’єкт для довгострокового інвесту-
вання коштів, що для формування портфеля ін-
вестицій НПФ буде доречним, зважаючи на спе-
цифіку та тривалість вкладання коштів учасника-
ми.

Рис. 5. Динаміка вартості нерухомості в м. Київ та Київській області за м2, грн.
Джерело: складено автором на основі [9].
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Наступним фінансовим інструментом, доступ-
ним для інвестування пенсійних коштів в Україні 
є цінні папери, дохідність за якими гарантовано 
Радою міністрів АР Крим, місцевими радами від-
повідно до законодавства. Незважаючи на те що 
максимальна частка такого виду паперів в загаль-
ному інвестиційному портфелі може бути до 20% 
від загальної вартості активів, на сьогодні цей фі-
нансовий інструмент практично не набув поши-
рення серед КУА. Це насамперед пов’язано з об-
меженістю випусків. А дефолти в минулому  
(2002 рік, цінні папери випущені Одеською місь-
кою радою) додатково підривають довіру до дано-
го виду фінансового інструменту.

З не представлених в портфелі, проте дозволе-
них законодавством для інвестування слід відмі-
тити ще 2 види активів. Це іноземні цінні папери 
та іпотечні цінні папери. Стосовно інвестицій в 
іпотечні цінні папери то після 2011 року випусків 
таких цінних паперів не було. До 2011 року ви-
пуски здійснювалися Державною іпотечною уста-
новою, проте дохідність даного інструменту на-
віть на той час була занадто низькою, лише 9,5%.

Іноземні цінні папери, а саме акції та облігації 
іноземних емітентів більшість іноземних експер-
тів рекомендують використовувати в портфелі в 
максимальному обсязі. Проте на сьогодні існують 
регулятивні перешкоди для інвестування пенсій-
них коштів закордон.

Висновки. Дослідивши структуру інвестицій-
ного портфелю НПФ, та порівнявши її із структу-
рою розвинених країн світу слід зазначити, що 
структура інвестиційного портфелю потребує 
оптимізації. Аналіз основних об’єктів інвестуван-

 
Рис. 6. Динаміка вартості банківського золота за 2009–2014 рік, грн.

Джерело [4].

ня показує необхідність перерозподілу пенсійних 
активів в більш стійкі та прибуткові в довгостро-
ковій перспективі фінансові інструменти. Зокрема 
в умовах кризи, рекомендовано розширити обсяг 
інвестицій в золото, нерухомість та іноземні цінні 
папери.
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Постановка проблеми. Динамічний розвиток 
підприємницької діяльності в Україні супрово-
джується значними економічними протиріччями. 
Однією з найважливіших проблем, з якою стика-
ються вітчизняні підприємства, є неналежна ефек-
тивність організації фінансового управління, 
отже, управління фінансовим станом як 

невід’ємною його складовою. Фінансовий стан – 
це найважливіша характеристика економічної ді-
яльності підприємства в зовнішньому середовищі. 
Він визначає конкурентоспроможність підприєм-
ства та його потенціал у діловому співробітни-
цтві, є гарантом ефективної реалізації економіч-
них інтересів як самого підприємства, так і його 
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ENTERPRISE FINANCIAL STATE MANAGEMENT AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

У статті розглянуто та узагальнено підходи до визначення сутності поняття «управління фінансовим 
станом підприємства». Виділено систему принципів управління фінансовим станом підприємства, його 
завдання та етапи. Проаналізовано фінансовий стан підприємства на основі показників фінансової 
стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності. В процесі аналізу встановлено, що 
підприємство має незадовільний стан платоспроможності та низький рівень фінансової стійкості. Запро-
поновано напрямки удосконалення процесу управління фінансовим станом підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, оцінка фінансового стану підприємства, управління 
фінансовим станом підприємства, принципи управління, завдання управління.

В статье рассмотрены и обобщены подходы к определению сущности понятия «управление финансо-
вым состоянием предприятия». Выделено систему принципов управления финансовым состоянием пред-
приятия, его задачи и этапы. Проанализировано финансовое состояние предприятия на основе показате-
лей финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности и рентабельности. В процессе анализа 
установлено, что предприятие имеет неудовлетворительное состояние платежеспособности и низкий уро-
вень финансовой устойчивости. Предложены пути усовершенствования процесса управления финансо-
вым состоянием предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, оценка финансового состояния предприятия, управле-
ние финансовым состоянием предприятия, принципы управления, задачи управления.

