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FINANCIAL INSTRUMENTS FOR EFFICIENT MANAGEMENT OF
INNOVATIONS AS A MECHANISM FOR ECONOMIC GROWTH OF
BULGARIA
Int terms of a globalizing economy, the ability of organizations to respond timely to market
demands is becoming increasingly important. The growing problem of resource depletion further
complicates the work of organizations as consumers are continually changing their preferences,
their needs are growing, and appropriate new ways and means of meeting them have to be found. In
this regard, innovative solutions are particularly important. Not every organization, however, has
sufficient funds to develop its own innovation, so it should seek mechanisms to secure it.
Key words: management, innovation, funding, National Innovation Fund, Bulgaria

Introduction
The viability of organizations is linked with the need to achieve lower costs in
the production of new goods, services, technologies of guaranteed quality, advanced
features in optimized working methods. The key to the success of each organization
is their innovativeness. Bulgarian organizations, considering the relatively weak
economic development of the country, are primarily from the types of small and
medium-sized enterprises that do not generate large enough revenues to invest in
development and innovation. That is why the government of the country, in
accordance with EU policy, creates special funds, which, together with the European
ones, will provide funding for the research and innovation projects of the Bulgarian
organizations.
The main objective we have set up is to introduce national instruments for
financing research and development activities and on the basis of analysis of
Bulgaria's place in the EU in terms of innovation, to present opportunities for their
development in the country at the moment.
To achieve this objective, we point towards the following tasks:
• clarification of author's vision of the concepts of innovation and their
management;
• analysis of expenditures on research and development activities in
Bulgaria;
• outline the peculiarities of the National Strategy for the Development of
Scientific Research in Bulgaria;
• presentation of the national and European instruments for financing
innovation activities in Bulgaria.
The concept of innovation and its importance for the development of the
EU
4
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In the modern world, all spheres of human activity are directly linked to
innovation and their management in recent years. Each organization decides on its
own to what extent and direction to realize its innovation development, but its
presence is a necessary condition for its existence and competitiveness today. In this
respect, the concepts of innovation and innovation management are the subject for
consideration by many researchers. Therefore, in the specialized literature there are a
lot of definitions of innovation, all of which have one thing in common, namely their basis is always based on the idea of novelty. We can point out that American
economist J. Schumpeter is the founder of the concept of innovation, according to
whom innovation can be seen as "new combinations providing greater economic
benefits than the old way of doing things" [5, pp. 66]. From this point of view,
according to J. Schumpeter innovation should be understood as changes in order to
implement and use new types of consumer goods, new production and means of
transport, markets and forms of organization in industry. In turn Ya. Dimitrova
indicates that innovation is one of the essential conditions for survival and successful
development of organizations in the long term, and to generate competitive
advantages [2, pp. 73]. As the main purpose of innovation, researchers point
towoards the creation of more competitive products and services that are
characterized as more optimized, newer and more closely matching consumer
preferences, and to create the conditions for achieving more rapid and efficient
operation and management of organizations.
Based on the analysis of specialized literature on the peculiarities of the
concept of "innovation", we will summarize that in the present material under
innovation we will understand any new or improved product, service, process,
technology, equipment, method of organization and management of the production
process, , supply, distribution, organization and conditions of work, changes in the
skills of the employees, new activity, new organizational structure, and all these lead
to strengthening and improving the competitiveness of the relevant market entity and
is based on the creative activities of people.
We also accept the opinion of N. Zawawi and team (2016), according to which
the introduction of innovation allows organizations to provide additional income
from new products or services, to save costs and improve the quality of existing
processes [8, pp. 88].
It should also be noted that innovation and related operations in order to
implement them perpresent a process that has its peculiarities. In this connection Kr.
Kerchev (2015) gives the opinion that the innovation process is a sequence of
activities related to the elaboration, development and constant implementation of
novelties [3, pp. 55]. It involves different people, groups of people, administrative
and other units [3, pp. 83] and it is based on creative thinking. The objective is to find
ways with the limited resources to meet the unlimited needs of the market. In this
regard, we can summarize that the innovation process is characterized by a high
degree of dynamism that requires organizations to be flexible. The management of
innovation and innovation process in specialized literature is represented as a set of
solutions, activities and practices that make it possible to implement an idea in order
to generate value for the organization as well as to create new opportunities for value
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 7
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creation and for the customers, which are necessary for the maintenance and
development of the organization [11]. In accordance with I. Panteleeva (2013),
innovation management is most likely represented as a set of principles, methods and
forms of management of innovation processes, activities, structures and personnel in
enterprises [4, pp. 191]. It is also considered that the innovation management foresees
the introduction of novelty in a well-established organization and therefore it
constitutes a particular form of organizational change [1, pp. 826].
Taking in view the high degree of dynamism of the environment in which
organizations operate today, we will summarize that innovation management can
be described as a complex process, during the implementation of which the maximum
extent of trends of market development should be taken into account in order to
ensure the required competitiveness.
In addition, it should be pointed to the notion that the implementation of
innovation leads to an increase in the pursuit of higher achievements, and this is the
basis of human progress. Applying a different method of using resources is a
prerequisite for changing the characteristics and the level of business activity in
general.
At the same time, experience shows that in practice, the immediate pursuit of
an innovation activity requires significant resources, including financial ones, which
is not affordable to every organization. This makes necessary to find ways to provide
them. On the other hand, one of the main goals of the EU is turning European
countries into leading innovative economies. In this respect, innovation takes one of
the leading places in EU policy priorities and one of the objectives of Europe 2020
strategy for growth and jobs, which was developed in 2010 is related to research and
innovation activities, which are in a mutual causation. In it, the EU has set specific
amounts of investment in scientific research and development activities (R&D) and
innovation, with the objective of reaching 3% of EU GDP by the year 2020. Specific
values for this indicator are set for each of the Member States, depending on their
economic status. It is considered that the promotion of investment activity in the field
of innovation will accelerate their development. For Bulgaria, it is expected to reach
investment in innovation and scientific research at the rate of 1.5% of GDP by the
year 2020.
Horizon 2020 and the National Scientific Research Strategy 2020 in
Bulgaria
In terms of accelerating the innovation development of the member states, the
largest EU Framework Programme for Research and Innovation "Horizon 2020" has
been created with an annual budget allocated for funding under this programme in the
period 2014-2020. The main results described in the audit reports of recent years
show that Bulgaria is a shy (modest) innovator and remains the lowest performing
country in the EU-28 due to the structural under-financing, aggravated procedures for
access to project finance, fragmented funding in various areas, weak link in the chain
science-education-business and lack of strategic focus of interventions in this area.
These poor results are considered to be significantly influenced by the low
expenditures on scientific research and development activities in the public sector as
6
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percentage share of GDP, by the low innovation activity of small and medium-sized
enterprises and by the strong orientation of the scientific research system to
fundamental science assessed in the Innovation Union Development Index [9]. In
particular, the data analysis for the period 2000-2015 shows that, at the beginning
(2000), the relative share of R&D expenditures from GDP in Bulgaria is below 1/3 of
the average recorded in the EU. From 2001 to 2009 there was a decrease in this share
in the country and it is only in 2010 that it started to increase compared to 2000.
Since 2012, the relative share of the invested funds in R&D from GDP has been
steadily increasing, albeit with small rates. The same trend is observed at EU level,
where growth is at a negligible rate. Data for Bulgaria show that at the end of the
reporting period (2015) the relative share of R&D expenditures from the realized
GDP was almost twice as high as that recorded at the beginning of the period (2000),
but it is still below 1%. A more significant increase was observed since 2013 (see
Figure 1).

Figure 1. Relative share of expenditure on R&D from GDP in Bulgaria for the
period 2000-2015
Table 1
The rating of Switzerland and Bulgaria, according to the Global Innovation
Index
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Rank
1 Rank
1 Rank
1 Rank
1
Switzerland
1
Score
64.78 Score
68.30 Score
66.28 Score
67.7
.............................................................................................................................

Bulgaria

Rank
Score

44 Rank
40.74 Score

39 Rank
42.16 Score

38 Rank
41.42 Score

36
42.8

............................................................................................................................

In addition, it is necessary to consider as positive the fact that, from the point
of view of the Global Innovation Index (GII) for 2017, Bulgaria already occupies the
36th place among 127 countries, provided that in 2016 it was 38th, in 2015 – 39th
1

Score – changes from 0 to 100
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position, and in 2014 – 44th position. Switzerland has had the highest score since
2011 (see Table 1).
Over the years, the number of rated countries ranged between 107 (2007) and
143 (2014).
In accordance with Horizon 2020, National Scientific Research Strategy 2020
was developed in Bulgaria. It reflects the government policy as part of its
responsibilities in relation to the country's strategic development. The main objective
of this strategy is to support the development of science in Bulgaria turning it into a
factor for economic development based on knowledge and innovation activities. The
National Research Strategy reflects the understanding that education, research,
technological development and innovation are the basis for achieving dynamic and
sustainable economic growth. At the national level, it is stated that the Strategy
provides universities, research organizations and the entire research community with
a framework in which the views and plans for participation in national research can
be shaped, giving priority to programme funding. Furthermore, the Strategy provides
the public and the legislator with information about the government's commitment to
use effectivly the public R&D funding. In this regard, it should be noted that the
tracking of the absolute amount of budget expenditures for R&D in Bulgaria for the
period 2008-2016 indicates a decrease in their amount in 2016 compared to 2008.
The highest level was reported in 2009, after which there was a decrease in the R&D
budget expenditures in the country. Periods of increase of these costs alternated those
of decrease of them, with their level in 2016 being only 81% of that in 2009 and 88%
of their amount at the beginning of the period under review (2008) (see Fig. 2).

Figure. 2. Budget expenditures for R&D in Bulgaria in thousands of BGN
The analysis of the distribution of the budget expenditures for R&D to socioeconomic objectives shows that the largest share is the funds invested in the general
development of knowledge. There are two sources of funding in this area - public
university funds and other sources, and in the period 2008-2016 in Bulgaria the share
of the costs that universities have done for R&D is only between 4 and 10.5% of the
total budget expenditure for R&D in the country (see Figure 3). The decrease in the
budget expenditures for R&D is accompanied by an increase in the amount of R&D
expenditures made by enterprises for the same period, which can be considered as a
positive trend in Bulgaria (see Figure 4) [6, pp. 407; 7, pp. 417].
8
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Figure. 3. Relative share of R&D expenditure to socio-economic objective "
General Development of Knowledge in Percentages" in Bulgaria
This corresponds to the goals set by the EU for a higher commitment of the
private sector in the implementation of research and innovation activities.

Figure. 4. Relative share of R&D expenditure made by enterprises in Bulgaria
From the institutional point of view, it should be pointed out that in Bulgaria
the National Policy in the field of Scientific Research and Innovation is conducted by
the Ministry of Education, Youth and Science and the Ministry of Economy, Energy
and Tourism. They are the lead agencies responsible for implementing it. In addition,
the Ministry of Agriculture and Food, the Ministry of Transport and Information
Technology and Communications, the Ministry of Health, the Ministry of Defense,
the Ministry of Interior and the National Fund at the Ministry of Finance are also
actively involved in this process. All of them should support, implement or finance /
co-finance certain tasks in the field of science and innovation. National Scientific
Research Council and National Innovation Council have also been formed to assist
ministries in the implementation of state policy to promote scientific research and
innovation in Bulgaria. They include representatives of all stakeholders in the field of
science and innovation.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 7
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It should be also noted that at the international level, the National Strategy is
associated with accelerating the use of research and innovation results, modernization
of the scientific process and implementation of effective European models and
practices. This is needed because:
• Bulgaria is lagging behind in terms of R&D investment compared to the
leading world economies and to many other EU member states.
• The bulk of scientific research in Bulgaria is carried out by the public
scientific organizations – universities, the Bulgarian Academy of
Sciences and the Agricultural Academy, and there is not much
interaction between them and the business.
At present, one of the EU priorities is associated with the establishment of a
European Scientific Research and Innovation Area, the reporting of which within the
framework of the National Strategy for Scientific Research Development has been
done through the following several main activities:
• concentration of public resources and investments in scientific
organizations with existing capacities in priority scientific areas and
potential for their further modernization;
• support for scientific infrastructure and the sustainable development of
research organizations with the necessary capacity and development
potential;
• inclusion of the private sector in scientific research and innovation
processes;
• more effective policy coordination in the fields of education, scientific
research and innovation;
• encouragement of free movement of people, knowledge and technology.
To bring it into compliance with the national scientific priorities of European
and global trends, it is considered that more efficient investment is needed in
precisely defined areas such as:
• energy sources and energy saving technologies;
• operation and control of harmful and hazardous household and industrial
waste;
• new types of raw materials;
• information and communication technology, biotechnology, food and
health, etc.
Tools for financing innovation in Bulgaria
National funding
Provision of the necessary resources and access to them is crucial for the
implementation of R&D in Bulgaria taking into account the country's not very good
economic condition and the fact that most of the organizations are small and mediumsized enterprises with very limited resources. In this regard, the National Strategy for
the Development of Scientific Research sets out the main national financial
instruments in the field. They are two, namely the Scientific Research Fund and the
National Innovation Fund. These funds, together with the planned financing from the
EU, should ensure the development of science and innovation in Bulgaria.
10
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Fund "Scientific research" (FSR) is the only national instrument to support
research projects on a competitive basis. The fund was launched in 1990 and has been
developing over the years as a modern instrument for promotion of scientific
research. FSR can be defined as a flexible financial structure as it has the potential to
support long-term research programmes as well as to respond to emerging new
scientific trends and needs of research expertise and knowledge. FSR instruments
generally include:
• research in certain thematic scientific fields;
• support and encouragement of scientific research at universities as well
as collaborative projects between universities and other R&D
organizations;
• support for young scientists as well as well-known Bulgarian scientists;
• financing of projects approved in the framework of bilateral scientific
cooperation;
• development of the scientific infrastructure;
• building centers of excellence;
• increasing innovation in small and medium-sized enterprises;
• supporting the participation of Bulgarian scientists in the Seventh
Framework Programme and Programme COST2.
The beneficiaries are public and private universities and higher schools,
scientific organizations and company structures. FSR finances the implementation of
research studies on a project-competitive basis. Its annual report for 2016, presents
data on the Fund's budget for the period 2008-2016 as well as project ones for the
next few years (2017-2020) (see Figure 5) [10].

Figure. 5. Fund "Scientific research" budget for the period 2008 - 2016 г. and a
project for 2017-2020 г.
2

COST - European COoperation in the field of Scientific and Technical Research – the first and the widest European
network for the coordination of nationally funded research activities. It was established in 1971 on the basis of an
intergovernmental framework for cooperation. The mission – to strengthen Europe's role in scientific and technical
research for peaceful purposes by supporting cooperation and interaction between European researchers.
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 7

11

As can be seen from Fig. 5, the most funds FSR has invested in projects in
2009, followed by a decline of between 45 and 57% over the period 2010-2013 and
by 91% in 2015. For the year 2016, an increase in funds was recorded 2.5 times
compared to the previous year. At the same time, this increase is projected to
continue for the period 2017-2020, but at a slower pace. The reason can be related to
the need to stimulate the development of scientific research in Bulgaria in order to
create possibilities for implementation of innovative activities and raising the status
of the country in this field in accordance with the international innovation indexes.
The funds foreseen for 2017 are allocated for funding in the following areas:
• new contests 2017;
• international initiatives;
• competests from previous years;
• organizational activities.
For each of them, specific projects are provided and certain terms for opening a
competition, maximum deadline for implementation, amount of the provided funds,
eligible participants, evaluation criteria, as well as specific indicators for assessing
the effectiveness of implementation of relevant activity. The disclosure of this
information is a prerequisite for the transparency of the procedures of selection of
subjects whose studies will be funded. This is in accordance with EU requirements.
The National Innovation Fund (NIF) started its operations in 2005. It is a
financial scheme to support the development of innovative capacity of organizations,
promote their activities in the field of scientific research and stimulate cooperation
between science and business. The NIF finances the pre-market stage of new
products, processes or services or improving such products. The strategic objectives
of the NIF are:
• improving the competitiveness of Bulgarian economy by stimulating
market-oriented applied research aimed at industry;
• creation of conditions for attracting private capital to finance innovation.
In this regard, more specific objectives of NIF are limited to the following:
• to increase the volume of production;
• to improve the quality of manufactured goods, services or processes;
• to reduce the amount of resources used;
• to increase investment in efficient enterprises.
One of the priority areas for NIF is to subsidize part of the expenses for
acquisition and/or preservation of industrial property rights for small and mediumsized enterprises and to subsidize part of the eligible costs for new established
innovative enterprises. The priorities of the NIF are in the following areas:
• information and communication technologies;
• instrumentation;
• biotechnology, pharmacy, chemistry;
• new materials and nanotechnology;
• ekotechnology and waste management;
• energy-saving technologies and renewable energy sources.
12
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The main conclusions that can be drawn are linked with the concentration of
efforts towards:
• achieving sustainability of investment in scientific research area and a
gradual increase in public spending on science and research activities;
• achieving cost sustainability of funds, which support scientific and
innovative projects;
• creation of a favorable environment for stimulating the cooperation
between science and business and this is a prerequisite for increasing
private investment in science and innovation.
European funding
In order to realize the goals, which Bulgaria faces in the field of research and
innovation, national funding funds are not enough. In this regard, as well as to
participate in European initiatives, Bulgaria has joined EURYKA initiative- TransEuropean Network for Market-oriented Research and Development in the field of
industry, as well as the EUROSTARS programme since 2010. The latter, as a joint
initiative of EUREKA and the European Commission under the Seventh Framework
Programme for Scientific Research and Technological Development of the EU,
provides an opportunity for joint national and European funding for international
research projects. The primary requirement is that at least two legal entities from
different Member States to be involved in the project, as the leading partner is a small
or medium-sized enterprise working in the field of scientific research and
development. Given the fact that in Bulgaria the majority of the enterprises are such,
this is a favorable opportunity to support the development of their innovation
activities. Moreover, because of the more limited resources , which Bulgaria has, this
programme is essential for the development of local researchers and innovators by
giving them the opportunity to collaborate with colleagues from different countries.
At the same time, it should be noted that the funds provided by the European
funds for financing are not fully absorbed in Bulgaria. Data analysis for the previous
programming period (2007-2013) show that the country remains below the average
level of absorption of European funds. The average rate of absorption for the
programming period of the 28 EU Member States is 88.9%. Only ten countries are
below this level and Bulgaria has managed to absorb only 85% of the "old" EU funds.
As a result, it is ranked 22nd, followed by the Czech Republic, Spain, Malta, Italy,
Romania and Croatia (see Figure 6).
It should be pointed out that, according to the analysts, the European
framework programmes for scientific research and innovation can be defined as the
most efficient instrument for the creation of a European Research Area. The
participation of all EU Member States should be regarded as an indispensable
obligation. In this connection, it have to be mentioned that Bulgaria will need to
outline specific measures that should stimulate the development of innovative and
research projects. Their use in applying for funding under European programmes will
allow to create conditions for increasing the degree of absorption of funding that the
European funds provide to Bulgaria. This is a prerequisite for accelerating the
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innovation development of the country, which is an opportunity to improve its
economic condition.

Figure. 6. Ranking of the EU countries according to the degree of absorbtion of
the European funds
Conclusion
The importance of innovation can be sought in several basic areas related to
overcoming the negative effects of climate change, resource scarcity and
demographic change; increasing the competitiveness of enterprises; contributing to
the intellectual growth of the economy; creating jobs; activating the interrelation
between education, research and business in order to meet the needs of society.
Achieving all this requires adequate funding to be provided, in connection with which
national and EU-level instruments have been developed to invest in research and
innovation. Stimulating the development of the innovation process is one of the
priorities of the Bulgarian government's policy during the previous and current
programming period, in view of the ever more significant reduction of resources in
global context and the ever-increasing needs of people, as well as improving the
country's position within the EU.
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Summary: Целью статьи является улучшение управления финансами фермерских
хозяйств с целью повышения их эффективности. В этом отношении важность финансов
оправдана, как деятельность с богатым теоретическим и практическим содержанием,
освоение которого является мощным средством борьбы за эффективное управление
экономическими процессами. Руководящие принципы для улучшения управления финансами
на фермах изложены в плане совершенствования методологии, обогащения
инструментария и информационной базы для его достижения в соответствии с
различными экономическими теориями и концепциями.
Ключевые слова: финансы, финансовый менеджмент, лизинг, ферма.
Summary: The purpose of the article is to improve the management of farm finances in
order to increase their efficiency. In this respect, the importance of finance is justified, as an
activity with rich theoretical and practical content, the mastering of which is a powerful means of
struggle for the effective management of economic processes. Guidelines for improving financial
management on farms are outlined in terms of improving the methodology, enriching the tools and
information base to achieve it in accordance with various economic theories and concepts.
Keywords: Finance, financial management, leasing, farm.

Постановка проблемы. Устойчивое развитие ферм сосредоточено на
повышении их ликвидности и прибыльности, а также на повышении общей
эффективности их финансового управления. Обоснование и принятие
эффективных финансовых решений - это поиск ответов на некоторые вопросы:
как организовать текущее и перспективное управление финансами для
обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости фермерских хозяйств?
Насколько должен быть оптимальный состав, структура и величина основных и
оборотных активов сельскохозяйственных холдингов? Какими должны быть
источники финансирования со столицей холдинга и какова оптимальная
структура фермы?
Это
показывает,
что
модель
финансового
управления
сельскохозяйственными холдингами в Болгарии фокусируется на путях
16
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повышения их эффективности за счет решения краткосрочных проблем
управления ликвидностью и обеспечения финансовой устойчивости в
долгосрочной перспективе. В этом контексте должны быть доказаны и
защищены средства, с помощью которых можно улучшить и улучшить
управление финансами фермерских хозяйств, и эффективность которых может
быть улучшена и улучшена.
Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы очератани средства для
улучшения управления финансами в сельскохозяйственных хозяйствах с целью
повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Среди
руководящих принципов по улучшению управления финансами в
сельскохозяйственных хозяйствах следует учитывать: использование
положений в различных экономических школах и доктринах; использование
нетрадиционных методов финансирования; создание возможностей для
полного использования банковских кредитов; поиск путей поддержания
структуры капитала на устойчивом уровне; поддержание краткосрочной
ликвидности и многое другое.
Результаты исследования. Чтобы создать условия для мобилизации и
эффективного использования имеющихся ресурсов для долгосрочного
заимствования из других банков и небанковских учреждений и их полное
использование в хозяйствах и оценить потенциальные риски в сельском
хозяйстве необходимо принять научно обоснованную модель финансового
управления, Поскольку финансирование играет важную роль в управлении
фермой, как способствовать эффективному потоку информационных
процессов, связанных с уровнем теоретических знаний и его проявления в
науке.
Модель финансового управления должна основываться на экономической
науке и ее наноразмерной стоимости для наиболее полной мобилизации и
использования свободных денежных средств и для долгосрочного привлечения
средств из внешних источников финансирования. Это подчеркивает
необходимость адаптации экономической теории к «новой экономике,
основанной на знаниях». Необходимо использовать инструменты различных
школ экономики и применять ту часть ее, которая соответствует условиям,
существующим на фермах.
Экономическую
теорию
сельскохозяйственного
производства
невозможно изучать сама по себе, поскольку общая теория производства
одинакова для всех отраслей народного хозяйства, что также показывает их
взаимозависимость. Но особенности сельского хозяйства придают ему особый
характер, который подчеркивает применение общей экономической теории в
соответствии с этими специфическими особенностями сектора. Поэтому
необходимо учитывать определенные законы, определяющие стабильность
рынков сельскохозяйственной продукции и создающие предпосылки для
интенсивного и стабильного экономического развития сектора сельского
хозяйства с использованием экономических мультипликаторов.
Необходимо учитывать законы английского биржевого брокера Кинга и
немецкого статистика Энгель о влиянии эластичности на стабильность
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сельскохозяйственных рынков, поскольку оно оказывает значительное влияние
на их волатильность, соответственно, на ликвидность и прибыльность бизнеса.
Необходимо также применить некоторые взгляды неолиберализма на
сокращение государственных субсидий на сельское хозяйство и усиление
контроля за ценами на сельскохозяйственную продукцию. Это создаст
предпосылки для повышения потребительского спроса и продовольственной
безопасности, обеспечивая более высокий уровень занятости населения за счет
государственных инвестиций в инфраструктуру, снижение налогов и
процентов, а также введение инфляционного финансирования.
Глобализация ведет к либерализации торговли сельскохозяйственной
продукции в мире, но эти процессы медленнее в аграрном секторе, в отличие от
отраслей промышленности и услуг в связи с протекционистской
сельскохозяйственной
политикой.
Таким
образом,
всемирное
сельскохозяйственное производство не имеет места, где оно является наиболее
эффективным и экономически эффективным. Необходимо найти более широкое
применение «Теории общественного выбора» J. Byukyanan в качестве
предварительного условия для повышения надежности экономической системы
и, в частности, взаимозависимости, которая существует между экономикой,
политикой, и некоторыми инструментами для более широкого использования
кредита и денег (Джон Ло) как средство экономического воздействия.
Наиболее
рациональное
и
реалистичное
применение
общей
экономической теории следует искать для достижения хорошего рыночного
результата с реалистичной моделью финансового управления и регулирования
бизнеса сельскохозяйственных холдингов. При определении теоретических и
методологических основ этой модели управления следует также уделять
должное внимание финансовым ресурсам, таким как распределение,
перераспределение и воспроизводство денежных дел, способствующие его
ритмическому и эффективному функционированию. С этой целью некоторые
нетрадиционные источники финансирования - лизинг и факторинг должны
использоваться более широко в сельскохозяйственном секторе.
В 2014 году на рынке лизинга в Болгарии зафиксирован рост лизинговых
сделок, увеличение общего портфеля, рост активов компаний и сокращение
неработающих контрактов. Портфель сектора увеличился на 1% до 3,075 млрд.
левов, а активы лизинговых компаний увеличились на 1,4% до 4,039 млрд.
левов, число которых составило 67 в соответствии с регистром Болгарский
национальный банк БНБ [1]. Согласно данным БНБ, сельскохозяйственное
оборудование как тип арендованного актива составляет 25,2% от общего
портфеля лизинговых компаний. Финансовый кризис привел многие фермы к
поиску внутренних ресурсов и возможностей экономии. За период с июля по
сентябрь 2015 года объем вновь арендованного финансирования (по
финансовой и операционной аренде) составил 373,4 млн. левов.
В 2014 году рынок «подержанных» технологий с гарантированным
качеством растет. Фермеры ищут относительно хорошо используемое
оборудование (тракторы, комбайны и т. д.) по хорошей цене. Некоторые
компании предоставляют возможность использовать подержанные машины
18
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финансового лизинга с первоначальным взносом около 15%. Используемое
оборудование, финансируемое лизингом, - это выбор владельцев, которые не
решают инвестировать в такую новую технику, или не могут покупать ее за
счет собственных средств или фондов и программ ЕС. Чтобы ответить на
вопрос о том, какие источники финансирования - лизинг и / или банковский
кредит для использования, фермы должны провести тщательный расчет и
определить экономическую выгоду от использования обеих форм.
Сельскохозяйственные фермы в Болгарии сталкиваются с очень
серьезными проблемами в обеспечении необходимого оборотного капитала.
Это диктуется, с одной стороны, тем, что они осуществляют свою деятельность
в отрасли, где из-за объективных природных условий происходит медленный
оборот оборотного капитала. К числу других серьезных проблем относятся
большая межотраслевая задолженность на национальном и отраслевом уровне,
худшая инфраструктура, более высокий риск, менее развитые агробизнесы и т.
д., Которые налагают потребность в более крупном оборотном капитале.
Финансовые рынки «под ключ» играют очень важную роль и имеют важное
значение, поскольку они могут добиться более качественной и своевременной
реализации процессов сельскохозяйственной техники, уменьшить дисбаланс
денежной массы, улучшить денежный поток и улучшить ликвидность.
Относительно низкий уровень сотрудничества и интеграции фермеров
разработал продукт и рынки факторов производства и форму
внутрихолдинговой задолженности агробизнеса сравнительно ограниченные
возможности для доступа к оборотному капиталу. Болгарские фермеры могут
использовать факторинг в качестве конкретной альтернативной формы
кредитования для обеспечения оборотного капитала заранее. Продажа
отложенного платежа становится практикой, которая становится все более
популярным и предпочтение покупателей, как международных, так и
национальных финансовых рынков. По факторингу хозяйства могут решить
целый ряд проблем, которые возникают, когда отсрочка платежа, поскольку она
позволяет им гибко оборотный капитал и финансирование, управление
переданной дебиторской задолженности, сбор дебиторской задолженности и
допущения кредитного риска из-за неуплаты покупателем.
Факторинг на рынке Болгарии направлена прежде всего на средних
хозяйствах, которые находятся в процессе расширения, так как им нужны
новые рынки и кто-то, чтобы сделать исследование на своих клиентов,
принимая риск неоплаты заказа. С другой стороны, для небольших ферм, было
отказано в банке кредит, факторинг является возможностью для пополнения
оборотного капитала и для крупных предприятий - гибкий источник
оборотного капитала. Объединение трех функций в одном из рабочего
finanirane, обеспечение ликвидности (финансирование) допущение кредитного
риска (дель кредер) и сбора дебиторской задолженности (бухгалтерские и
административные услуги по факторам), факторинг становятся современным
финансовым инструментом Бизнеса сельскохозяйственных холдингов. Из-за
короткую продолжительность периода кредитования, факторинг определяются
как форма краткосрочного финансирования хозяйств в связи с ограниченным
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количеством собственных средств, трудности в получении банковских
кредитов.
Все фермы заинтересованы в эффективном управлении оборотным
капиталом, чтобы поддерживать оптимальный уровень ликвидности,
обеспечивать сельскохозяйственное производство финансовыми ресурсами и
иметь достаточно высокую платежеспособность и финансовую устойчивость.
Обеспечение ликвидности является главной целью фермерских хозяйств в
краткосрочной перспективе. Планирование ликвидности также должно
учитывать время погашения обязательств сельскохозяйственных холдингов займы, обязательства, лизинговые платежи, а также время сбора дебиторской
задолженности. Меры по улучшению ликвидности, которые необходимо
предпринять фермерам, также являются оптимальным управлением текущими
расходами, Оптимизация средств производства (семена, удобрения, препараты).
Их нерешительность высока и влияет на активность и ликвидность фермы.
В краткосрочной перспективе каждая ферма должна быть в состоянии
удовлетворить своих должников, своевременно погашая свои долги и с
удовлетворительной безопасностью, Предприятие является жидким. Хорошее
управление оборотным капиталом является одним из важных факторов
ускорения темпов развития аграрного сектора. Рациональное использование
оборотных средств приводит к снижению издержек производства, увеличению
урожая сельскохозяйственных культур, роста продовольственных животных,
улучшения
качества
сельскохозяйственной
продукции,
экономного
использования товарно-материальных запасов и т.д., что повышает
рентабельность. Цель состоит в том, чтобы улучшить управление оборотным
капиталом в хозяйствах на основе соблюдения «стандартных» показателей
ликвидности при установленной минимальной и максимальной пределах
изменения товарно-материальных запасов (МЗ), дебиторской задолженности
(В), наличные (ПС) и краткосрочных финансовых вложений (КИ) по строго
определенной структуре краткосрочных активов (КА) по краткосрочным
обязательствам (КО), обеспечивающей лучший оборот оборотного капитала.
Отчетность о доле отдельных элементов КА при условии соблюдения
«ссылочных» показателей ликвидности может быть обеспечена: 1.)
поддержанием КА в интервале 2KП;≥ KA ≥ 2 КО; 2) поддержанием ПС в
диапазоне 0,2КО ≥ ПС ≥ 0,1КО ; 3.) определение КИ с учетом доли ПС и
допустимой области изменения КИ. От коефициент на незабавная ликвидност
= 0,2 ÷ 0,3 следва: 0,3КО ≥ ПС + КИ ≥ 0,2КО; Затем (0.3KО - ПС) ≥ КИ ≥
(0,2КО - ПС); 4.) Определение B с учетом доли ПС, KИ и допустимой области
изменения В. Из коефицеинт берзая ликвидност = 0,5 ÷ 0,6 следует: 0,6 KО≥
(В+ПС+КИ)≥0,5КО. Тогда [0,6КО - (ПС + КИ)] ≥ В ≥ [0,5КО - (ПС + КИ)]; 5.)
Определение MЗ с учетом доли ПС, KИ и B. Из KA = (M3 + B + ПС + KИ),
следует M3 = KA - (B + ПС + KИ).
Определенные допустимые области для модификации МЗ; B; ПС и КИ
показывают, что: MЗ (может занимать от 75 до 40% КА), а B (может занимать
от 40% до 10% КА) имеют наибольшую долю в структуре КА; При увеличении
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коефициента обща ликвидност (Кол) 1 до 2 увеличивается и доля M3 в
структуре КA (при Кол = 2, они уже занимают от 70% до 75% КА); Соблюдение
рассмотренных «ссылочных» коэффициентов ликвидности может быть
выполнено с нулевыми КИ; Рассматриваемые «ссылочные» коэффициенты
ликвидности не требуют соблюдения конкретной ÷структуры КП, а только
количественные ограничения, налагаемые Koл = 1 ÷ 2; при Кол ≈ 1 - МЗ имеют
наименьшую относительную долю в структуре KA и KО, что уменьшает
сложные ликвидные активы и улучшает оборот, в то время как B имеет
наибольшую долю, что в принципе способствует увеличению чистой суммы
доходов от продаж и оборот.
Необходимо принять специальные меры для создания условий для
полного использования банковских и корпоративных кредитов и контроля за их
погашением. В настоящее время фермерам нужны как оборотные средства, так
и инвестиционные активы для консолидации и долгосрочного устойчивого
развития, что требует от них планирования своей кредитной политики для
защиты себя в краткосрочной перспективе от ликвидности и, в конечном счете,
от финансовых кризисов. Важность проблемы выбора кредитной политики для
ферм требует улучшения в этом процессе путем улучшения контроля, что
требует разработки планов погашения, чтобы помочь в плане фермы лучше
погасить кредиты, полученные в наилучших возможных условиях, что
Позволит им погасить свой долг на плановой основе, благодаря чему у них
будет возможность выбрать наилучшие условия из многих альтернатив в
зависимости от конкретных условий.
Одной из основных проблем финансового управления является
оптимальная структура капитала, начиная с точки зрения финансовой
стабильности и кредитоспособности фермы. Актуальность проблемы
структуры капитала и его поддержания на стабильном уровне связана с
поиском путей, средств и средств для максимальной прибыли с минимальным
риском с учетом влияния разных факторов. Основные способы измерения
структуры капитала можно свести к: определению средневзвешенной
стоимости капитала, подлежащей минимизации; Используйте эффект рычага и
поддерживайте его в оптимальных пределах (0,3-0,6) в качестве критериев
поиска самого дешевого капитала с минимальным риском; Обеспечение более
высокой рентабельности используемого капитала, чем процентная ставка по
кредитам, для погашения процентов и основной суммы.
В этой связи в финансовой теории следует учитывать следующее:
«золотое финансовое правило» и «правило золотого баланса». Так называемое
«золотое финансовое правило» показывает степень платежеспособности
заемного капитала, связанного со степенью ликвидности активов,
финансируемых этими фондами. Требование «правила золотого баланса»
заключается в том, что долгосрочные активы (ДА) финансируются за счет
собственного капитала (СК) и долгосрочных обязательств (ДО), которые
составляют постоянный (долгосрочный) капитал (ПоК); Чтобы сохранить
уравнение баланса: СК + ДО > ДА или ПоК> ДА. Нарушение вертикальных
форм финансирования означает, что холдинг финансируется за счет
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привлеченных иностранных средств на короткий период времени и не может
быть возвращен их держателям в согласованные сроки, что может привести к
объявлению несостоятельности и, следовательно, неплатежеспособности
Постоянный капитал должен также финансировать часть краткосрочных
активов (КА). Если КА полностью финансируются за счет краткосрочных
обязательств, и если некоторые из этих КА не могут быть быстро
преобразованы в имеющиеся средства, то ферма не сможет вернуть часть своих
краткосрочных обязательств (КО) своим держателям. Поэтому одним из
наиболее важных вопросов в структуре капитала является установление
наиболее подходящей суммы заемного капитала путем обеспечения
достаточной нормы прибыли СК. Исходя из этого, ферма формулирует свою
политику и стратегию в отношении ответов на три основных вопроса: каковы
границы структуры капитала? Какова внутренняя структура СК и ПК для
обеспечения финансовой стабильности и независимости экономики? Где и где
положить капитал?
Очень важно правильно идентифицировать объекты (основные средства),
в которые инвестируются финансовые ресурсы. Инвестиции должны быть
подчинены долгосрочной стратегии развития холдинга и проводиться после
тщательного изучения и расчета ожидаемого экономического воздействия
многомерных решений путем применения методов оценки инвестиционных
проектов (методов бюджетирования капитала). Общеизвестно, что основной
капитал в сельском хозяйстве является частью стоимости производительного
капитала, который воплощается в труде, сохраняя свою естественную форму на
протяжении многих производственных циклов и постепенно истощая его,
передавая свою ценность произведенному продукту по частям, Формирование
фонда возмещения [3, с. 146]. Для сельскохозяйственных холдингов
характерно, что технологические процессы переплетаются с биологическими,
и, как следствие, соответственно наблюдается отчетность, анализ ДА
биологического происхождения.
В процессе управления финансовыми ресурсами в сельском хозяйстве
усиливается роль финансового и бухгалтерского анализа с применением
современных
методов
исследования.
Анализ
бухгалтерской
(БА),
рассматривается как система методов и инструментов для изучения прошлого и
нынешнего состояния этих хозяйств, является определение направления
развития хозяйств, измерить влияние факторов и принимать оптимальные или
рациональные решения об их развитие. В условиях жесткой конкурентной
среды, улучшение информационного обеспечения и использования
современных методов и информационных технологий в финансовой и
бухгалтерской деятельности ферм БА, построенных на фундаменте
бухгалтерского учета, расширить круг задач и функций финансового
управления холдингов. На основе анализа факторов, влияющих на финансовые
показатели хозяйств возникла необходимость разработки и внедрения
современной интегрированной базы данных финансового учета (БД
«нормативно-справочник» база данных «Нормативная ссылка», база данных
«Ресурсы» базы данных «Маркетинг», БД «Технология» база данных
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«Агрономия» и БД «Расходы») для прогнозирования, анализа и управления
бизнесом.
В результате могут быть синтезированы следующие выводы:
Во-первых: Средства для улучшения управления финансами на фермах
указываются с точки зрения совершенствования методологии, обогащения
инструментария для его достижения в соответствии с различными
экономическими теориями и концепциями. Представлены нетрадиционные
формы финансирования инвестиционных и рабочих потребностей
сельскохозяйственных хозяйств - лизинга и факторинга.
Во-вторых: обеспечение стабильной ликвидности и хорошего оборота
оборотного капитала сельскохозяйственных холдингов путем поддержания
коефициент общой ликвидност ≈ 1 и минимизации запасов и контрольной
дебиторской задолженности (средняя дебиторская задолженность должна быть
меньше, чем обязательств) является средством повышение эффективности
сельскохозяйственного производства.
В-третьих: Повышение долгосрочной рентабельности может быть
достигнуто путем поддержания структуры капитала на стабильном уровне и
эффективного сочетания различных путей финансирования для снижения
риска,
увеличения
прибыли
за
счет
увеличения
доходов
от
сельскохозяйственной продукции на агрорынке и сокращения издержек.
В-четвертых: Учет как информационная база для финансового
управления фермами помогает анализировать, контролировать и оперативно
управлять своей ликвидностью и прибылей.
1.
2.
3.
4.
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ФАКТОРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
FACTORS OF MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S VALUE AND
ECONOMIC SECURITY
У статті проаналізовано концепцію управління ресурсами підприємства, концепцію
вартісно-орієнтовного управління та концепцію економічної безпеки підприємства,
виявлений та доведений їх взаємозв’язок. Сформовано набір факторів, управління якими
дозволяє одночасно забезпечити зростання економічно-доданої вартості підприємства та
забезпечити високий рівень його економічної безпеки.
Ключові слова: безпека підприємства, економічна безпека, вартість підприємства,
фактори вартості, ресурси підприємства, складові економічної безпеки
В статье проанализирована концепция управления ресурсами предприятия, концепция
стоимостно-ориентированного управления и концепция экономической безопасности
предприятия, обнаружена и доказана их взаимосвязь. Сформирован набор факторов,
управление которыми позволяет одновременно обеспечить рост экономически добавленной
стоимости предприятия и обеспечить высокий уровень экономической безопасности.
Ключевые слова: безопасность предприятия, экономическая безопасность,
стоимость предприятия, факторы стоимости, ресурсы предприятия, составляющие
экономической безопасности
The article analyzes the concept of enterprise resource management, the concept of valuebazed management and the concept of economic security of the enterprise, identified and proved
their interconnection. A set of factors is formed, the management of which allows simultaneously to
ensure the growth of the economic value added of the enterprise and ensure a high level of its
economic security.
Keywords: enterprise security, economic security, enterprise’s value, value factors,
enterprise resources, components of economic security
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Постановка проблеми. В традиційній економічній теорії прийнято
вважати, що ефективність діяльності господарюючого суб’єкта залежить від
ефективного використання ресурсів, якими володіє підприємство. Проте
стрімкий розвиток світової економіки спричиняє постійну зміну навколишнього
середовища, методів, факторів, показників діяльності підприємства. Виходячи з
цього достатня кількість та якість господарчих ресурсів та їх ефективне
управління стає недостатнім для виживання в ринковій економіці. Для
забезпечення ефективності управління господарськими процесами у діяльності
підприємства, треба мобільно реагувати на зміни середовища та протидіяти
різного роду зовнішнім та внутрішнім загрозам. Потрібні нові, більш
прогресивні методи управління що надають можливість прогнозування і
моделювання майбутнього розвитку підприємства. В даному контексті
продуктивною можна вважати методику вартісно-орієнтованого управління,
яка поєднує в собі ефективне використання ресурсів, зростання вартості
підприємства та забезпечує його економічну безпеку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню концепції
вартісно-орієнтовного управляння присвячено ряд праць американських
економістів старої школи - Уолш К., Коупленд Т., Т. Коупленд, Т. Коллер, Д.
Муррин, Мартин Джон Д., Петти Вильям ДЖ., А Рппопорт. Питання
забезпечення економічної безпеки досліджується великою кількістю вчених як
зарубіжних так і вітчизняних - Жихор О.Б., М. А. Гурєєва, С. І. Ілляшенко, М. І.
Копитко, М. В. Міненко, В. О. Плотніков, С. С. Серьогін, І. Ю. Фалінскій та ін.
Однак, поєднання цих напрямків, тобто використання концепції вартісноорієнтованого управління
може стати продуктивним кроком в процесі
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Мета та цілі статті. Метою дослідження є виокремлення та формування
системи взаємопов’язаних факторів на основі поєднання концепцій управління
ресурсами підприємства, вартісно-орієнтованого управління та забезпечення
економічної безпеки, ефективне управління якими дозволить забезпечити
зростання вартості підприємства та високий рівень його економічної безпеки.
Виклад основного матеріалу.
Аналіз наукових робіт в галузі
антикризового та стратегічного управління та
управління економічною
безпекою показує, що для ефективної і стабільної діяльності, підприємство
повинно удосконалювати механізми управління у трьох напрямках:
- Управління ресурсами підприємства, адже саме ресурси є предметом і
засобом праці та основою для здійснення господарської діяльності. До
ресурсів підприємства відносимо: матеріальні, фінансові інтелектуальні
ресурси;
- Вартісно-орієнтоване управління, що є прогресивним напрямом, який
дозволяє прогнозувати майбутні результати діяльності підприємства,
показувати реальний фінансовий стан суб’єкта господарювання та
зростання добробуту власників чи інвесторів бізнесу. Управління
вартістю дозволяє відмовитися від ретроспективного аналізу результатів
ведення господарювання та спрогнозувати найбільш ефективний сценарій
діяльності підприємства. В рамках концепції вартісно-орієнтованого
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управління розглядається операційна, фінансова та інвестиційна
складова.
- Забезпечення економічної безпеки, дозволяє, окрім силового захисту
ресурсів підприємства, створювати найбільш оптимальні умови для
функціонування підприємства та отримання прибутку. Здатність до
швидкого реагування на будь-які зовнішні та внутрішні загрози,
прогнозування та чутливість до змін середовища значно збільшує
можливості підприємства перед конкурентами. Стосовно мети
дослідження ми будемо розглядати економічну безпеку підприємства з
позиції
комплексного підходу на основі
виділення ресурснофункціональних складових, а саме: фінансову, інтелектуально-кадрову,
техніко-технологічну, інформаційну, політико-правову, продуктову,
силову та екологічну.
Аналіз сутності та змісту досліджуваних концепцій, їх органічний
взаємозв’язок дозволив виділити фактори, що надають можливість управляти
одночасно ефективністю використання ресурсів, зростанням вартості та рівнем
економічної безпеки підприємства. Виявлений взаємозв’язок факторів вартості
з ресурсно-функціональними складовими економічної безпеки підприємства
подано у вигляді схеми (рис. 1).
Підприємство є господарюючим суб’єктом, що отримує вигоди від
виробництва, виконання робіт та надання послуг.
Для здійснення своєї діяльності будь-яке підприємство повинне мати
певні ресурси. Розмір і структура цих ресурсів, вміле їх використання є
джерелом зростання вартості підприємства. Поряд з цим, ресурси підприємства
є об’єктами економічної безпеки, тобто тим, на що мають бути спрямовані
заходи захисту.
Усі ресурси можна розділити на три основні групи: 1) матеріальні; 2)
фінансові; 3) нематеріальні ресурси. Перша група ресурсів – це матеріальні
активи підприємства, які включають основні засоби і матеріальні запаси. Другу
групу складають дебіторська заборгованість, різні цінні папери та грошові
кошти. До третьої групи відносяться людські ресурси, інформаційні ресурси,
відносини з клієнтами, постачальниками, іншими компаніями, різними
інституціями. Велике значення має також система управління підприємством,
його організаційна структура, внутрішні відносини, організаційна культура
тощо.
У сучасних підприємствах нематеріальні ресурси здобувають щораз
більшу роль. Вони не відображені у балансах підприємств, однак створюють ті
результати, які можна реально виміряти. У спеціальній літературі такі активи
визначаються як інтелектуальний капітал.
Концепція інтелектуального капіталу, незважаючи на роки досліджень, до
цього часу не була чітко визначена. Відомо, що конкурентні переваги
підприємства все менше пов’язані з наявними майновими активами чи
структурою джерел їх фінансування. Два господарські суб’єкти з аналогічним
рівнем балансової вартості активів, аналогічною майново-грошовою
структурою, а також схожою продуктовою пропозицією можуть мати різну
26