Approaches of determination of the essence of the term «enterprise financial state management» are consid-
ered and generalized in the article. System of principles of enterprise financial state management, its objectives 
and stages, are denoted. Taking into account the indexes of financial stability, liquidity, business activity and prof-
itability, the enterprise financial state is analyzed. In the process of analysis it was defined that the enterprise has 
poor state of solvency and low level of financial stability. Ways of improvement of enterprise financial state man-
agement process are introduced. 

Key words: enterprise financial state, enterprise financial state assessment, enterprise financial state management, 
management principles, management objectives.
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партнерів. У зв’язку з цим особливого значення 
набуває підвищення якості управління фінансо-
вим станом для забезпечення ефективного розви-
тку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та практичні аспекти управління фінан-
совим станом підприємства розглядалися у пра-
цях вітчизняних та зарубіжних вчених: І. О. Блан-
ка [1], Ю. Брігхема, Л. Гапенскі [2 ], Д. К. Ван 
Хорна [ 3], В. В. Ковальова [5], В. О. Мец [6],  
А. М. Поддєрьогіна [10], Є. С. Стоянової [11],  
О. О. Терещенко [9], Р. Холта [12] та інших. Од-
нак, незважаючи на широкий спектр досліджень із 
зазначеної тематики процес управління фінансо-
вим станом підприємства потребує подальшого 
дослідження.

Метою статті є обґрунтування теоретичних за-
сад та розробка рекомендацій щодо удосконален-
ня процесу управління фінансовим станом під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління фінансовим станом підприємства є 
одним з найбільш значимих функціональних на-
прямів системи фінансового менеджменту, яка 
досить тісно пов’язана з іншими системами управ-
ління. Безперечно, управління фінансовим станом 
органічно входить до загальної системи управлін-
ня підприємством. Воно відображає всі відноси-
ни, що належать до сфери фінансової діяльності 
підприємства. Виступаючи при цьому носієм пев-
них фінансово-економічних відносин, фінансовий 
стан підприємства є об’єктом фінансового управ-
ління будь-якої економічної системи.

Визначення поняття «управління фінансовим 
станом підприємства» має базуватися на розгляді 
таких основних складових як «управління» та «фі-
нансове управління». У визначеннях сутності 
управління можна простежити два основні підхо-
ди: управління розглядається як процес певної 
управлінської діяльності [4] та як система прин-
ципів і методів [10, с. 9].

Фінансове управління авторами визначається 
як система раціонального управління процесами 
фінансування господарської діяльності підприєм-
ства [8, с. 10]; як система ефективного управління 
фінансовими ресурсами [5]; як процес управління 
формуванням, розподілом і використанням фінан-
сових ресурсів суб’єкта господарювання та опти-
мізації обороту його грошових коштів [10, с. 9]. 
Отже, сутність фінансового управління характе-
ризується тільки як система управління процеса-
ми та ресурсами підприємства. Окремі автори на-
голошують на важливості цілеспрямованого впли-
ву на об’єкт у процесі фінансового управління. 
Фінансовий менеджмент, зазначає О. Терещенко, 

являє собою цілеспрямоване управління всіма 
грошовими потоками на підприємстві, тобто про-
цес управління формуванням, розподілом та вико-
ристанням фінансових ресурсів суб’єкта господа-
рювання з метою досягнення фінансово-
економічних цілей підприємства [9, с. 17]. 

Існує також підхід, який ґрунтується на кон-
кретизації об’єктів та організаційних елементів 
фінансового управління. Цієї точки зору дотриму-
ється І. Бланк, який визначає фінансовий менедж-
мент як «систему принципів і методів розробки та 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 
формуванням, розподілом і використанням фінан-
сових ресурсів підприємства й організацією обо-
роту його грошових коштів» [1, с. 11]. 

Отже, ми приєднуємося до наукової точки 
зору, що управління фінансовим станом підпри-
ємства – це система принципів і методів розробки 
та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 
забезпеченням досягнення такої фінансової пози-
ції, що характеризується цільовим рівнем визна-
чених показників фінансового стану і дозволяє за-
безпечувати достатній рівень фінансування діяль-
ності підприємства та ефективно здійснювати її у 
майбутньому. Управління фінансовим станом під-
приємства має здійснюватися на основі принципів 
інтегрованості із загальною системою управління, 
стратегічної спрямованості, системності, гнучкос-
ті процесу управління, комплексності формуван-
ня управлінських рішень, альтернативності та ці-
леспрямованості підходів при розробці окремих 
управлінських рішень, їх інноваційної спрямова-
ності, координації, ефективності управління [7]. З 
урахуванням змісту і принципів управління фі-
нансовим станом підприємства формуються його 
мета і завдання. Головна мета управління фінан-
совим станом підприємства полягає у прийнятті 
управлінських рішень щодо визначення шляхів 
формування та ефективного використання його 
фінансового потенціалу, що є підґрунтям для за-
безпечення високих темпів економічного розви-
тку підприємства у поточному та перспективному 
періодах та максимізації його ринкової вартості. 
Процес реалізації головної мети управління фі-
нансовим станом підприємства має бути спрямо-
ваний на вирішення певних завдань (рис. 1).

Отже, процес управління фінансовим станом 
підприємства повинен здійснюватися за такими 
етапами: визначення головної мети управління; 
формування системи інформаційного забезпечен-
ня управління; дослідження показників фінансо-
вого стану; формування системи цілей та цільових 
показників; прогнозування показників фінансово-
го стану на довгостроковий період; поточне пла-
нування показників фінансового стану; розробка 
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Рис. 1. Завдання управління фінансовим станом підприємства [7]

системи заходів щодо реалізації поточних планів; 
моніторинг реалізації планових показників фінан-
сового стану; контроль показників фінансового 
стану підприємства. Одним з найвідповідальні-
ших етапів процесу управління фінансовим ста-
ном підприємства є його аналіз, оскільки це про-
цес цілеспрямованого підбору відповідних оці-
ночних показників для їх використання в процесі 
аналізу, здійснення прогнозування та планування 
параметрів фінансового стану та діяльності під-
приємства, а також є підґрунтям для прийняття 
відповідних управлінських рішень. 

Проаналізуємо фінансовий стан на досліджу-
ваному підприємстві (табл.1).

Аналіз показників фінансової стійкості (табл.1) 
вказує, що фінансове становище підприємства, 
яке аналізується, дещо погіршилось, оскільки кое-
фіцієнт автономії зменшився в 2013 р. порівняно з 
2011 р. на 0,07 пункти, а порівняно з 2012 р. на 
0,02 пункти. Водночас, значення цього коефіцієн-
та вище від критичних оцінок, які прийняті в сві-
товій практиці. В 2013 р. лише 72% майна підпри-
ємства покривалось за рахунок власного капіталу, 
а отже підприємство залежне від зовнішніх дже-
рел. Про збільшення частки позичених коштів у 
фінансуванні підприємства свідчить і коефіцієнт 
фінансової залежності, який збільшився за 2011-
2013 р. р. на 0,13 пункти і склав 1,38, а це означає, 
що в кожній 1,38 грн., вкладеній в активи підпри-
ємства, 38 коп. – залучені не від власників. Струк-
тура капіталу підприємства характеризується 
співвідношенням зовнішніх зобов’язань і власно-
го капіталу. Коефіцієнт фінансування має тенден-
цію до зростання, тобто залежність підприємства 
від залучених коштів дещо збільшилась. Якщо в 
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2011 р. на 1 грн. власних коштів підприємство за-
лучило 25 коп. позикових, то в 2013 р. – 38 коп., 
що свідчить про певне зниження фінансової стій-
кості. Динаміка коефіцієнта фінансової стабіль-
ності свідчить про незначне погіршення фінансо-
вого стану підприємства в 2013 р. порівняно з 
2011 та 2012 р. р., але цей коефіцієнт в 2,61 рази 
перевищує його можливе нормативне значення 
(>1). Отже, підприємство має досить низький рі-
вень фінансової стійкості і залежне від зовнішніх 
фінансових джерел.

Про незадовільний стан платоспроможності 
підприємства свідчать показники ліквідності. Так, 
коефіцієнт поточної ліквідності протягом 2011-
2013 р. р. зменшився на 0,25 пункти і склав 0,91, 
тобто ліквідаційна вартість оборотних активів 
була на 9% нижча платіжних зобов’язань. У той 
же час, підприємство за рахунок наявних грошо-
вих коштів та очікуваних надходжень від дебіто-
рів може розрахуватися з боргами короткостроко-
вого характеру лише на 10% у 2011 р., 25%  
у 2012 р. та 9% у 2013 р. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності свідчить про те, що на кінець 2013 р. 
тільки 2% поточних зобов’язань підприємство 
може негайно погасити. Крім того, спостерігаєть-
ся тенденція до зниження всіх показників які під-
лягали аналізу. 