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 7

ринкову вартість. Вартість сучасного підприємства не залежить від його історії
та його власності, а залежить від перспектив розвитку.

Рис. 1. Взаємозв’язки факторів вартості з ресурсно-функціональними
складовими економічної безпеки підприємства (розроблено автором)
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Наявність необхідних за обсягом та якістю економічних ресурсів –
запорука економічної безпеки підприємства. Фінансові, матеріальні та трудові
ресурси є об’єктами економічної безпеки підприємства в першу чергу.
Економічну безпеку ми визначаємо як стан захищеності підприємства від
зовнішніх і внутрішніх загроз, що забезпечується шляхом ефективного
використання ресурсів та зростання вартості підприємства з метою задоволення
інтересів інвесторів або власників [1 ].
Зовнішні фактори
Рівень цін на сировину.
Споживчий попит.
Рівень цін на
продукцію. Становище
контрагентів. Стан
конкуренції

Ринкові

Стан економіки.
Інфляційні процеси.
Розвиток
фінансової системи.
НТП. Енергетична
незалежність

Політична обстановка.
Стабільність
законодавства. Державна
політика (фінансова,
валютна, промислова,
податкова, кредитна)

Рівень безробіття.
Демографічні
тенденції.
Платоспроможність
споживачів.
Екологічна
обстановка

Макроекономічні

Політикоправові

Соціальноекономічні

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
ПІДПРИЄМСТВА

Виробничоопераційні

Фінансовоінвестиційні

Використання основних
і оборотних коштів.
Структура та ліквідність
активів. Рентабельність
виробництва.
Впровадження
технологій. Структура
собівартості. Рівень
витрат

Нормативноправові

Структура
капіталу.
Рівень
інвестування.
Фінансові
ризики.
Фінансовий
стан. НДДКР

Система
інформаційного
забезпечення.
Посадові
інструкції.
Контракти з
контрагентами. Захист
інформації

Маркетинговокомерційні

Кадровоуправлінські

Цінова
політика.
Політика
розподілу.
Політика
просування.
Маркетингові
дослідження.
PR-технології

Трудовий
потенціал.
Кваліфікація і
професіоналізм
персоналу.
Організаційна
структура і
культура. Система
мотивації. Розробка
стратегії розвитку