Ділова активність підприємства дещо поліп-
шилася в 2013 р.: прискорилася оборотність акти-
вів підприємства на 1,01 обороти відносно 2011 р. 
та на 0,35 оборотів порівняно з 2012 р. Стан розра-
хунків з дебіторами в 2013 р. порівняно з 2012 р. 
покращився: на 5 днів зменшилась тривалість пе-
ріоду погашення дебіторської заборгованості, 
кількість оборотів збільшилася до 46,5 рази. Пога-
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Таблиця 1
Показники оцінки фінансового стану підприємства* 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення (+, – )
2013-2011 рр. 2013-2012 рр.

Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,79 0,74 0,72 -0,07 -0,02
Коефіцієнт фінансової залежності 1,25 1,35 1,38 +0,13 +0,03
Коефіцієнт фінансування 0,25 0,35 0,38 +0,13 +0,03
Коефіцієнт фінансової стабільності 3,94 2,86 2,61 -1,33 -0,25

Показники ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,16 1,27 0,91 -0,25 -0,36
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,10 0,25 0,09 -0,01 -0,16
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,03 0,02 - -0,01

Показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності активів 0,52 1,18 1,53 +1,01 +0,35
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 57,2 28,3 46,5 -10,7 +18,2

Період погашення дебіторської 
заборгованості, днів 6,4 12,8 7,8 +1,4 -5,0

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 4,43 9,37 12,11 +7,68 +2,74

Період погашення кредиторської 
заборгованості, днів 82,4 38,9 30,1 -52,3 -8,8

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 0,64 1,54 2,08 +1,44 +0,54

Показники рентабельності
Рентабельність реалізованої 
продукції 1,88 2,89 4,13 +2,25 +1,24

Рентабельність активів 0,98 2,22 6,33 +5,35 +4,11
Рентабельність виробництва 1,42 3,48 9,93 +8,51 +6,45
Рентабельність власного капіталу 1,19 5,91 10,12 +8,93 +4,21

* Примітка: розраховано автором.

шення поточної заборгованості підприємства пе-
ред кредиторами відбувається у 3,8 рази повільні-
ше за інкасацію боргів контрагентів перед підпри-
ємством. Якщо середній термін погашення креди-
торської заборгованості підприємства у 2013 р. 
становив 30,1 днів, то термін інкасації заборгова-
ності дебіторів – 7,8 днів.

Аналіз даних таблиці 1 дозволяє встановити, 
що рівень рентабельності реалізованої продукції 
протягом 2011 – 2013 р. р. збільшився на 2,25 
пункти. Підприємство з кожною гривнею, що над-
ходить від покупців, у 2011 р. одержувало всього 
1,9 коп. прибутку, а у 2013 – 4,13 коп. Рівень рен-
табельності власного капіталу в 2013 р. становив 
10,12% проти 1,19 в 2011 р. Це означає, що  
в 2013 р. кожна інвестована власниками капіталу 
грошова одиниця приносить більше прибутку ніж 
в 2011 р. Отже, збільшення прибутку у 2013 р. по-
рівняно з 2011 на 2080,3 тис. грн. та рентабельнос-
ті активів на 5,35 пункти свідчить про підвищення 
ефективності господарювання підприємства.

Висновки. Таким чином, за результатами про-
веденого аналізу виявлено, що протягом 2011-
2013 р. р. підприємство мало недостаток найбільш 
ліквідних оборотних активів – грошових коштів, 
тому баланс підприємства не був абсолютно лік-
відним. На підприємстві запаси забезпечувались 
не тільки за рахунок власних оборотних коштів та 
довгострокових зобов’язань, а й за рахунок корот-
кострокових кредитів і позик, а це означає, що 
підприємство мало нестійкий фінансовий стан, 
тобто активи підприємства сформовані в значній 
частині за рахунок поточних зобов’язань. Отже, 
одержаний прибуток не забезпечує самофінансу-
вання і незалежність підприємства від зовнішніх 
залучених джерел формування майна. Залежно від 
цього здійснюється вибір управлінських рішень, 
направлених на оптимізацію фінансового стану 
підприємства. Управління фінансовим станом 
підприємства орієнтоване переважно на вирішен-
ня короткострокових проблем. Вважається, що в 
умовах трансформації економіки України управ-
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ління фінансовим станом можна вважати управ-
лінням в умовах кризової ситуації. Основна роль в 
системі антикризового управління відводиться 
широкому використанню механізмів фінансової 
стабілізації. Фінансова стабілізація підприємства 
послідовно здійснюється за такими основними 
етапами: усунення неплатоспроможності; віднов-
лення фінансової стійкості; зміна фінансової стра-
тегії з метою прискорення економічного зростан-
ня. Кожному етапу фінансової стабілізації підпри-
ємства відповідають певні механізми: оператив-
ний, тактичний, і стратегічний. 

Оперативний механізм фінансової стабілізації 
є системою заходів, що направлена, з одного боку, 
на зменшення поточних зовнішніх і внутрішніх 
фінансових зобов’язань підприємства, а з іншо-
го – на збільшення грошових активів, що забезпе-
чують ці зобов’язання. Фінансові зобов’язання 
підприємство може зменшити за рахунок: змен-
шення суми постійних витрат (зокрема витрат на 
утримання управлінського персоналу); зменшен-
ня рівня змінних витрат; продовження термінів 
кредиторської заборгованості за товарними опе-
раціями; відтермінування виплат дивідендів та 
відсотків. Збільшити суму грошових активів мож-
на за рахунок: рефінансування дебіторської забор-
гованості (шляхом факторингу, дисконтування 
векселів, форфейтингу, примусового стягнення); 
прискорення оборотності дебіторської заборгова-
ності (шляхом скорочення термінів надання ко-
мерційного кредиту); оптимізації запасів товарно-
матеріальних цінностей. Мета цього етапу фінан-
сової стабілізації вважається досягнутою, якщо 
усунуто поточну неплатоспроможність.

1. Тактичний механізм фінансової стабілізації 
є системою заходів, що заснована на використанні 
моделей фінансової рівноваги в довгостроковому 
періоді. Відновлення фінансової стабільності буде 
досягнуто у випадку, коли рівень генерування 
власних фінансових ресурсів (позитивного гро-
шового потоку) буде не менше рівня споживання 
фінансових ресурсів (негативного грошового по-
току) у процесі розвитку. Для досягнення фінан-
сової рівноваги необхідно реалізувати такі захо-
ди: зростання чистого доходу за рахунок прове-
дення ефективної цінової політики, застосування 
системи знижок і методів просування продукції 
на ринок; здійснення ефективної податкової полі-
тики, направленої на зростання суми чистого при-
бутку підприємства; здійснення дивідендної полі-
тики, адекватної кризовому розвитку підприєм-
ства з метою збільшення суми чистого прибутку, 
що направляється на виробничий розвиток; здій-
снення ефективної емісійної політики при збіль-
шенні суми власного капіталу підприємства за ра-

хунок додаткового випуску акцій. Мета цього ета-
пу фінансової стабілізації вважається досягнутою, 
якщо підприємство вийшло на цільові показники 
фінансової структури капіталу, що забезпечують 
його високу фінансову стійкість.

2. Стратегічний механізм фінансової стабіліза-
ції є системою заходів, що заснована на викорис-
танні моделей фінансової підтримки прискорено-
го економічного зростання підприємства, а саме: 
зростання рівня рентабельності продажу за раху-
нок проведення ефективної цінової політики, здій-
снення ефективної податкової політики; зростан-
ня частки чистого прибутку, що направляється на 
виробничий розвиток шляхом здійснення певної 
дивідендної політики; прискорення оборотності 
активів за рахунок оптимізації співвідношення не-
оборотних й оборотних активів, а також приско-
рення обороту окремих елементів оборотних ак-
тивів (у першу чергу, запасів товарно-матеріальних 
цінностей і дебіторської заборгованості).
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ДИКТАТУРА НАРОДУ – ЦЕ ЛІКИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ
ДИКТАТУРА НАРОДА – ЭТО ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ

DICTATORSHIP OF THE PEOPLE IS MEDICINE FOR DEMOCRACY

Україна одна з перших колишніх республік Радянського Союзу розпочала реформи в економіці. 
Прийняті в перші роки незалежності України законодавчі акти створили умови для зміни шляху 
економічного розвитку економіки України, створили передумови для розвитку ринкової економіки. Але 
через стільки років незалежності України ми знову почали говорити про радикальні економічні реформи, 
про стан економіки, яка наближається до фінансового краху, що призвело в даний час до втрати частини 
території АР Крим та війни на сході України? Що ж відбулося і чому ми маємо таку ситуацію в Україні? В 
статті було зроблено спробу дати відповіді на ці запитання, для чого проаналізовано проблеми невдалих 
реформ економічного розвитку для України та піддано критичному аналізу Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України на 2015 рік. Як результаті запропоновано комплексні заходи по реформуванню 
економіки.

Ключові слова: економічна реформа, програма діяльності уряду, народовладдя. 