Внутрішні фактори

Рис. 2. Фактори економічної безпеки підприємства (розроблено автором)
Дане визначення, зокрема, має на увазі використання ресурсів
підприємства таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективне його
функціонування. Так, О.Б. Жихор і Т.М. Куценко, розглядаючи економічну
безпеку на рівні підприємства (фірми), вказують, що вона «передбачає стійкий
розвиток (тобто збалансований і безупинний), що досягається за допомогою
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використання усіх видів ресурсів і підприємницьких можливостей, за якими
гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного
функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку,
запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам)» [2, с. 11].
Найбільш повним та різностороннім підходом до забезпечення
економічної безпеки є підхід на основі виділення ресурсно-функціональних
складових економічної безпеки підприємства.
Вітчизняні науковці по-різному підходять до сутнісного наповнення
поняття економічної безпеки, відповідно розрізняється і елементний склад цієї
категорії . На нашу думку, корисно виділяти та використовувати такі основні
ресурсно-функціональні складові економічної безпеки підприємства:
фінансову, інтелектуально-кадрову, техніко-технологічну, інформаційну,
політико-правову, продуктову, силову та екологічну. Умовно всі складові
економічної безпеки підприємства можна розділити на зовнішні (політикоправова, інтерфейсна, ринкова, енергетична) та внутрішні (інтелектуальнокадрова, фінансова, інформаційна, силова, ресурсна, техніко-технологічна), а
також соціальну та екологічну складові, що відносяться і до зовнішніх і до
внутрішніх.
Структура економічної безпеки кожного підприємства відрізняється і
залежить від його галузевої приналежності, економічної ситуації, що склалася
на даний час на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін на товари чи
послуги підприємства, відповідності інтересів підприємства зовнішнім запитам
(кон’юнктури ринку), діяльності основних фірм-конкурентів тощо. Разом з тим,
основні складові економічної безпеки згідно ресурсно-функціонального
підходу (фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, політикоправова, інформаційна) присутні завжди.
Кожна з ресурсно-функціональних складових економічної безпеки
підприємства має власні критерії та власні способи забезпечення. Разом з тим,
усі складові взаємопов’язані. Економічну безпеку підприємства забезпечує
сукупність
факторів,
які
сприяють
досягненню
високого
рівня
конкурентоспроможності, незалежності, стійкості, здатності до розвитку в
умовах нестабільності і складної прогнозованості зовнішнього середовища.
Можна виділити внутрішні та зовнішні фактори, які в комплексі впливають на
економічну безпеку підприємства (рис. 2).
В даний час багато зарубіжних компаній застосовують концепцію
управління, заснованого на вартості (VBМ). О.В. Макарюк [4] доводить, що
саме вартість підприємства є основою розвитку та безпеки. Вартість
підприємства включає низку факторів, що визначають його дійсний та
майбутній стан.
Вартісно-орієнтоване управління передбачає максимально ефективне
використання майна підприємства, що забезпечує отримання вигоди від
наданого інвесторами капіталу більшої, ніж очікувана вигода від вкладень з
аналогічним ризиком, коли підприємство здатне в довгостроковій перспективі
приносити високі та стабільні доходи інвесторам.
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Впровадження вартісно-орієнтованого управління на підприємстві
відповідає основним засадам його економічної безпеки. В першу чергу це
обумовлено ідентичністю факторів вартості та ресурсно-функціональних
складових економічної безпеки підприємства. Серед факторів, що впливають на
вартість компанії, можна виділили основні (вільні грошові потоки, вартість
капіталу і період зростання вартості) і додаткові (фактори ефективності
інвестованого капіталу і нематеріальних ресурсів).
Спочатку в рамках вартісно-орієнтованого підходу виділялися лише
фінансові фактори, які розраховувалися через приведену вартість грошових
потоків. Так, К. Уолш виділяв такі ключові фактори вартості, як: темпи
зростання, рентабельність реалізації, ставка оподаткування прибутку, інвестиції
в нові необоротні активи, інвестиції в оборотний капітал, ставка дисконтування
[6].
Т. Коупленд, Т. Коллер і Дж. Мурін визначають три загальні фактори
вартості: 1) зростання обсягу продажів, 2) прибуток від основної діяльності, 3)
оборотність капіталу. Автори також вказують на необхідність виділення для
кожного рівня управління специфічних факторів вартості [3]. Дж. Д. Мартін і В.
Дж. Петті до факторів, що визначають вартість компанії, відносять: 1) обсяг
продажів; 2) темпи росту продажів; 3) операційну рентабельність продажів; 4)
відношення активів до продажів; 5) податки [5, с. 72].
Відомо, що на вартість підприємства впливають рішення у всіх сферах
діяльності: операційній, інвестиційній та фінансовій. В операційній діяльності є
фактори, пов’язані з виручкою від реалізації, операційними витратами і нормою
прибутку від продажів. В рамках інвестиційної діяльності йде мова про темпи
інвестування і структуру інвестицій (в основний капітал чи оборотні активи).
Фінансова діяльність пов’язана з вибором джерел фінансування, формуванням
їх структури, від чого залежить вартість залученого капіталу.
А. Раппапорт, який вперше використав метод оцінки акціонерної вартості
на основі моделі дисконтованої вартості грошового потоку, наслідки рішень в
цих трьох сферах (операційній, інвестиційній та фінансовій) виразив у семи
ключових факторах, що впливають на вартість компанії. Це, зокрема:
1) зростання обсягів продажів;
2) рентабельність операційного прибутку;
3) ставка податку;
4) інвестиції в основний капітал;
5) інвестиції в робочий оборотний капітал;
6) період планування / горизонт прогнозування;
7) необхідна норма прибутковості [7].
А. Раппапорт підкреслює, що ці сім факторів пов’язані зі створенням
доданої акціонерної власності. Зміна значення кожного з цих факторів
спричиняє збільшення чи зменшення вартості компанії.
Реалізація таких рішень, які максимізують вартість компанії, сприяє
зростанню багатства власників. Причому вагомість має реалізація
управлінських рішень на різних рівнях організаційної ієрархії, а не просто їх
прийняття. Таким чином, ефективність управління вартістю залежить не тільки
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від добре підготовленої стратегії розвитку підприємства та отриманих
оперативних завдань, а від їх розуміння менеджерами на нижчих рівнях, а
також від інтересу до них всіх співробітників.
Головною передумовою успішного упровадження вартісно-орієнтованого
управління є те, що для підтримки процесу створення багатства діяльність
менеджерів слід вимірювати і винагороджувати за допомогою показників, які
мають безпосереднє відношення до створення акціонерної власності.
Найбільш поширеними інструменти концепції вартісно-орієнтованого
управління є: чистий грошовий потік (free cash flow), економічна додана
вартість (economic value added – EVA) Стерна-Стюарда, грошова додана
вартість (cash value added – CVA) Левіса, економічний прибуток КоуплендаКолера-Мурріна, акціонерна додана вартість (SVA) А. Раппапорта, грошова
рентабельність інвестицій (cash flow return on investment).
Фундаментом вартісно-орієнтованого управління є дисконтування
грошових потоків для оцінки вартості компанії. Слід визнати, що чисті грошові
потоки – це наслідок управлінської політики і практики, вони є результатом
операційних, інвестиційних і фінансових рішень. Чистий грошовий потік
компанії дорівнює її грошовому потоку від операційної діяльності за
вирахуванням усіх додаткових інвестицій в оборотний капітал і довгострокові
активи. Чистий грошовий потік компанії дорівнює сумі, виплаченій інвесторам
[5, с.56]. Чисті грошові потоки важливі для інвесторів, оскільки вони є тими
коштами, які розподіляються серед цих інвесторів, і є головним фактором, що
визначає вартість компанії.
Показник економічної доданої вартості EVA слід використовувати, щоб
розуміти, як на вартість компанії впливає поточна діяльність, який вклад
вносить персонал. Для цього слід виділити фактори економічної доданої
вартості EVA, що мають вплив на результати діяльності підприємства.
Для кожного підприємства слід будувати індивідуальну схему
взаємозв’язку факторів вартісно-орієнтованого управління, яка забезпечить
обґрунтований результат.
За допомогою аналізу сценаріїв та альтернатив можна визначити підходи
до конкретних процесів і розробити відповідні управлінські заходи.
Менеджери компанії в рамках вартісно-орієнтованого управління
реалізують завдання і цілі, спрямовані на забезпечення економічної безпеки. Це
зумовлено в першу чергу ідентичністю факторів вартості і структурнофункціональних складових економічної безпеки підприємства.
Висновки.
Запропоновано
впровадження
концепції
вартісноорієнтованого управління для забезпечення економічної безпеки на
підприємстві, що в першу чергу обумовлено ідентичністю факторів вартості та
ресурсно-функціональних складових економічної безпеки. На вартість
підприємства впливають фактори операційної діяльності (темп росту обсягів
реалізації, рентабельність продажів, ціна продажів, продуктивність тощо);
фактори інвестиційної діяльності (обсяги інвестицій в оборотні активи та
необоротні активі, рентабельність інвестиційних вкладень тощо); фактори
фінансової діяльності (структура капіталу, вартість капіталу, ставка за
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кредитами тощо). Сучасні підходи до оцінювання вартості підприємства
здійснюються з використанням моделі дисконтованої вартості грошового
потоку, базовими показниками якої є чистий грошовий потік і економічна
додана вартість EVA.
Вартісно-орієнтований підхід вимагає здійснення постійного і
максимально повного моніторингу діяльності компанії, що значно підвищує
якість і ефективність оцінки та управління безпекою підприємства.
Використання ключових факторів вартості дозволяє визначити не тільки всі
точки «зростання», але також врахувати всі витрати і ризики ведення бізнесу
компанії.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЦІЛІ ІНОВАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
CONCEPTUAL PROBLEMS AND GOALS OF INNOVATION AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF REGIONS ECONOMY
У статті обґрунтовано функціональну значимість інноваційно-технологічного
розвитку для фукціонування регіону та його середовища. Проаналізовані основні цілі та
напрямки інноваційного розвитку, як в регіоні так і в Україні вцілому. Досліджений вплив
приватного сектору та інноваційно налаштованих підприємств на розвиток технологічного
середовища країни. Доведено поточну потребу підвищення якості науково-освітнього
середовища областей як рушійного індикатора для досягнення найвищого інтелектуальнотрудового потенціалу. Проаналізовані основні проблеми, що стоять перед суб»єктами
господарювання, так і перед державою в процесі впровадження технолого-сингулярного
етапу розвитку економіки.
Ключові слова: інновація, інноваційно-технологічний розвиток, сингулярність, регіон,
інноваційний розвиток регіону.
В статье обосновано функциональную значимость инновационно-технологического
развития для фукционирования региона и его среды. Проанализированы основные цели и
направления инновационного развития, как в регионе так и в Украине в целом. Исследовано
влияние частного сектора и инновационно настроенных предприятий на развитие
технологической среды страны. Доказано текущую необходимость повышения качества
научно-образовательной среды областей как движущего индикатора для достижения
высокого интеллектуально-трудового потенциала. Проанализированы основные проблемы,
стоящие перед субъектами ведения хозяйства, так и перед государством в процессе
внедрения технолого-сингулярного этапа развития экономики.
Ключевые
слова:
инновация,
инновационно-технологическое
развитие,
сингулярность, регион, инновационное развитие.
The article substantiates the functional significance of innovation and technological
development for the region and its environment. The main goals and directions of innovation
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development are analyzed in the region as well as in Ukraine as a whole. The influence of the
private sector and innovative enterprises on the development of the technological environment of
the country is investigated. The current need to improve the quality of the scientific and educational
environment of the regions as a driving indicator has been proved to achieve the highest
intellectual and labor potential. The main problems facing the subjects of management, and before
the state in the process of introducing a technological and singular stage of economic development
are analyzed.
Key words: innovation, innovation and technological development, singularity, region,
innovative development of the region.

Постановка проблеми. Як відомо, найважливішою особливістю
розвитку світового господарства на сучасному етапі є посилення
глобалізаційних процесів. В умовах зростання транснаціональних потоків
товарів і послуг, людського і фінансового капіталів, інформаційного та
технологічного трансферу національні економіки об'єднуються в пошуку
найбільш адекватної реакції на так звані «Великі виклики», з якими доведеться
зіткнутися суспільству в середньо- і довгостроковій перспективі [1, p. 36].
Згідно з оцінками фахівців, один з найпотужніших економічних викликів
лежить в площині технологічного розвитку: по думку Е. Тоффлера, «...
технологія - єдине джерело зміни в суспільстві. Соціальні перевороти можуть
бути викликані зміною в хімічному складі атмосфери, змінами клімату,
родючості грунту і багатьма іншими факторами. Проте, технологія, безперечно,
- головна сила, що лежить в основі прискореного розвитку»[2]. На нашу думку,
такий розвиток для України може відбутися саме в процесі становлення
технолого-сингулярного етапу розвитку регіонів [3, c. 260]. Очевидна тенденція
скорочення тривалості життєвих циклів сучасних технологій, революційні
технологічні зміни в сфері альтернативної енергетики та ресурсозбереження,
вибухове зростання обсягу і темпів зростання науково-технологічних знань
підвищують ступінь невизначеності прогнозів соціально-економічного
розвитку. У сформованих умовах особливого значення набуває своєчасна
ідентифікація глобальних технологічних викликів і технологічних трендів,
обгрунтоване визначення науково-технологічних пріоритетів, а також
формування ефективного організаційно-економічного механізму доведення
обраних пріоритетів до ринкової стадії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У формування базових основ
формування та реалізації інноваційних процесів найсуттєвіший вклад внесли
такі всесвітньо відомі автори, як К. Кларк, С. Кляйн, Ф. Кодама, Р. Купер, Н.
Розенберг, Р. Росвелл, С. Уйлрайт, Г. Чесбро і ін. Повинні також виділити
відомих українських вчених, які внесли вагомий вклад в дослідження
інноваційних процесів та технологічного розвитку регіонів, а саме: І. Вахович,
Л. Кочубей, Х. Лошковська, Г. Монастирська, М. Наумов, В. Решетило,
О. Фаізова, Ю. Федотова, О. Чуль, А. Шевцова та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас
визначення основних цілей та концептуальних рис впровадження інноваційнотехнологічного розвитку в регіонах України та становлення технологосингулярного етапу потребують уточнення та подальшого вивчення, що і
34
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формує актуальність нашого дослідження. Вважаємо, рішення вищевказаних
актуальних для сучасної економіки проблем та завдань повинно здійснюватися
на науково обґрунтовано, внаслідок цього вважаємо за доцільне звернутися до
дослідження економічних аспектів питань інноваційно-технологічного
розвитку та формування технолого-сингулярного етапу.
Формулювання цілей статті. В загальному метою даного дослідження є
виявлення та оцінка основоположних цілей та основ інноваційнотехнологічного розвитку регіонів України в умовах формування технологосингулярного етапу розвитку економіки. Дане дослідження може стати
частиною
стратегії
науково-технологічного
розвитку
України
на
довгостроковий період, що на нашу думку повинно прирівнюється до
стратегії національної безпеки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо звернутися до давніх
технологій, слід зазначити, що їх процес створення був надзвичайно тривалим і,
як правило, не був результатом чийогось свідомого наміру. Еволюція
технодинаміки встановила певні співвідношення, користуючись якими
суспільство стало передбачити і вибирати напрямки розвитку технологій. В
якості такого співвідношення стала використовуватися питома величина витрат
живої або уречевленої праці. Сучасна економічна наука і практика виділяє
наступні показники ефективності виробничої технології [4]: питома витрата
матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції; кількість
корисної речовини (продукту), що витягають із одиниці сировини; якість і
екологічна чистота продукції; рівень продуктивності праці з розрахунку на
реальну завантаженість персоналу; інтенсифікація виробництва; собівартість
продукції; безвідходність технологій.
На нашу думку, серед тенденцій розвитку сучасних виробничих
технологій
можна виділити три основні напрямки: 1) витіснення дискретних технологій
безперервними; 2) пріоритет безвідходних технологічних рішень; 3)
підвищення рівня наукоємності технологій.
Довгий час вчені вважали, що технологічний прогрес є
функцією часу і не залежить від характеристик самої соціально-економічної
системи. Таким чином, йому надавався екзогенни
характер. Пізніше
сформувалася інша позиція, що обгрунтовує ендогенний (властивий самій
системі) характер технологічних змін, які продукують економічне зростання.
Таким чином, виникла нова факторна змінна економічного зростання інноваційно-технологічна активність, - розглянута як стратегічний фактор
забезпечення конкурентоспроможності економічних систем.
Як ми виділяли, на даний момент людство вже стоїть на порозі шостого
технологічного укладу, в основі якого, за оцінками вчених, ймовірно, буде
наноенергетика: молекулярні, клітинні і ядерні технології, нанотехнології,
нанобіотехнології, нанобіоніка, мікроелектронні технології, наноматеріали,
нанороботізація і інші нанорозмірні виробництва. [5, c. 68-69]. Як
наголошується в дослідженні А.І. Татаркіна, в наши дні тільки три світових
держави мають певний технологічний доробок в рамках шостого укладу: США
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- 9-10%, Німеччина і Японія - близько 5% [6, c. 147]. Інші країни поки лише
готуються до переходу на новий технологічний уклад з метою підвищення
конкурентоспроможності національних економік. Тому для України та уряду
необхідно чітко зрозуміти які саме інноваційно-технологічні виклики стоять
перед ними.
Поняття «технологічний уклад» було введено С.Ю. Глаз'євим і визначено
як «групи технологічних сукупностей, пов'язані один з одним однотипними
технологічними ланцюгами і утворюють цілісності» [7, c. 42 ]. Вивченню
технологічних укладів приділено велику кількість публікацій, хотілося би
зосередити увагу на певних протиріччях та проблемах:
по-перше, спірним представляється положення, що новий технологічний
уклад (великий цикл господарської кон'юнктури, техніко-економічна
парадигма) виникає в результаті вичерпання можливостей базових технологій,
перерозподілу ресурсів від «старих» технологічних систем до «нових». На
практиці в багатьох випадках ми спостерігаємо співіснування «старих» і
«нових» технологій, ресурсів і т.п. Наприклад, в даний час активно
використовуються різні енергоносії: дерево, вугілля, нафта, газ і, одночасно,
біологічні та альтернативні джерела.
по-друге, викликає питання «плавності» переходу одного технологічного
укладу (циклу господарської кон'юнктури) в інший. Як правило, біфуркаційний
стан протікає протягом певного періоду часу, а не відбуваються миттєво. Крім
того, подібно процесам в біологічній популяції одночасно можуть
відтворюватися кілька технологічних укладів, деякі з яких не отримують
подальшого розвитку.
по-третє, до сих пір однозначно не вирішене питання: коли (на якій
ділянці хвилі) відбувається концентрація базисних нововведень? Так
наприклад, К. Фрімен [8] вважає, що скупчення радикальних інновацій
характерно для фази підйому довгої хвилі. На думку Г. Менша, депресія
відіграє роль генератора умов для появи базисних інновацій [9, p. 140]. Цієї ж
позиції, кажучи про «творче руйнування», дотримується Й. Шумпетер [10]. У
той же час існує положення про те, що тільки кластери інновацій-продуктів
утворюються на стадії депресії, на відміну від інновацій-процесів, які
концентруються в основному на стадії підвищення хвилі.
Крім того, процеси глобалізації та інформатизації економіки, що
відбуваються в сучасному світі призводять до розмивання національних і
часових кордонів технологічних укладів. В даний час складно позиціонувати
держави за рівнем технологічного укладу, а також чітко виділити періоди
початку і закінчення циклу господарської кон'юнктури. Крім цього, перехід від
базового укладу до нового може не вимагати перерозподілу ресурсів між ними,
але в той же час неухильно підвищується від укладу до укладу науковотехнічний рівень, що вимагає все більших витрат на його розвиток.
Вважаємо, завдання переходу до нових технологій концентруються,
головним чином, на мікрорівні (формування потужних компаній та
господарюючих суб’єктів), а саме в регіонах та об’єднаних територіальних
громадах, що повинні стати центрами наукового та інноваційного рохвитку
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України. Рішення про доцільність впровадження технологічних інновацій, що
супроводжуються
відмовою
від
старих
технологій,
приймаються
менеджментом компаній переважно на основі комерційних міркувань без
повноцінного аналізу перспектив нової і базової технології.
В сучасних умовах відповідальність прийняття подібних рішень істотно
зростає в зв'язку з обмеженням фінансових можливостей господарюючих
суб'єктів на тлі військових дій, курсової нестабільності, природного
подорожчання
прогресивного
техніко-технологічного
забезпечення
виробництва.
1. Старіння виробничої технології, як правило, пов'язане з фізичним і
моральним зносом основних засобів, а також тим, що відбувається під впливом
ринкової кон'юнктури - скороченням попиту і ціни на вироблену продукцію.
Перехід же на нову технологію з плином часу стає для господарюючого
суб'єкта все менш інвестиційно затратним, однак одночасно скорочується і
потенційна величина прибутку. Також слід зазначити, що використання нового
технологічного рішення найчастіше робить виробництво менш матеріало-,
енергоі
трудомістким,
що
призводить
до
підвищення
конкурентоспроможності продукції та зростання прибутковості підприємства.
Оскільки значення більшості вищезазначених техніко-економічних показників величини різноспрямовані і змінні, що залежать від конкретного моменту часу,
то рішення про вибір інноваційно технологічної стратегії компанії доцільно
обґрунтовувати підсумковим значенням чистого прибутку [11, c. 55-56].
Тому, вважаємо, що потенціал інноваційного розвитку економіки регіону
являє собою сукупність ресурсів і можливостей, необхідних для формування
інноваційно-орієнтованої економіки, якими володіє держава і приватні компанії
в регіоні. До таких ресурсів і можливостей відносяться: трудові ресурси,
науково-освітній потенціал, потенціал обробної промисловості, можливості
економіки регіону по залученню інвестицій. Процес формування і розвитку
інноваційної економіки регіону являє собою сукупність дій по оптимізації
використання наявних в економіки регіону ресурсів та забезпечення
формування інноваційної економіки в регіоні. Звичайно враховуючи
економічну кризу та великі витрати держави на проведення антитерорестичної
операції виникають «проблеми» з впровадженням інноваційно орієнтованої
економічної політики, окрім того можна виділити супутні протиріччя та
перепони на цьому шляху:
- відсутні ефективні методи розвитку інноваційного потенціалу регіонів,
кошти що витрачаються державою, що інвестуються в інноваційний розвиток
регіонів, в більшості випадків мають низьку ефективність та високу корупційну
складову;
- низька частка інвестицій приватного капіталу в структурі фінансування
наукових досліджень і розробок в більшості регіонів, так як більшість великих
національних корпорацій, які могли б стати основою інноваційної економіки
знаходяться в сировинному секторі економіки і слабо взаємодіють з системою
освіти і науки, за відсутності належної координації з боку органів державної
влади;
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- відсутність ефективних механізмів державного регулювання взаємодії в
сферах інноваційної діяльності, науки та освіти призвели до помилки ринкової
економіки, що полягає в підготовці кваліфікованих фахівців за
спеціальностями, які не користуються попитом на ринку праці, відсутній
державний запит на підготовку кадрів за спеціальностями, орієнтованим на
інноваційні галузі економіки;
- значна частина безробітних з вищою освітою в сукупній структурі
безробітних одних регіонів і нестача висококваліфікованих фахівців в інших;
- відсутність координації в діях різних органів виконавчої влади при
формуванні тематики НДДКР по широкому спектру галузей економіки і
міжгалузевих напрямки розвитку економіки та відхилення реальних наукових
проектів науковців;
- існуюча диспропорція в рівні розвитку регіонів, війскові дії викликає
значні міграційні процеси, що призводить до втрачання інтелектуальної молоді;
- відсутність проектів довгострокового розвитку більшості регіонів, що
містять програми розвитку інноваційної діяльності за галузями,
представленими в економіці регіону.
Першочергове вирішення зазначених проблем сприятиме формуванню
інноваційного середовища і створення найкращих умов для реалізації
інноваційної діяльності на регіональному рівні.
Всі проблеми сфери освіти, науки а також інноваційно-технологічного
розвитку можна розділити на три основні групи: фінансово-економічні,
організаційно-управлінські та кадрові.
Основними фінансовими і економічними проблемами є:
- обмежені можливості стимулювання залучення приватних інвестицій в
інноваційні та технологічні дослідження;
- низька інвестиційна привабливість результатів інтелектуальної
діяльності, отриманих при реалізації НДДКР в високотехнологічних
галузях економіки;
- недостатній обсяг державного фінансування;
- відсутність податкових пільг для підприємств, що здійснюють
інноваційну діяльність в високотехнологічних галузях економіки.
Основними організаційно-управлінськими проблемами можемо виділити:
- відсутність методики управління науковим, освітнім і інноваційним
потенціалами відповідно до інноваційної політики з управління в сфері
науки;
- низький рівень інтеграції установ науки з установами вищого освіти.
До основних кадрових проблем відносимо:
- недостатній рівень соціальної захищеності працівників в сферах освіти,
науки та інноваційно-технічної діяльності;
- відсутність ефективного інституту планування освіти;
- недостатня ефективність мотивації активної діяльності вчених по
комерціалізації результатів наукових досліджень;
- скорочення висококваліфікованих кадрів на основі недостатнього
бюджетного фінансування.
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Формування технолого-сингулярної економіки регіонів, гарантує в
недалекому майбутньому економічну стабільність і економічне зростання.
Розвиток української інноваційно-технічної економіки сприяє залученню в
країну інвестицій на реалізацію інноваційних проектів, які забезпечують
розвиток науки, освіти та інноваційної діяльності в інтересах розвитку
промисловості регіонів. Формування інноваційної регіональної економіки
піднімає рівень економічного розвитку українських регіонів, позитивно впливає
на якість життя населення, і як наслідок, підвищує національну безпеку
держави.
Висновки. Цілком очевидно, є те що в період кризи єдиною
альтернативою розвитку економіки України є ставка на технології і на ті
компанії, які навчилися перетворювати їх у стійкий розвиток і створювати нові
робочі місця. І саме такі компанії можуть стати не тільки драйверами розвитку
інноваційної економіки, а й активними учасниками конструювання стратегії
технологічного лідерства нашої країни на глобальному ринку. Для цього
органам державної влади необхідно також приймати активну участь в
формуванні технолого-сингулярного етапу розвитку, а саме:
- гармонізація стратегічних пріоритетів науково-технологічного
та інноваційного розвитку України, їх ув'язка з системою галузевого
планування і прогнозування;
- поєднання в рамках державної інноваційної політики заходів щодо
вирівнювання рівня інноваційної активності регіонів та підтримка науководослідних інститутів, що виявляється в розвитку територіальних інноваційних
кластерів і високотехнологічних видів економічної діяльності;
- підвищення результативності функціонування територіальних
інноваційних систем за допомогою їх «розумної» спеціалізації;
- вдосконалення та гармонізація інститутів правового захисту результатів
інтелектуальної діяльності та трансферу технологій, формування умов для
розвитку інституту технологічного брокерства;
- реалізація системи заходів, спрямованих на розвиток людського
капіталу, підвищення престижу науково-дослідної та інноваційної діяльності,
просування
їх
результатів
і
популяризацію
«історій
успіху»
і комерціалізації технологічних інновацій;
- вдосконалення та гармонізація діючих механізмів стимулювання
інноваційно-технологічної активності компаній (гранти, кредити, гарантії,
податкові та амортизаційні пільги, цільові програми підтримки
швидкозростаючих технологічних компаній, страхування, митне регулювання,
підтримка
експорту
і
стимулювання
внутрішнього
попиту
на
високотехнологічну продукцію, інформаційна та консультаційна підтримка).
Отже, все вищезазначене вимагає підвищеної уваги урядовців до
економічної оцінки сучасних тенденцій технологічного розвитку України і
виявлення ролі високотехнологічного сектора в національній економіці.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УКРАИНЫ
INSTITUTIONAL INTERACTIONS IN THE SYSTEM OF REGULATION OF
ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
У статті висвітлено роль інституційного забезпечення в еколого-економічному розвитку України.
Проаналізовано характерні особливості форм інституційних взаємодій: державно-приватного партнерства
та створення екопромислових парків. Розглянуто особливості механізмів інституційної відповідальності і
довіри.
Ключові слова: еколого-економічний розвиток, інституційне забезпечення, державно-приватне
партнерство, екопромисловий парк, система управління
В статье освещена роль институционального обеспечения в эколого-экономическом развитии
Украины. Проанализированы характерные особенности форм институциональных взаимодействий:
государственно-частного партнерства и создания экопромышленных парков. Рассмотрены особенности
механизмов институциональной ответственности и доверия.
Ключевые слова: эколого-экономическое развитие, институциональное обеспечение, государственночастное партнерство, экопромышленный парк, система управления
The article highlights in the role of institutional support in the ecological and economic development of
Ukraine. The characteristic features of the forms of institutional interactions are analyzed: public-private partnership
and creation of eco-industrial parks. Features of mechanisms of institutional responsibility and trust are considered.
Key words: ecological and economic development, institutional support, public-private partnership, ecological
park, management system