Украина одна из первых бывших республик Советского Союза начала реформы в экономике. Приня-
тые в первые годы независимости Украины законодательные акты создали условия для изменения пути 
экономического развития экономики Украины, создали предпосылки для развития рыночной экономи-
ки. Но через столько лет независимости Украины мы снова начали говорить о радикальных экономиче-
ских реформах, о состоянии экономики, приближается к финансовому краху, что привело в настоящее 
время к потере части территории АР Крым и войны на востоке Украины? Что же произошло и почему мы 
имеем такую ситуацию в Украине? В статье была сделана попытка дать ответы на эти вопросы, для чего 
проанализированы проблемы неудачных реформ экономического развития для Украины и подвергнута 
критическому анализу Программу деятельности Кабинета Министров Украины на 2015 год. В итоге пред-
ложено комплексные меры по реформированию экономики.

Ключевые слова: экономическая реформа, программа деятельности правительства, народовластия.

Ukraine is one of the first former Soviet Union started reforms in the economy. Adopted in the early years of 
independence Ukraine legislation created the conditions for change in the way of economic development of Ukraine, 
created the preconditions for the development of a market economy. But after so many years of Ukraine’s 
independence, we again started talking about radical economic reforms of the economy, which is close to financial 
collapse, leading now to a loss of AR Crimea and the war in eastern Ukraine? What happened and why we have 
such a situation in Ukraine? The article was an attempt to answer these questions, which analyzes the problems of 
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Постановка проблеми. Впродовж 23 років не-
залежності наша Україна не мала «своїх президен-
тів та урядів». Це основні політичні особи, які 
приймали присягу, в т.ч. клялися на Біблії, що 
вони будуть боронити незалежність та суверені-
тет України, а насправді здійснювали внутрішню 
та зовнішню політику без врахування інтересів 
народу, проводились економічні реформи, вихо-
дячи зі своїх меркантильних інтересів (своєї сім’ї, 
родичів,близьких,друзів). В результаті чого 
з’явились кланові інтереси розвитку економіки 
України.

Постановка завдання. Головною причиною 
такого стану стала безвідповідальність та безкар-
ність вищих посадових осіб держави за скоєні 
ними вчинки і нажаль, жоден з цих посадових осіб 
не покарано, а навпаки вони хизуються на екранах 
телевізора, що вони щось роблять чи зробили для 
України. На мій погляд, окрім «зла» вони нічого 
не зробили і бог їм суддя, бо наше правосуддя по-
будовано на таких принципах , що ці особи ніколи 
не будуть покарані. 

Результати дослідження. В даний час Прези-
дент України та Уряд України намагаються здій-
снити заходи по реформуванню економіки, але 
вся проблема в тому, що вони не є комплексними.

Не комплексність реформ полягає в наступно-
му:

1. Реформування системи правоохоронних та 
судових органів розтягується в часі, в результаті 
чого принципами їх діяльності залишається без-
відповідальність, безкарність та велика соціальна 
захищеність цих посадових осіб, в результаті чого 
, особи які здійснили злочини не караються і не 
будуть покарані. Приклад, військові злочини, де 
гинуть тисячі людей ,відповідальності ніхто не 
несе. Намагання правоохоронних структур рефор-
муватись самим, призводить до пересування тих 
же самих посадових осіб та скорочення неугод-
них.

2. Не контролюється діяльність приватизова-
них підприємств, ніхто не контролює їх діяль-
ність, не карає за зміну профілів діяльності, та не-
виконання договірних зобов’язань , які вони взяли 
на себе в період приватизації, в результаті чого 

більше 80% приватизованих підприємств працю-
ють неефективно.

3. Не реформується система контролю за фі-
нансовими потоками, які здійснюються на терито-
рії України та за її межами, що дає можливість ви-
користовувати їх не в інтересах держави. 

4.Реформування податкової системи полягає в 
підвищенні податкового тиску на незаможних 
громадян, в іншому випадку на середній клас, що 
не дасть економічного результату.

5.Реформування системи соціального захисту 
неефективне і це може спровокувати соціальний 
вибух, який підтримується ззовні, загрожує інтер-
есам незаможних громадян.

6.Не встановлюється дієвих механізмів по 
сприянню інвестиційної діяльності іноземних ін-
весторів по програмах розвитку, які нам потрібні 
для економіки України.

Який же вихід з такої ситуації, що конкретно 
ми можемо зробити?

А відповідь дуже проста.,народ повинен взяти 
владу в свої руки. Це не комуністичний лозунг, а 
реалії, які можуть спасти нашу Україну. Простіше 
сказати-повинна з’явитись ,в повному розумінні, 
диктатура народу.