Постановка проблеми у загальному вигляді. Еколого-економічний
розвиток є модерним стратегічним пріоритетом розвитку України. Втілення у
життя цієї ідеї потребує належного інституційного забезпечення. Його формують
не лише органи державної влади, але й інші інституційні утворення, що
представляють бізнес, громадськість, науково-освітню сферу. Вітається практика
інституційних взаємодій, варіантів яких є дуже багато. Дане дослідження
орієнтоване на з’ясування основних форм інституційних взаємодій у системі
регулювання еколого-економічного розвитку та визначення найбільш актуальних
з них у цільовій підтримці для України.
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Аналіз останніх публікацій. Основою отриманих результатів
дослідження слугували праці українських учених з питань інституційного
забезпечення, серед яких В.Ю. Гарбариніна [1], О.Ф. Івашина, С.М. Ілляшенко,
Н.В. Ільків
[3],
М.Г. Казакова
[4],
В.В. Корнєєв,
Т.М. Мельник,
О.Ю. Оболенський, О.В. Поліщук, О. Половян [4], В.В. Химинець та ін.
Мета статті. Функціональність органів державної влади у сфері
регулювання еколого-економічного розвитку України демонструє, що дуже
мало скоординованих дій з питань еколого-економічного балансування.
Економічна політика фактично реалізується з базовим обмеженням
екологічними чинниками, які часто мають формальний характер. За таких умов
не варто говорити про утворення спеціального органу, адже державний апарат
України і так постійно реформується, що ускладнює можливості реалізації
послідовної політики у більшості сферах. Актуально впроваджувати новітні
інституційні форми публічного управління у сфері еколого-економічного
розвитку.
Результати дослідження. Важливою умовою здійснення публічного
управління є залучення громадськості. У сфері еколого-економічного розвитку
це обов’язкова умова, яка передбачає:
1) організацію інституційних взаємодій державних і приватних інститутів
через форми державно-приватного партнерства;
2) організацію інституційних взаємодій державних і некомерційних
інститутів через розвиток «третього сектора» (громадянського суспільства);
3) організацію інституційних взаємодій державних, приватних,
некомерційних інститутів через розвиток специфічних просторових утворень та
інститутів співпраці;
4) організацію інституційних взаємодій державних, приватних,
некомерційних інститутів з залученням міжнародних організацій.
Оптимальним є останній варіант, адже він дозволяє залучати наукові,
освітні інститути, інститути самоорганізації населення, той же бізнес та ресурси
міжнародних організацій (екологічна проблематика входить до пріоритетів
фінансування міжнародних структур), тобто максимально залучати усі сторони
суспільно-політичного життя до вирішення актуальних проблем екологоекономічного балансування.
На перших етапах більш реальною до втілення формою інституційних
взаємодій є державно-приватне партнерство. Стан його розвитку в Україні
бажає кращого, однак аналіз призначення реалізованих проектів державноприватного партнерства за сферами господарської діяльності засвідчує, що
60,5 % реалізується у сфері оброблення відходів, 20 % припадає на сферу збору,
очищення та розподілення води (станом на 1 серпня 2016 року) [1, с. 8].
Основними формами проектів державно-приватного партнерства є договори
концесії (це найбільш поширена в Україні практика), договори про спільну
діяльність і договори про державно-приватне партнерство. Потенціал розвитку
концесійно-договірного регулювання у сфері еколого-економічного розвитку є
дуже великим – у частині надання права довгострокового використання
об’єктів природоохоронної та історико-культурної цінності. Проте таким
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способом можна забезпечити їх поступове відновлення в умовах поширеної
неспроможності держави і територіальних громад зберігати їх у належному
стані. Також договори концесії є ефективним інструментом розвитку соціальної
інфраструктури, зокрема транспортного її сектору.
Державно-приватне партнерство є ефективним способом мобілізації
фінансових ресурсів у контексті покращення благоустрою, в якому енерго-,
водопостачання, каналізація, відведення й очищення стічних вод відіграють
провідну роль. Хоча наразі практика державно-приватного партнерства є
неефективною, сфера еколого-економічного розвитку може слугувати тим
початковим містком долання неефективного досвіду попередніх років.
Поширення практики державно-приватного партнерства у сфері екологоекономічного розвитку потребує поправок до чинного законодавства в Україні.
Наразі законодавчо визначеними екологічними сферами застосування
державно-приватного партнерства є: пошук, розвідка родовищ корисних
копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про
розподіл продукції; збір, очищення та розподілення води; оброблення відходів
[2]. Однак вказівка у ч. 2 статті 4 Закону «Про державно-приватне партнерство»
на те, що воно може застосовуватися в інших сферах діяльності, значно
розширює правові можливості цього Закону [3, с. 190]. В ідеалі державноприватне партнерство у сфері еколого-економічного розвитку на умовах
розподілу між державним і приватним партнерами ризиків, пов’язаних із
виконанням договорів, дозволяє державі: реалізувати контрольно-наглядову
функцію, спрямовану на задоволення публічного інтересу, визначеного статтею
16 Конституції України, тобто забезпечення екологічної безпеки і підтримання
екологічної рівноваги; узагальнювати досвід державного регулювання у сферах
екології та економіки; акумулювати фінансові ресурси для створення
екологічної інфраструктури; роль приватного партнера при цьому полягає в
інвестуванні матеріальних і людських ресурсів з метою вирішення проблем
еколого-економічного
розвитку,
отриманні
прибутку,
збереженні
навколишнього природного середовища [3, с. 202].
Розвиток державно-приватного партнерства та інших способів організації
інституційних взаємодій передбачає створення різних інституційних утворень
(рис. 1).
Доволі ефективною формою інституційних взаємодій у сфері екологоекономічного розвитку є створення екопромислових парків. Їх діяльність
базується на концепції промислової екології, яка пропагує вторинне
використання побічних продуктів і відходів промислових процесів. З цією
метою у розвинених державах поширюється практика об’єднання декількох
суб’єктів промислової діяльності з метою вирішення цього питання.
В основі моделі екопромислових парків лежить передумова про обмін
матеріальними та енергетичними ресурсами між підприємствами на рівнях
місцевої та регіональної економік; екопромисловий парк орієнтується на
замкнуті цикли виробництва і каскадування енергії у промислових зонах; його
метою є досягнення економічних, екологічних і соціальних переваг, а також
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підвищення рівня конкурентоспроможності його членів з одночасною
мінімізацією їх впливу на навколишнє природне середовище [4, с. 123].
ФОРМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ

Форми державноприватного
партнерства:

Форми розвитку «третього сектора», в тому числі з залученням
міжнародних організацій:

- Договори
концесії

- Фінансові фонди, у тому числі суто екологічного спрямування (у
т.ч. з підтримкою Глобальним екологічним фондом)

- Договори про
спільну діяльність

- Специфічні некомерційні (науково-освітні, громадські) утворення
екологічного профілю – громадські об’єднання, науково-дослідні
установи, навчальні заклади та ін.

- Договори
про
державно-приватне партнерство

- Специфічні комерційні утворення екологічного профілю
екопромислові парки, екотехнополіси, екологічні кластери та ін.

–

- Специфічні просторові утворення екологічного профілю:
1) території природно-заповідного фонду, еколого-економічні системи
2) спеціальні економічні зони екологічного профілю
3) екопоселення, екологічна міста, екополіси

Продукт

Інформаційного характеру:
- Теоретико-методичні розробки
- Проекти, стратегії, програми

Практичного характеру:
- Екоінновації
- Екоінвестиції
- Екотехнології

Рис. 1. Основні форми інституційних взаємодій у сфері екологоекономічного розвитку
* Джерело: авторська розробка

Екопромислові парки допускають об’єднання не лише промислових, але й
сервісних компаній, які працюють у сфері підвищення економічної
ефективності та захисту навколишнього середовища і зосереджуються на
взаємному співробітництві в сфері управління екологічними аспектами та
питаннями, пов’язаними з подачею води, енергії, сировини [5, с. 178].
За складністю функціонування можна виділити декілька основних
моделей екопромислових парків [5, с. 182-183]: 1) модель, заснована на
передачі потоків відходів у межах одного промислового підприємства;
2) модель, заснована на співробітництві між підприємствами, розташованими в
межах парку, що мають спільну сферу діяльності з обміном енергією, водою,
відходами, а також можуть вести обмін інформацією, послугами транспорту,
маркетингу та ін.; 3) модель, заснована на співробітництві між місцевими
підприємствами, що не мають спільної сфери діяльності, однак територіально
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наближені один до одного; 4) модель віртуального парку – між підприємствами
з різних сфер промисловості, які використовують переваги взаємного
використання відходів у регіоні, країні або на міжнародному рівні.
Висновки. В Україні практика функціонування екопромислових парків
поки відсутня. Тому інституційний потенціал еколого-економічного розвитку за
даним напрямом, зокрема в областях України індустріальної спеціалізації, є
дуже високим. Особливо актуальною до впровадження є модель, заснована на
співробітництві між місцевими підприємствами. Екопромисловий парк може
бути відмінною інституційною основою розвитку еколого-економічних систем
на рівнях регіону та окремих поселень.
Додамо, що жодні інституційні ініціативи не будуть ефективними, якщо
не діятимуть механізми інституційної відповідальності і довіри. Інституційна
довіра є комплексною категорією, яку не можна розглядати з окремої позиції; в
її дефініцію слід вкладати економічний, управлінський та аксіологічний зміст:
економічний зміст розкриває взаємну вигідність відносин (для будь-якої сфери,
навіть некомерційної, інтерес вигоди має значення); управлінський зміст
доводить розуміння необхідності регулюючого впливу суб’єкта на об’єкт;
аксіологічний зміст відображає культурологічний розвиток соціуму, систему
його норм і цінностей, прийняття яких формує достатній рівень інституційної
довіри [6]. Наразі в Україні інституційна довіра є доволі низькою. Більшою
мірою вона базується на взаємній користі суб’єктивних інтересів. Щоб долати
таку ситуацію важливий приклад успішних проектів інституційних взаємодій за
участі міжнародних організацій. Це підвищить інтересів інших активних
суб’єктів до ініціювання нових цікавих проектів у сфері еколого-економічного
розвитку.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND IMPROVEMENT OF THE
FINANCIAL RESULTS
In the modern business conditions, the organizations strive for more innovative strategies
and approaches in order to achieve high business results and financial stability. The phenomenon
of Corporate Social Responsibility (CSR) and its increasingly massive influx has an important role
in the strategic management of the organizations. In recent years, CSR has transformed from mere
“charity” into the main part of the strategic plan of the companies by adopting a more
sophisticated approach to how the business affects the stakeholders, the environment and the
society. CSR is not considered an expense but an investment that can improve the financial
performance, can achieve profitability and can gain a competitive advantage
Key words: Corporate Social Responsibility, financial performance, financial results,
development, efficiency.

Introduction
Before the popularization of the concept of Corporate Social Responsibility
(CSR) in the business practice, the ideal of profit maximization was characterized by
the philosophy of management in the short term. Typically, the organizations did not
consider the consequences of their actions on society because they did not recognize
the link between CSR and financial performance and development. Over time,
however, the concept of CSR began to increase its importance to the general public,
which imposed the notion that the organizations must act in line with the goals and
the values of society. Thus, the early views on CSR, seen through the prism of
philanthropy, were transformed and today are considered as the societal role of the
organizations to carry out “good deeds” for society.
The recognition of the clear relationship between the welfare of the society and
the development of the organizations increases the integration of the CSR activities in
the management. As a result, large organizations are beginning to discover the
effectiveness of the adoption and implementation of socially useful initiatives on their
financial performance.
These arguments define the growing importance and relevance of the
examined issues.
The purpose of this article is to present the impact of CSR on the financial
performance and results of organizations.
The subject of the study is Corporate Social Responsibility and financial
performance and results.
Dimensions of Corporate Social Responsibility (CSR)
The ways in which the organizations define and implement CSR activities are
different, but the most common one is the practice of the “triple bottom line”
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framework. This framework applies to the three lines (3Ps), under which CSR is
implemented in the organization – people, planet and profit.
•
People – how the organization conducts its business in respect of the
affected workforce and the society;
•
Planet – how the organization accepts its responsibility towards the
environmental parameters;
•
Profit – refers to the way the organization generates economic benefits
for the society
The concept of the triple bottom line was created in the mid-1990s by
economist John Elkington and has since become the most commonly used term in the
field of Corporate Social Responsibility and sustainable development. The 3Ps
express the social, environmental and financial dimensions of the effectiveness of
CSR and should be properly evaluated in order to establish corporate sustainability
and financial performance and to meet the needs of both the direct and indirect
stakeholders.
The social dimension generates growing pressure on the organizations to
continuously manage their social responsibilities and to invest time and resources for
CSR in order to meet the expectations of the stakeholders. The organizations are
beginning to use their CSR activities for marketing purposes. CSR activities with a
social dimension can be donations or subsidies for medical drugs and vaccines by
pharmaceutical companies to Third World nations or companies operating in
manufacturing for implementation of internal standards or codes of conduct to
address issues related to their impact on the environment or the working conditions.
The social dimension of CSR requires the organizations to be able to generate
positive results in the long term and to listen not only to their shareholders, but to turn
to their end users and other stakeholders. The parties interested in the activities of the
organizations are a large group of individuals who are informed about every action of
the modern organizations. The behavior of the consumers regarding the process of
purchase of goods or services is largely determined by the social responsibilities of
the manufacturers. Thus, the pressure on organizations to participate in solving the
problems associated with the community increases. Modern marketing relies on the
management of the organization in a manner that maintains and enhances long-term
well-being of the society and minimizes any adverse effects.
Initially, the concept of CSR used to be directed mostly to socially responsible
programs, but in recent years the focus turned to environmental responsibility and
environmental protection. The questions about the negative impact on people,
especially on the environment and the consumers of natural resources, turned into a
serious debate over the past few decades. The control over the impact of the
organizations on the environment also increased. The CSR activities in the
environmental dimension are of great importance to the image of the organizations
and the attracting of potential customers. The stakeholders react positively to the
environmentally friendly initiatives of organizations and negatively to those which in
some way have a destructive influence on the environment.
The increase in the social and environmental activities in the organizations and
the satisfaction of the stakeholders create a new concept for evaluation of the
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potential financial benefits for the organizations which carry out CSR activities. The
researchers suggest that the different approaches, methodologies and set of variables
are the reason for the mixed results observed within this field of study. D. Windsor
offers conceptualization of the relationship between CSR and financial performance
through the visualization of four different scenarios that are associated with the
correlation between the financial performance and the effectiveness of CSR.
•
If CSR activities and financial results are increasing at the same pace,
this leads the organization to a situation in which the financial results will increase,
regardless of governmental or ethical requirements for the activity.
•
If CSR activities and financial results are reporting a decline at the same
time, the organization finds itself into a situation where it will likely not be able to act
in case of an unwanted situation or a social or environmental crisis.
•
If financial results are improving, while CSR is decreasing, a situation
can be created of public “revulsion” towards the organization, as the damage to the
environment or society lead to increased profits.
•
If financial results are decreasing, while CSR activities are increasing, a
conflict can be created in which the organizations are willing to invest in more
activities due to the declining financial results. This situation can be caused by
investments in CSR, which require considerable costs, which in the short term can
create economic losses.
The economic dimension of CSR is multi-dimensional and consists of many
aspects. The interest in how CSR relates to the financial results of the organizations
becomes more and more serious.
Costs and Benefits from CSR for the Organizations
The relationship between Corporate Social Responsibility and the corporate
financial performance is most often sought in the analysis of the costs and the
benefits from the implementation of CSR in the business. The answers from this
analysis help the organizations to realize and understand the meaning of the
integration of CSR into the management.
As with all other economic activities, the main objective pursued by the
organizations in CSR is the realization of profit. When CSR is included in the
organization, it must be borne in mind that the activities on its implementation would
create additional costs. The organizations must be willing to invest and integrate CSR
into their operations in order to enable it to create benefits for the business.
The costs generated by the introduction of CSR are two basic types: material
resources that are easy to quantify and intangible resources that cannot be quantified.
The commitment to CSR requires greater attention to all stakeholders and not
just to the shareholders of the organization. This means that the organizations should
allocate additional operating costs in order to meet the needs of the stakeholders.
Such costs may be associated with additional services for the employees (such as
providing day care for their safety, provision of paid leave, etc.). There are also other
costs that are intangible, which are difficult to be reported as intangible assets. Other
hidden costs are related to the limitation of the strategic alternatives: organizations
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involved in CSR, for example, cannot ally with certain social responsible partners
who do not meet the political, cultural or legal principles of the CSR policy.
Both the tangible and the intangible costs create a major limitation for some
organizations that want to incorporate CSR into their activities. Some of these costs
require considerable initial cash outflow (for example purchase of new equipment)
and others create long-term commitment to the organization. For the modern large
organization these costs are not unaffordable compared to the benefits that they
would create. Although these costs are quite overwhelming for the small and
medium-sized enterprises, it should be noted that their need for CSR is considerably
smaller compared to the larger organizations. Small and medium-sized enterprises
operating in specific local communities, maintain a close relationship with its
employees and the public, which creates a natural responsible approach to the
business.
Another problem relates to the fact that the costs of CSR are cash outflows that
are materialized in the long term, which is not appropriate for organizations pursuing
short-term development strategies and optimization of the financial performance.
Therefore, companies with a short-term perspective will have more difficulties to
engage in socially responsible activities, because they cannot bear the significant cash
outflow.
Although they require significant costs, some organizations implement socially
responsible activities because they believe that this is the right thing to do, even if
they are not sure of the benefits they will receive. Regardless of the altruistic
organizations, the other organizations need reasons for the incorporation of resources
into CSR. In order to become a more sustainable business practice, CSR should
generate benefits for the organizations.
Some of the biggest benefits that CSR creates are the improvement of the
reputation and the building of a positive corporate image. There are end users who
are sensitive to social and environmental issues and therefore they would choose
which product to buy based on the company’s participation in certain socially
responsible activities. A good reputation makes it possible for organizations to
increase their profits by raising prices or by attracting better investors.
From this perspective, it can be said that the socially responsible activities are a
source of profit for the organizations. An example of such situation is the Nike
scandal of 1996, when the world found out that the company had been exploiting
child labor. The consequences for the sports giant were serious – many people
stopped buying their products. Even today, Nike still cannot reach the full capacity of
consumers which the brand had before the scandal. This example shows how the lack
of CSR activities can destroy the image of any organization, even of a company like
Nike, and can put a mark on its development forever.
Another advantage that CSR can create for the organization with regard to its
financial performance is the reduction of production costs. An excellent example can
be given with Wal-Mart, which in order to conserve natural resources, launched a
program to reduce the packaging of the products. The results which the organization
achieved with this CSR tactic: reduction of the transport costs by nearly 3.5 million
dollars and thousands of tons of saved trees and natural materials.
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Socially responsible companies can also rely on better risk management. The
risks associated with CSR can be divided into three groups: the first group relates to
corporate management; the second group relates to the environment; and the third
group relates to the social aspects. For the first group, the socially responsible
organizations are more transparent and therefore have less risk of corruption or
bribery. Thanks to the limitation of this risk, the socially responsible organizations
can attract better investments because they are perceived as less risky.
With regard to the environmental aspects, the organizations need to build new
systems in order to reduce waste, to control the quality and to protect the
environment. All these activities are initially an expensive investment, but in the long
run they may lead to increased financial performance and risk reduction. For
example, the more stringent standards for quality and environmental protection
reduce the risk of fines due to non-compliance with environmental standards. In a
social context, CSR can reduce the risk of negative social events and the probability
of crises that can damage the reputation of the organization.
Last but not least, CSR can help the motivation, the recruitment and the
retention of employees in the organization. A good example in this respect gives
Timberland, which enables its employees to engage in socially responsible causes of
their choice during paid working time. As a result, the company notes that this
program helps to attract and retain valuable talents, leading to a decrease in the costs
of hiring and training of new employees.
It can be concluded that CSR creates an opportunity for increase in
productivity and reduction of the risk of social crises. The establishment of conditions
for socially responsible activities is an expensive practice, but it can generate positive
cash flows. In this way, the organizations can actually take advantage of the key
benefits of the CSR.
The CSR activities have a complex nature, which makes the precise
quantification of the benefits extremely difficult for the organization, since it is
impossible to isolate all other organizational factors. The link between the CSR and
the financial performance of the organization can be measured by empirical models
in order to detect when it is positive, negative or neutral.
Hypotheses about the interaction between CSR and the financial
performance of the organization
Rather than focus on the nature and characteristics of the development of the
socially responsible policy of the organizations, the main theoretical axis of the
authors over the last thirty years is to try to justify the impact of CSR on the financial
results. Preston and O’Bannon (1997) analyzed these reflections and offered six
hypotheses for different causal relations between the increase of profit and CSR.
Gomez (2001) added a seventh hypothesis that there is neutrality in the interaction
between the two variables. The links between CSR and the financial performance can
be presented in tabular form, as follows:
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Table 1
Theoretical links between the CSR and the financial performance
Direction of
Positive
Neutral
Negative
interaction
CSR  Financial Hypothesis
performance
social impact
Financial
performance

CSR
CSR

Financial
performance

of

Hypothesis
compromise

of

of Hypothesis
Hypothesis
of Hypothesis
of
allocation
of interaction between managerial
the variables
resources
opportunism
Positive synergy
Negative synergy

Direction of interaction: CSR  Financial performance
The hypothesis of social impact is based on the theory of the stakeholders,
according to which CSR is expected to have a positive impact on the financial results.
By meeting the expectations of the different stakeholders – shareholders, employees,
customers, suppliers, environment, community, society, etc., the organization
contributes to the improvement of the financial results from its business activities. In
addition, according to this hypothesis, the organization is likely to improve its
corporate image and reputation through CSR activities, which in turn also has a
positive impact on the financial results. If the stakeholders are disappointed by the
organization, the risk of financial losses increases. The causal link in this case follows
the logic that the increase in the social indicators should increase the market value of
the organization in the long run.
The hypothesis of compromise is contrary to the hypothesis of social impact.
According to this hypothesis, CSR could have a negative effect on the financial
results if the activities associated with it create additional costs that the organization
cannot afford. When carrying out socially responsible activities with unreasonable
amount of resources, the organization reduces its profitability and loses its
competitive advantage on the market. The investment in CSR is mostly carried out at
the expense of other economic activities that would bring profit to the organization.
Direction of interaction: Financial performance  CSR
The hypothesis of resource allocation suggests that the large and the low-risk
organizations are able to engage in socially responsible activities at the expense of
small and high-risk organizations. This dependence arises from the fact that in most
cases the large organizations have a stable pattern of profitability and can therefore
invest more financial resources into socially responsible activities.
The hypothesis of managerial opportunism argues that senior management
pursues its own interests at the expense of the shareholders and other stakeholders.
Therefore, when the financial results are good for the organization, its managers
deliberately reduce the cost of CSR in order to maximize their own short-term profits.
The opposite situation can also be seen, in which the financial results are low and the
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managers are unable to compensate for the disappointing results with CSR
commitments.
Two-way direction of interaction: CSR  Financial performance
According to the hypothesis of positive synergy, it can be argued that high
levels of CSR will lead to improved financial performance (as with the hypothesis of
social impact), which will allow resources to be reinvested in socially responsible
activities (as with the hypothesis of resource allocation). This creates an interactive
connection between the CSR and the financial performance and forms a positive
cycle for management of the organization.
The hypothesis of negative synergy suggests that the high costs for CSR will
lead to deterioration of the financial results that will ultimately limit the opportunities
for allocation of resources for the implementation of stabilizing CSR activities. An
interactive link between CSR and financial performance is created, which forms a
negative cycle for management of the organization.
No interaction: CSR  Financial performance
The neutral hypothesis assumes the existence of a random relationship between
CSR and financial performance. The existing correlations are a result of intermediate
variables which act in an unpredictable manner, but which make it possible to
connect the two constants.
Conclusion
The development of CSR in the organization can significantly improve its
financial performance simultaneously with the increase in the social care and the
well-being of society. The adoption of Corporate Social Responsibility has only one
purpose: the resources used for incorporation of CSR activities to increase the
financial performance and the profits for the organizations. The final results, in fact,
largely depend on the nature of the taken socially responsible measures, the costs of
these investments and the relevant period of time. Many examples of how certain
CSR strategies lead to improved cost structure of the companies can be found in
practice and at the same time there is evidence of a negative relationship between the
costs and the benefits from the implementation of CSR. The measurement of the
benefits and the impact of CSR on the financial performance of the organization are
among the major tasks in the establishment of a socially responsible policy.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BASIC VALUES OF UKRAINIAN
GENERATIONS X AND Y
The generational theory of is one of the most modern theories of cyclic development.
Practical using of this theory allows to maximize the positive impact of each generation on society
and to reduce the negative consequences of the «conflict of generations». According to this theory,
the main characteristic of each generation is the list of basic values of this generation. In this
research on the basis of the analysis of theoretical works in sphere of generational theory the list of
the basic values of the Ukrainian generations X and Y was formed. On the basis of the empirical
study with using M. Rokich’s value orientations methodic approach, the basic values of the
Ukrainian generations X and Y were determined. By comparing the results of theoretical and
empirical analysis the list of the most important basic values of Ukrainian generations of X and Y
was formed.
Key words: generational theory, basic values of generation, generation X, generation Y, M.
Rokich’s value orientations methodic approach, terminal values, instrumental values.