Ці слова ми чули давно, тільки називали дикта-
тура пролетаріату, а я називаю диктатурою наро-
ду. Це трошки інше. І її потрібно запроваджувати 
вже сьогодні бо іншого виходу в нас немає. Народ 
як це записано в Конституції є джерелом влади, а 
для реалізації цих повноважень потрібно запрова-
дити диктатуру народу, в сучасних економічних 
умовах. А що це таке диктатура народу? Диктату-
ра народу це верховенство його прав і свобод на 
ділі а не на словах. Ви подивіться, як ці права реа-
лізуються фактично і чому всі хочуть сьогодні 
бути обраними у Верховну раду або в регіональні 
ради. Чи всі так хочуть «служити» народу. Чи ма-
буть там «закопане» щось інше. А зараз всі гучні 
заяви про проблеми народу, про проблеми еконо-
міки, про проблеми місцевого самоврядування, 
особливо проблеми місцевого врядування звучать 
все більше. 

Дійсно проблеми розвитку місцевого самовря-
дування є постійними впродовж усіх років неза-

failed reforms of economic development for Ukraine and subjected to critical analysis program of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine for 2015. As a result of the proposed comprehensive measures to reform the economy. 
Economic reform one of the extraordinary task of salvation economy of Ukraine. These reforms should apply to 
all sectors of the economy, judiciary, government and administration and local government. The need for reform 
of local government and territorial authorities in Ukraine caused by the need for improvement of budget legislation, 
decentralization of power and a significant empowerment of local communities, involving redistribution of 
responsibilities, authority and resources at national, regional and local levels, increased financial autonomy of 
local budgets, improving the material and financial basis of local government.

Key words: economic reform program of the government, the people.
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лежності, однак за цей період ми ніяк не змогли 
вирішити ці питання, оскільки в основі всіх про-
блем мають лежати повноваження осіб, які здатні 
їх виконувати, а далі вже розподіл повноважень, 
ресурси, майно та фінансові потоки. Весь історич-
ний досвід розвитку місцевого самоврядування, а 
також досвід іноземних держав свідчить про те, 
що ідеальних критеріїв функціонування влади 
суспільство ще не винайшло. Ми можемо апелю-
вати до будь-яких європейських форм місцевого 
самоврядування, але брати його за варіант немож-
ливо. Хоча через систему демократичних виборів 
ті питання вирішуються в інтересах суспільства, 
але не в нас. На мій погляд, при вирішенні цих пи-
тань повинні розглядатись питання менталітету, 
ментальності нації, історичного досвіду, діючої 
системи управління та ефективності місцевого са-
моврядування та відповідальність посадових осіб 
за заподіяну шкоду та збитки, а особливо системи 
контролю. Розглядаючи усі ці фактори ми повинні 
дати собі відповідь чи діють всі ці механізми як 
один механізм? Звичайно ні. Взявши владу на міс-
цевому рівні (голова ради, депутати ради та їх ви-
конавчі органи) діють у власних інтересах, забу-
ваючи про народ і фактів тисячі по зловживанню 
та корупції (питання землі, майна, дозволів, орен-
ди майна і т.д.). Усі хто постраждав від здійснення 
посадовими особами незаконних дій, то це пооди-
нокі факти, тобто ті посадові особи коли їх ніхто з 
вищестоящих чиновників не захистив. А судова 
система завжди діє в інтересах влади та грошей. А 
чому так? Відповідь дуже проста, органи держав-
ної та місцевої влади повинні діяти в одному на-
прямку – це захист інтересів держави та регіонів. 
На це все працює вертикаль державної влади (про-
куратура, міліція, СБУ, судові органи), а також 
місцеві органи (місцеві ради, їх комісії, територі-
альні громади) і тоді все буде діяти відмінно. Чи є 
сьогодні в законодавстві прописані норми прав і 
свобод територіальних громад? Звичайно є. А в 
чому ж тоді справа? А справа в делегуванні прав 
та забезпеченні фінансовими ресурсами і це вирі-
шує всі питання ,легковажно думають окремі нау-
ковці та фахівці, а це глибока помилка, бо питан-
ня в іншому, а питання в можливостях доступу до 
влади осіб, отримання ними повноважень і відпо-
відним чином використання їх не в інтересах на-
роду, а в більшості випадків використовуючи свої 
права збагачуються за рахунок населення і такий 
стан справ призводить до фатальних наслідків, які 
ми маємо сьогодні в Донецькій та Луганській об-
ластях, де розпочалась війна. Бездіяльність і без-
печність посадових осіб в центральних органах 
влади, а відповідним чином посадових осіб на міс-
цях призводить до таких наслідків і ніяка «децен-