Formulation of the problem. The generational theory is one of the recent
theories of cyclical development as it was created in the 90s of XX century. This
theory is widely used in sociology, marketing, personnel management, psychology
and other fields of science. Generations constantly interact as each previous
generation develops the next generation through their actions (progressive or
regressive), and this process takes time. To reduce the negative impact of call action
and to increase the impact of positive factors of the previous generation on society,
every generation and the peculiarities of its development should be studied.
The analysis of the latest researches and publications. The study of the
characteristics of modern generations in the framework of the generational theory
was made by such foreign scholars as O. Aptypov, Y. Astashova, I. Veretennikova,
R. Dolzhenko, M. Isayeva, Y. Levada, E. Nikonov, M. Robison, N. Samoukina, S.
Chylypenok, N. Howe, E. Shamis, U. Strauss, O. Yakovleva and others. Ukrainian
scholars such as T. Blyznyuk, A. Ermolenko, V. Kyrvas, I. Kostenko, T. Lepeyko, V.
Syumar and others studied the features of modern Ukrainian generations.
Unsolved questions, which are part of the general problem. However, some
aspects concerning the description of the basic values of generations X and Y have
not been fully studied and it requires more detailed consideration.
The purpose of the article. The purpose of this research is to determine the
basic values that characterize the representatives of Ukrainian generations X and Y.
To achieve the purpose of this research there are the following tasks:
1) to analyze the theoretical works of scientists, where the basic values of
generations X and Y and the peculiarities of its development are studied;
2) to study empirically the basic values of representatives of Ukrainian
generations X and Y;
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3) to compare the results of theoretical and empirical analysis and make a list
of the most important basic values of Ukrainian generations X and Y.
Research results. The basis of the generational theory is the fact that the value
system of people who grew up in different historical periods and belong to different
generations, are of different nature [7]. This is due to the fact that human values are
formed not only by family upbringing, but also influenced by social events that occur
during human maturation, such as economic, social, technological and political
events. Therefore, a defining characteristic of each generation is a list of basic values
of this generation.
On the basis of the analysis of the theoretical works of scientists [1-5; 7; 8; 10],
who studied the features of generations X and Y in Ukraine and abroad, a
comparative characteristic of generations X and Y was made, and it is based on the
comparison of the basic values of generations X and Y, conditions and events, that
shaped these values in each of these generations (Table. 1).
Table 1
Comparative characteristics of generations X and Y in Ukraine:
theoretical aspect

1966-1986

Years of
birth*

1987-2005

Generation Y
Web Generation
Millennium Generation
Zero Generation
“Survivors”
“Thumb” Generation

Generation Х
Unknown generation
13th generation
“The independent”
Generation “with the key on the neck”

Generation name

Main events which influence the
generation development
war in Afghanistan
(1979-1989)
reformation (perestroika)
(1985-1991)
Chornobyl (1986)
total deficit
(1980-1990s)
end of the “ColdWar”
(1991)
AIDS in the USSR (1989)
drugs in the USSR
collapse of the USSR and
Ukraine independence (1991)

Basic generation values

adaptability
and
flexibility in relations
authorities ignorance
persistence
reliability
lack of patriotism
focus on family
entrepreneurship
and
innovation
pragmatism and cynicism
freedom
and
independence
creative realization
purposefulness
fertility decline
responsibility
(1992-2005)
ability to comply
political crises in Ukraine
naivety
(2013-14)
immediate reward
antiterrorist operation in Ukraine communication
(since 2014)
patriotism and morality
world terrorist attacks
positivity
world military conflicts
publicity
new epidemics (SARS, etc.).
arrogance
development of digital
natural technological
technology
literacy
globalization
Google era
era of brands

*Proprietary approach
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However, we must also consider that the time limits of each generation are
quite relative, since the duration of each generation is within 20 ± 2 years. Regional
aspect [1; 7] also has an impact on the timeframe: in Western Europe and the USA.
Generation X and Y began several years earlier.
In general, it can be noted that the impact of the national features on the list of
basic values of generations is insignificant and it was proven in the research. Thus,
the list of basic values for generations X and Y in Ukraine and other countries is
almost identical [7].
These generations have a distinctive list of events which influenced the
development of the basic values of each generation. So, generation X in Ukraine is
the generation which was developed under very specific conditions that differed from
the conditions of this generation development in Europe and the United States since it
was born in Ukraine during the Soviet Union, and was developed during the collapse
of the Soviet Union [7]. Generation Y in Ukraine was developed rather under the
influence of general world events than regional factors.
There is a detailed review of the peculiarities of development and basic values
of each of these generations in Ukraine.
Generation X, which was born in Ukraine in 1966-1986, grew during the end
of the “Cold War”, the war in Afghanistan, tough reformation period and the total
deficit, Chornobyl, the collapse of Soviet Union and the creation of an independent
state − Ukraine [7; 8].
A large number of divorces developed the ability to be flexible in dealing with
others in the growing generation X and permanent employment of workaholic parents
led to independence, the symbol of which is a key on the neck.
Most parents (baby boomers) thought that such difficulties would make their
children ready for adult life. Therefore, when the generation X matured, it became a
generation of people, who are always ready for a change and rely only on their own
strength and experience. Generation X is the generation of individualists who rarely
seek for the help of others. The main value of life for this generation is ability to
choose, and the best thing is the one that allows revealing inherent creativity, open
and non-standard way of thinking. It is due to the social and political background at
the time of their development which was full of constant changes in political,
economic and social systems [5].
However, generation X is very cynical and pragmatic. It is this generation in
Ukraine that was developed and grew under different information, conceptual and
cultural conditions than in Europe and the US [7].
Brought up in “Iron Curtain” conditions, representatives of generation X felt
the negative consequences of reformation, total deficit and Chornobyl, and were
socialized during the collapse of Soviet Union. Generation X didn’t feel to the full
extent the essence of the concept of “patriotism”, that’s why the homeland for its
representatives is family members and friends. They are the globalists who do not
like barriers and regulations and therefore, ignore the authorities. Generation X also
appreciates time and tries to use it effectively, because they understand how quickly
everything can change [5].
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Representatives of this generation believe that a brilliant career can be built
only gradually and with hard work. Therefore, they are reliable workers who are
ready to life-long learning and have a clear sense of purpose [4].
All these qualities which are inherent to generation X, as a result led its
representatives to become successful businessmen. And the statistics shows it. In
2016 in the top 100 rich people of Ukraine according to Forbes [9], the
representatives of generation X had 49 positions. And among the first 10 places three
places belong to this generation:
1st position − Rinat Akhmetov (born in 1966);
5th position − Yuriy Kosyuk (born in 1968);
9th position − Andriy Verevskyy (born in 1974).
The presence of a significant proportion of baby boomers generation (51
positions) in this rating is due to the merging of political and economic capital, as
was noted by Forbes analysts [6]. The reason is that many rich people of Ukraine in
2016, who belong to a generation of baby boomers, have political capital, not
economic (which is the result of effective business), unlike the most representatives
of generation X in this ranking.
Generation Y, which was born in Ukraine in 1987-2005, is still developing its
basic values (2015-2017). And now this generation grows actively. Generation Y is
growing under the conditions of constant world terrorist attacks, military conflicts,
epidemics and the rapid development of digital technology [8].
As generation Y grows in the age of virtual reality and computers, their
technological literacy is of different (natural) character, unlike the previous
generations. Representatives of this generation are perfect in computer networks, and
the real and virtual life is quite conventional for them.
Generation Y prefers virtual communication, which is an important part of
everyday life, but tends to team collaboration, so often it is a member of various
groups in social networks. Representatives of generation Y are public people, so they
actively share on social networks the events which happen to them every day [3].
This generation actively uses altered images, short videos and various
emoticons as a reflection of the emotions. Representatives of generation Y is the most
active users of social networks and mobile services. That is the reason they are called
generation of “thumb” (which they use for SMS communication). For generation Y it
is important to show personal expression in community of social networks and that is
not limited by national or regional borders [5].
Generation Y was developed during the terrorist attacks, military conflicts and
epidemics and it affected their desire to enjoy life right now, not in the long run [4].
But these same conditions were the basis for such values as civic duty and morality,
responsibility [1] and patriotism. Parents (representatives of generation X) fully
protected generation Y, tried to create the most secure environment for their growth,
because they did not have such security in childhood. But as a result the
representatives of the generation Y are naive, susceptible to submission, but sure of
their value and importance, always ready to stand their ground [5].
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For this generation individuality is the norm, which does not require evidence
and risk [2]. They always try to emphasize their individuality and peculiarities
through appearance and behavior.
One of the most popular research methods of personal values (group of
individuals) is a method of studying values, which was developed by M. Rokeach. It
is based on taking direct ranking lists of values, which consists of two lists of values
[9]:
terminal (or value-aims) – belief that an end goal of individual existence (e.g.
happy family life, peace in the world) is worth craving from personal and societal
point of view.
instrumental (or value-ways) – belief that a way of action (e.g. honesty,
rationality) is the best in any situation from personal and societal point of view.
The survey which was held in November 2016 was concerning the basic values
of generations X and Y, used form E of this technique. In the survey 235 respondents
(aged 13 to 47) from Kharkiv took part.
On the basis of empirical research results concerning the values of generations
X and Y, the hierarchies of terminal and instrumental values of the generations of
Ukraine were made. They are listed in Table 2 and 3.
Table 2
Classification of terminal values of Ukrainian generations X and Y in terms of
importance (rank)
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Value
Generation Х
Generation Y
The most important terminal values
Health
Happy family life
Active and interesting life
Love
Inner harmony
Happy family life
Financially secured and comfortable
Inner harmony
life
Active and interesting life
Real friendship
Interesting job
Development
Desired, but not mandatory values
Real friendship
Financially secured and comfortable life
Development
Interesting job
Knowledge
Freedom
Wisdom
Wisdom
Freedom
Productive life
Values of low level craving
Productive life
Knowledge
Public recognition
Pleasure
Pleasure
Public recognition
Art
Happiness of others
Aspirations beauty
Art
Happiness of others
Aspirations beauty
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The analysis of the survey results has given an opportunity to define the
contents and structure of value orientations of generations X and Y. It was found out
that the most significant values in life in those generations are:
1) health (physical and psychological);
2) family values (marriage, procreation, care for parents, love);
3) inner harmony (self-confidence, freedom from inner contradictions and
doubts);
4) active and interesting life (abundant and emotional life).
However, the lack of financial difficulties (financially secured and comfortable
life) and interesting work are also important for generation X. And for generation Y,
it is important to have real friendship (good and loyal friends) and development (selfdevelopment, life-long physical and spiritual improvement). These terminal values
that are typical only for one generation can be added to the list of its basic values.
Table 3
Classification of instrumental Ukrainian generations’ values X and Y in terms of
importance (rank)
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Value
Generation Х
Generation Y
The most important instrumental values
Honesty
Intelligence and education
Intelligence and education
Honesty
Responsibility
Manners and politeness
Independence
Buoyancy
Rationalism
Responsibility
Manners and politeness
Rationalism
Buoyancy
Accuracy (cleanliness)
Desired, but not mandatory values
Keenness
Independence
Effectiveness in activities
Diligence
Self-control
Effectiveness in activities
Courage in views, opinions
Strong will
Strong will
Self-control
Values of low level craving
Diligence
Courage in views, opinions
Liberality
Liberality
Tolerance
Keenness
Accuracy (cleanliness)
Tolerance
High demands
Irreconcilability to shortcomings in themselves and others

To achieve goals in life, the representatives of generations X and Y use the
following values:
1) honesty (truthfulness, sincerity), intelligence and education (wide
knowledge, high general culture);
2) responsibility (sense of obligation, ability to keep promise);
3) rationalism (ability to think clearly and logically, and to take deliberate,
rational decisions);
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4) buoyancy (sense of humor);
5) manners and politeness (good manners).
Yet for generation X an important instrument in achieving life goals is
independence (ability to act independently and decisively), and for generation Y it is
important to have accuracy (ability to keep order in things and affairs). These
instrumental values that are typical only for one generation can be added to its list of
basic values.
Conclusions. Based on the analysis of theoretical works on the basic values of
Ukrainian generations X and Y and the empirical study of value orientations of
representatives of Ukrainian generations X and Y, the list of the basic values of these
generations can be adjusted as shown in the Table. 4:
1) values (aims and ways) that are most significant for only one of the analyzed
generations should be added to the list of basic values;
2) values which were attributed to the basic values of one generation according
to the theoretical approach, and were recognized as the most significant by other
generation (as a result of empirical research) should be removed from the list of basic
values.
Table 4
Adjusted basic values of generations X and Y in Ukraine
Generation Х
adaptability and flexibility in relations
authorities ignorance
financially secured and comfortable life
persistence
reliability
interesting job
lack of patriotism
independence
entrepreneurship and innovation
pragmatism and cynicism
freedom and independence
creative realization
purposefulness

Generation Y
accuracy
ability to comply
naivety
immediate reward
communication
real friendship
patriotism and morality
positivity
publicity
self-development
natural technological literacy

Thus, the list of the basic values of generation X should contain: financially
secured and comfortable life; interesting job and independence; and focus on family
should be deleted. And to the list of the basic values of generation Y real friendship;
self-development and accuracy should be added; while responsibility and selfconfidence should be removed.
Thus, generation X is an adaptive and flexible in relations, reliable, persistent
and focused. Freedom, independence and autonomy are the most important for them
in life. On the one hand, job should be interesting and creative, and on the other, it
should provide financially comfortable life. This cynical and pragmatic generation
ignores the authorities and has a low level of patriotism. However, this is the
generation of talented entrepreneurs and innovators.
Generation Y is a neat and naive, very humble and positive. It is important for
them to have real friendship, constant communication and publicity. While looking
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for job this generation pays attention to the possibility of self-development and
availability of immediate rewards. This is the first generation with natural and
technological literacy, high morals and patriotism.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ACCOUNTING AS A SYSTEM OF INFORMATION AND ANALYTICAL
SUPPORT OF MANAGEMENT UNDER THE CONDITIONS OF
IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGIES
Доведено роль бухгалтерського обліку як системи інформаційно-аналітичного
забезпечення управління в умовах впровадження енергозберігаючих технологій.
Обґрунтовано основні вимоги до бухгалтерського обліку щодо відображення об'єктів в
умовах комплексного впровадження енергозбереження. Розроблені рекомендації з
вдосконалення організації й методології бухгалтерського обліку для своєчасного, повного
забезпечення користувачів якісною інформацію про енергоощадні заходи, впроваджені на
підприємстві, та їх результати.
Ключові слова: енергозбереження, енергоресурси, бухгалтерський облік, інформація,
управління, ефективність.
Доказана роль бухгалтерского учета как системы информационно-аналитического
обеспечения управления в условиях внедрения энергосберегающих технологий. Обоснованы
основные требования к бухгалтерскому учету по отражению объектов в условиях
комплексного
внедрения
энергосбережения.
Разработаны
рекомендации
по
совершенствованию организации и методологии бухгалтерского учета для своевременного,
полного обеспечения пользователей качественной информацию о энергосберегающие
мероприятия, внедренные на предприятии, и их результаты.
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Ключевые слова: энергосбережение,
информация, управление, эффективность.