тралізація», «особливий статус» не допоможе. 
Згадайте історію з розпадом СРСР, як всі держави 
кричали – дайте нам більше повноважень в респу-
бліках, ми створимо їх квітучими, а що відбуло-
ся – фактично розвалили СРСР, стали самостійни-
ми і розвинули такий рівень хабарництва і коруп-
ції, якого ще не знала історія. А все відбувається 
начебто демократично, обирається Президент, 
Верховна Рада, місцеві вибори також проходять 
демократично, а ось що відбувається після них, то 
ми бачимо всі і дійшли до фактичного розвалу 
країни – демократично «передали Крим», а тепер 
демократично передаємо Донецьк та Луганськ. 
Ось вам і вся демократія та децентралізація. 

Досвід пострадянських республік показує, що 
лише концентрація влади в одних руках дає на-
слідки позитивні, в розвитку економіки. Такі дик-
татори є в Росії і там царює В.Путін, його підтри-
мує 85% населення, навіть благословляє на війну 
з Україною. В Білорусії диктатор О.Лукашенко, 
його підтримує 90% населення і тим забезпечує 
відповідний розвиток економіки та соціального 
захисту населення, а в Казахстані – Н. Назарбаєв. 
А не забудемо також згадати досвід Чилі і поява 
диктатора Піночета та його роль в реформуванні 
економіки Чилі. Ось він результат «демократії та 
децентралізації». А що відбувається в Україні. 
Чому обираючи п’ятого президента України ми не 
можемо навести ладу в своєму домі? А відповідь 
проста – безвідповідальність, безкарність винних 
посадових осіб держави, корупція та хабарництво 
у всіх ешелонах влади призводить до такого ста-
ну, до розвалу країни та краху економіки. 

Висновки. Шукаючи порятунку у Євросоюзі 
ми думаємо, що за нас хтось вирішить ці пробле-
ми. Звичайно ні. Бо і в даний час ми йдемо тим са-
мим шляхом, яким йшли попередники. Тому роз-
мови про зміну в політиці та економіці без зміни 
умов виборів це реставрація в країні влади, нічого 
не принесуть. Ми в черговий раз заговорюємо 
проблеми і забуваємо про них. А люстрація пови-
нна діяти, повинні приходити нові політики, по-
чинаючи з Президента, Прем’єр-міністра, міні-
стрів, суддів всіх рівнів та інших керівних чинов-
ників. Люстрація оприлюднена в засобах масової 
інформації в т.ч. на детекторах брехні і тоді ми по-
бачимо хто є хто, яке місце і де повинен займати, 
я думаю більшість (90%) повинна займати місце в 
державних установах працюючи на благо державі, 
спокутуючи свою провину. Люстрацію повинна 
пройти країна, а значить всі чиновники: всі 
прем’єри, міністри та колишні високопосадовці. 
Але чомусь говорячи про люстрацію, ми забули 
про люстрацію бізнесу, чому ми з вами про це 
мовчимо і тихесенько на кухні говоримо про той 
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«дерибан» власності, який проходив 23 роки під 
керівництвом тих же чиновників? Чи ми забули 
про ті корупційні схеми по яких проводилась при-
ватизація, а в народі її назвали «прихватизація». 
Чи можна дати відповідь сьогодні на запитання, 
яким чином окремі особи стали олігархами і уві-
йшли в рейтинги найбільш заможних людей серед 
країн світу. Інші також збагатились достатньо за 
рахунок майна народу? Можу зразу дати вам відпо-
відь, що законодавчої бази для такого збагачення – 
не було і немає на сьогодні. Звичайно потрібно і 
тоді ми побачимо хто як збагачувався, розвалював 
економіку і зараз намагається відмолити свої гріхи 
через благодійні фонди, інші ховаються за депутат-
ським мандатом. Чи можливо це в Україні при та-
кій ситуації, яка є вирішенням цих питань? Звичай-
но ні! В Україні має з’явитись свій народний дикта-
тор, який в ім’я своєї держави, нації пожертвує со-
бою, позбудеться власності і буде здійснювати 
ефективну політику в ім’я народу, який об’єднає 
країну, якому буде довіряти народ як це робив в 
Чехії президент В.Гавел. Від буде чесний і чистий 
перед народом і тоді тільки встановиться порядок 
в державі. Все решта – це говорильня.
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