энергоресурсы,

бухгалтерский

учет,

The work establishes the role of accounting as a system of information and analytical
support of management under the conditions of implementation of energy efficiency technologies.
Key requirements towards accounting as a representation of objects in the conditions of
comprehensive implementation of energy efficiency are being listed and substantiated. The paper
further provides elaborated recommendations with regard to the improvement of organization and
methodology of accounting for the purpose of timely and complete provision of users with quality
information concerning energy efficiency measures implemented at the enterprise and their ensuing
results
Key words: energy conservation, energy, accounting, information, management efficiency.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сьогодні економіка
України характеризується високою енергоємністю всіх видів діяльності
суб’єктів господарювання. За оцінками експертів, рівень споживання енергії в
Україні є одним з найбільших у світі, а 30% її взагалі марнується [10].
Причинами цього, по-перше, є структура промислового виробництва, що
залишилася Україні у спадок від СРСР, технологічне відставання енергоємних
галузей від провідних країн світу. Ситуація ускладнюється дефіцитом та
суттєвим подорожчанням енергоресурсів, складною політичною ситуацією в
країні, відсутністю достатніх обсягів інвестування в основні засоби,
споживацьким відношенням до довкілля, а також неефективним державним
стимулюванням енергозбереження. Всі ці фактори мають негативний вплив на
економічну безпеку та загальний стан вітчизняної економіки. Отже, проблеми
енергозбереження останнім часом є надзвичайно актуальними.
В таких умовах зростає роль інформації щодо об'єктів енергозбереження,
таких як енергоресурси, енергозберігаючі технології (в тому числі ноу-хау),
енергоощадні основні засоби, витрати та доходи, пов'язані з енергозбереженням
та інш. Саме тому важливим завданням є формування та визначення вимог до
системи бухгалтерського обліку в контексті забезпечення користувачів повною,
неупередженою та правдивою інформацією для управління суб'єктами
господарювання в сфері енергозбереження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем
енергозбереження, їх впливу на економіку держав присвятили свої наукові
праці багато як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, з яких можливо виділити:
Бобров Є.А. [2], Денисенко Л.О. та Малогловець Р.Л. [3], Кузнець О.Я. [4],
Лисенко І.В. [7], Шкарлет С.М. [9] та інш.
Разом з тим аналіз публікацій за даною тематикою дозволив з'ясувати, що
питання формування в системі бухгалтерського обліку інформації щодо
енергозбереження суб'єктів господарювання залишаються малодослідженими.
Метою роботи є визначення ролі бухгалтерського обліку в умовах
забезпечення енергозбереження, а також розробка напрямів удосконалення
обліково-аналітичного забезпечення енергоефективного управління.
Результати дослідження. Енергозбереження є однією з найважливіших
завдань ХХІ століття. Адже висока енергоємність продукції вітчизняних
виробників є передумовою її низької конкурентоздатності не тільки на
зовнішніх, а й на внутрішніх ринках. Це, в свою чергу, підриває економічну
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безпеку України. Наслідками низької енергоефективності економіки є:
нестабільність
енергозабезпечення,
висока
енергоємність
валового
внутрішнього продукту, низькі темпи соціально-економічного розвитку країни.
Ускладнення процесу управління енергетичною сферою економіки,
зростання обсягів та ускладнення структури інформації щодо виробництва та
споживання енергоресурсів призводить до зростанню ролі інформаційного
забезпечення процесів енергозбереження. Особливо важливу роль системи
інформаційно-аналітичного забезпечення управління в умовах запровадження
енергозберігаючих технологій належить бухгалтерському обліку. Саме в
системі господарського обліку на підприємствах формується необхідна
первинна та зведена інформація, що є джерелом прийняття управлінських
рішень на різних рівнях [6].
В умовах впровадження енергозбереження функції управління
залишаються незмінними: планування − організація − мотивація − контроль.
Для їх ефективної реалізації з урахуванням комплексного впровадження заходів
з енергозбереження в системі обліку необхідно формувати відповідну
інформацію для:
− планування діяльності за її видами (основна, фінансова, інвестиційна
діяльність): розробка програм з енергозбереження, планування витрат паливноенергетичних ресурсів (побудова балансів паливно-енергетичних ресурсів
(надалі – ПЕР), розробка та корегування калькуляцій та кошторисів та інш.;
− організаційних удосконалень: зміни організаційних структур з
енергетичного управління, введення нових посад або зміни посадових
інструкцій, розробка внутрішніх нормативних документів та інш.;
− збору, систематизації та узагальнення інформації щодо витрат
енергоресурсів, формування їх структури, складання та подання періодичних
звітів про результати впровадження енергозбереження;
− удосконалення процесу нормування на підприємстві з метою розподілу
витрат енергоресурсів на прямі та непрямі, визачення втрат, удосконалення
методик нормування витрат енергоресурсів за видами продукції, за цехами,
ділянками, агрегатами та інш.;
− проведення зовнішнього та внутрішнього енергетичного аудиту: оцінки
впливу споживання паливно-енергетичних ресурсів на довкілля, перевірки
відповідності устаткування вимогам системи енергетичного менеджменту;
− контролю за виконанням програм з комплексного впровадження
енергозбереження;
− інформування та навчання персоналу, розробка програм стимулювання
персоналу щодо енергозбереження (виховання ощадливого ставлення до
використання паливно-енергетичних ресурсів, популяризація і пропаганда
економічних, соціальних та екологічних переваг енергозбереження) [1];
− аналізу діяльності підприємства у напрямках впровадження
енергоефективних технологій, обладнання, проектів (оцінка стану споживання
енергоресурсів, виявлення резервів скорочення споживання, використання
вторинних ресурсів, оцінка балансів ПЕР, аналіз і виявлення причин відхилень
фактичного споживання ресурсів від встановлених норм, аналіз результатів
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впровадження енергозберігаючих технологій та їх ефективності та інш.) [4].
Д.С. Ліпатов вважає, що сьогодні підприємства пострадянського простору
проявляють крайній консерватизм у питаннях вибору енергоефективного
обладнання або технологій, а менеджери ототожнюють ефективність
використання енергоресурсів лише зі скороченням кількості їх споживання [8].
Тому першочерговим завданням зі зміни такого сприйняття є проведення
енергоаудиту підприємства − всебічного енергетичного обстеження. При цьому
з'ясувати наскільки ефективно компанія використовує енергоресурси вона може
самостійно, не залучаючи експертів. Вважається, якщо питома вага
енерговитрат у загальному обсязі витрат не перевищує 10%, професійний
енергоаудит можна не проводити. В разі якщо питома вага наближується до
15%, у підприємства є резерви їх скорочення, необхідно провести енергетичне
обстеження, для чого необхідно зібрати та проаналізувати відповідну
інформацію [3].
Отже, бухгалтерський облік у забезпеченні побудови ефективної системи
управління енергозбереженням на підприємстві повинен стати інформаційноаналітичним комплексом, що поєднує у собі системи планування, нормування,
обліку, аналізу, аудиту та контролю. У зв'язку з цим, на нашу думку,
змінюються вимоги до обліково-аналітичної інформації у форматі реалізації
енергозберігаючої політики [6].
Так, першочерговим завданням є удосконалення облікової політики
підприємства шляхом доповнення її методами, прийомами та процедурами, що
враховують особливості впровадження енергозберігаючих заходів. В Наказі про
облікову політику необхідно окремо зазначити такі аспекти:
−
методи
амортизації
енергозберігаючих
основних
засобів,
нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
− порядок обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат,
пов'язаних з придбанням виробничих запасів та МШП енергозберігаючого
призначення;
− використання рахунки класу 9 для розширення можливостей
аналітичного обліку витрат щодо впровадження енергоефективних заходів;
− перелік та склад статей калькуляції доповнити статтями щодо
витрачання енергоресурсів;
− спільне проведення інвентаризації та енергетичного аудиту [8].
Погоджуємося з А.В. Левицькою, що в умовах реалізації
енергоефективних проектів також потребують перегляду професійні
бухгалтерські судження щодо прийняття методик, політик та оцінок, що
матимуть вплив на прийняття управлінських рішень у сфері енергозбереження
[5].
Розв'язання потребують методичні проблеми відображення в обліку
інформації щодо енергоощадної політики підприємства. Ми вважаємо, що в
бухгалтерському фінансовому обліку необхідно відкривати аналітичні рахунки
для окремого відображення об'єктів обліку, безпосередньо пов'язаних з
комплексним впровадженням енергозбереження. Зокрема, обов'язково виділяти
аналітичні рахунки для обліку:
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− енергоефективних основних засобів та необоротних активів,
капітальних інвестицій на їх створення, модернізацію, реконструкцію та інші
суттєві поліпшення;
− поточних витрат на утримання та експлуатацію;
− паливно-енергетичних ресурсів, що споживаються у виробництві, на
забезпечення загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших
потреб, а також отриманих з альтернативних джерел енергії (наприклад,
вторинне використання ресурсів, застосування безвідходних технологій тощо);
− поточних витрат і доходів, пов'язаних з впровадженням
енергозберігаючих проектів (наприклад, доходи можуть бути від реалізації
вторинних ресурсів, відходів на сторону);
− цільового фінансування енергозбереження.
Враховуючи це, наступною вимогою стає адаптація облікових регістрів та
форм звітності з відокремленням статей, що відносяться до енергозберігаючих
заходів, а також розкриттям відповідної інформації у Примітках до річної
фінансової звітності. При цьому окрема увага повинна бути приділена
внутрішньогосподарській (управлінській) звітності: треба розробити спеціальні
форми, встановити терміни складання та подання такої звітності, а також
назначити відповідальних за це осіб.
На наше переконання, найбільш важливим завданням є виявлення, збір та
систематизація інформації про витрати на енергозбереження та економію, що
дозволить оцінити ефективність цих заходів, їх вплив на фінансові результати
господарської діяльності підприємства. Система обліку повинна забезпечувати
аналітичною інформацією управлінський персонал для:
− можливості розрахунку цільових показників щодо енергозбереження
протягом усього періоду реалізації енергоефективних проектів;
− аналізу стану, динаміки та структури енергоспоживання за
структурними підрозділами, видами продукції (робіт, послуг), видами
діяльності; пов'язаних та непов'язаних з впровадженням певних заходів;
− порівняння цільових показників різних періодів або інших підприємств
галузі тощо [9].
Орієнтація системи бухгалтерського обліку на ощадливе використання
паливно-енергетичних ресурсів, використання енергозберігаючих технологій та
альтернативних джерел енергії сприятиме формуванню інформації, що
дозволить ухвалювати управлінські рішення щодо зниження енергоємності
діяльності, переоснащення виробництва задля скорочення обсягів шкідливих
викидів та відходів тощо. Це, в свою чергу, призведе до підвищення
конкурентоздатності продукції, а в кінцевому підсумку сприятиме формуванню
позитивного іміджу підприємства.
Висновки та пропозиції. Дослідження тенденцій розвитку вітчизняної
економіки та досвіду зарубіжних країн дозволяє зробити висновок, що в
сучасних умовах при значному зростанні вартості енергоресурсів, негативному
впливі традиційних енерготехнологій на довкілля, проблема енергозбереження
стрімко набуває критичного значення. Серед головних проблем високої
енергоємності економіки України можна виділити застарілу енергоефективну
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інфраструктуру та неекономне споживання енергії у промисловості.
В таких умовах зростає роль обліково-аналітичного забезпечення
управління в контексті енергозбереження. Інформація, що формується в системі
бухгалтерського обліку повинна задовольняти потреби користувачів щодо
енергозбереження на усіх рівнях: мікро-, макро- та мега- (міжнародному).
Пропозиції щодо вдосконалення організації та методології обліку в
умовах впровадження енергозабезпечення розроблені за такими напрямками:
введення змін в облікову політику, вдосконалення системи аналітичного обліку,
облікових регістрів та фінансової звітності. Впровадження запропонованих
рекомендацій у практичну діяльність підприємств, що прагнуть успішно
реалізувати енергоефективну політику, дозволить підвищити якість її обліковоаналітичного забезпечення.
Перспективами подальших досліджень є розробка пропозицій з
удосконалення підсистем обліку, зокрема управлінського, у напрямку
виявлення, підготовки та інтерпретації фінансової та не фінансової інформації
для досягнення підприємствами запланованого рівня енергозбереження.
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛІНГУ
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЛИНГА
SCIENTIFIC BASIS FOR FORMING THE FINANCIAL CONTROLLING
SYSTEM
В статті досліджено наукові засади формування системи фінансового контролінгу.
В процесі дослідження виявлено, що фінансовий контролінг являє собою комплексний
інструмент управління фінансами підприємства з метою забезпечення стабільності в
довгостроковій перспективі. Фінансовий контролінг вимагає подальшого дослідження і
розробки відповідного механізму його функціонування з урахуванням української специфіки.
Ключові слова: фінансовий контролінг, інструменти фінансового контролінгу,
ліквідність, платоспроможність, рентабельність, фінансова стійкість
В статье исследованы теоретические основы формирования системы контроллинга.
В процессе исследования выявлено, что финансовый контроллинг представляет собой
комплексный инструмент управления финансами предприятия в целях обеспечения
стабильности в долгосрочной перспективе. Финансовый контроллинг требует дальнейшего
исследования и разработки соответствующего механизма его функционирования с учетом
украинской специфики.
Ключевые слова: финансовый
контроллинг,
инструменты финансового
контроллинга,
ликвидность,
платежеспособность,
рентабельность,
финансовая
устойчивость
The theoretical bases of formation of the controlling system are investigated in the article.
The research revealed that financial controlling is a complex instrument of financial management
of an enterprise in order to ensure stability in the long term. Financial controlling requires further
research and development of an appropriate mechanism for its functioning, taking into account the
Ukrainian specifics.
Keywords: financial controlling, financial controlling tools, liquidity, solvency, profitability,
financial stability

Постановка проблеми. Однією з головних задач для окремо узятого
підприємства, що працює в сучасних умовах господарювання, є створення
інструментарію, які могли б допомогти модернізувати організаційну і
інформаційну структуру підприємства так, щоб вирішувалися базові проблеми
його розвитку, які в подальшому змогли забезпечити позитивний результат
діяльності підприємства в майбутньому. На сьогодні, до такого інструментарію
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можна віднести систему контролінгу, його методи, інструменти та принципи.
Одним з найбільш важливих напрямів зростання ефективності роботи
підприємства є вдосконалення системи менеджменту за допомогою створення
системи контролінгу як функціонально відособленого напряму економічної
роботи на підприємстві, пов'язане з реалізацією фінансово-економічної функції
в менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських
рішень.
У Україні відомі лише одиничні випадки функціонування служби
контролінгу і, як правило, в великих транснаціональних корпораціях. В той же
час окремі компоненти контролінгу під іншими найменуваннями і в дещо
іншому ракурсі відомі досить давно.
Звідси витікає необхідність розробки методів і інструментів фінансового
контролінгу на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті ознайомлення з
працями зарубіжних авторів, можна дійти до висновку, що поняття фінансового
контролінгу в них не представлено, розглядаються тільки поняття «фінансовий
контроль» і «контролінг». Найчастіше в публікаціях фінансовий контролінг
ототожнюється з фінансовим контролем. Однак, поняття «фінансовий
контроль» і «фінансовий контролінг» не є синонімами. Фінансовий контроль –
це контроль відповідності основних фінансових показників діяльності компанії
запланованим і цільовим значенням. Фінансовий контроль спрямований в
минуле, на виявлення помилок і відхилень. Фінансовий контролінг – це
управління майбутнім фінансовим станом підприємства для забезпечення
тривалого функціонування. У наукових роботах різних авторів простежується
орієнтація на дослідження питань фінансового планування, уточнення понять і
функцій фінансового менеджменту, фінансового аналізу, управління процесом
бюджетування, розробку процедур і заходів щодо забезпечення та підвищення
фінансової стійкості компанії. Особливе місце займають питання управління
інвестиційними проектами та оцінки їх ефективності.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Таким
чином, в наукових публікаціях основна увага приділяється поточним
проблемам управління фінансами. Це головним чином пояснюється
нестабільною економічною обстановкою, в якій функціонують підприємства, і
відповідно, повільним формуванням наукової бази в сфері довгострокового
фінансового планування. Економісти A. M. Кармінський, Н.І. Оленєв, А.Г.
Примак і С.Г. Фалько в роботі «Контролінг у бізнесі. Методологічні та
практичні засади побудови контролінгу в організаціях» приводять наступне
формулювання поняття фінансового контролінгу: «Основне завдання
фінансового менеджменту і разом з тим фінансового контролінгу –
забезпечення ліквідності, що розуміється як здатність підприємства
необмежено в будь-який момент часу виконувати свої зобов'язання по виплатах
грошових коштів» [1]. В даному випадку автори ототожнюють фінансовий
менеджмент з фінансовим контролінгом, з чим не можна повністю погодитися.
Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час немає єдиної
думки з приводу сутності фінансового контролінгу. При цьому існування безліч
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підходів говорить про складність даного явища і про те, що фінансовий
контролінг як система ще тільки розвивається. Фінансовий контролінг слід
розуміти як парадигму управління фінансами в швидко мінливому зовнішньому
середовищі. Чинниками, що впливають на формування і розвиток фінансового
контролінгу, є процеси зміни зовнішнього середовища і зумовлені цим зміни у
внутрішньому середовищі підприємства (рис. 1).
Зміни зовнішнього середовища
Зростаюча динаміка
- загальна
- ринкова
- зовнішня конкуренція
- внутрішня конкуренція
Зростаюча складність
- нестабільність
- цінності суспільства, що змінилися
- скорочення життєвих циклів

Зміни внутрішнього
середовища
- необхідність вирішення нових
завдань і зміни системи
управління, в тому числі
системи управління фінансами;
- диверсифікація і розширення
діяльності підприємств;
- делегування процесу
прийняття управлінських
рішень;
- зміна стилю управління

Дестабілізація
Небезпека для подальшого
існування і розвитку підприємства

Адаптація
(інновація)

Координація
(інтеграція)
Проблеми управління
фінансами

Зовнішня і внутрішня
гармонізація

Координація
управлінських рішень

Підтримка і
раціоналізація
управлінської
діяльності

Інформаційне
забезпечення

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

Рис. 1. Сукупність факторів, що впливають на появу і розвиток
фінансового контролінгу
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Впровадження фінансового контролінгу на підприємстві дозволяє
скоординувати його діяльність, забезпечити зв'язок між формуванням
інформаційної бази, фінансовим плануванням, аналізом і контролем. Однак в
процесі формування системи фінансового контролінгу необхідно враховувати
виникаючі при цьому специфічні особливості.
Аналіз концептуальних основ контролінгу та підходів до сутності
фінансового контролінгу в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів,
дозволив визначити фінансовий контролінг як підсистему контролінгу, яка
здійснює орієнтоване на результат управління фінансами підприємства за
допомогою використання методів та інструментів фінансового менеджменту і
забезпечення безперервного потоку внутрішньої і зовнішньої інформації для
прийняття управлінських рішень [3].
Фінансовий контролінг є важливою підсистемою загальної системи
контролінгу на підприємстві (рис.2).
Підсистеми контролінгу

Забезпечуючі підсистеми контролінгу

Виробничий
контролінг
Фінансовий
контролінг
Контролінг
маркетингу

методичні

програмні

технічні

інформаційні

Підтримка процесів прийняття рішень

Інноваційний
контролінг

Стратегічний
контролінг

Оперативний
контролінг

Система контролінгу

Інвестиційний
контролінг
Кадровий
контролінг

Користувачі

Контролінг
якості

Менеджери

Рада директорів

Акціонери

Виконавчий орган

Рис. 2. Місце фінансового контролінгу в системі контролінгу підприємства
Об'єктами фінансового контролінгу є грошові потоки та структура
капіталу.
Суб'єктами фінансового контролінгу є фінансові контролери.
Помилково поширена думка, що функції контролера практично
аналогічні функціям бухгалтера.
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Принципові відмінності в функціональному навантаженні бухгалтера і
фінансового контролера представлені в табл.1.
Таблиця 1
Відмінність функціональних обов'язків бухгалтера і контролера
Функціональні обов'язки
бухгалтера
фінансового контролера
Забезпечення
достовірних
фактичних
Забезпечення запланованих розрахунків
розрахунків та їх узгодження
Робота орієнтована на відображення
Робота орієнтована тільки на перспективу
минулого (теперішнього)
Комунікабельність з усього кола питань
Індивідуальна робота
управління фінансами
Гнучкість
у
ставленні
до
постійно
Стабільність в роботі
змінюваних умов
Досконале
володіння
професійними Володіння
спеціальними
знаннями
і
знаннями, вміннями, навичками
загальнонаукової аргументацією
Суворе ведення бухгалтерського обліку
Уточнення цілей планування

В даний час на підприємствах поширена ситуація, коли головним
контролером є фінансовий директор, що керує фінансовими службами, але
лише адміністративно керуючий підрозділами контролінгу компанії.
Функціональне керівництво службами контролінгу він не здійснює.
Цілями фінансового контролінгу є:
– забезпечення оптимального рівня ліквідності;
– підтримка платоспроможності в довгостроковому періоді;
– забезпечення рентабельності;
– зростання вартості підприємства.
Для досягнення визначених раніше цілей фінансового контролінгу
необхідне виконання наступних завдань:
– розробка, координація та здійснення планів підприємства;
– аналіз фінансової звітності;
– оцінка і консультування в процесі досягнення мети;
– розробка та застосування завдань і методів вирішення питань,
пов'язаних з податками;
– формування системи, принципів і організаційної структури фінансового
контролінгу.
Функціями фінансового контролінгу є планування, аналіз, облік,
моніторинг, контроль та інформаційне забезпечення в сфері управління
фінансами підприємства [3].
Специфічний характер завдань і функцій фінансового контролінгу
повинен знаходити відповідне відображення в організаційному устрої. На
підприємствах, які впроваджують систему контролінгу, функції і завдання
фінансового контролінгу часто розподіляються між відділами сектора
загального контролінгу, що займаються аналізом, плануванням, реалізацією і
контролем.
Існує альтернативна концепція, яка спирається на організаційну
самостійність завдань фінансового контролінгу.
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Організаційне виокремлення фінансового контролінгу з усієї системи
контролінгу сприяє створенню більш сприятливих умов для розгляду
ліквідності в числі найважливіших факторів, що враховуються в процесі
прийняття рішень. Тим самим виникає організаційна противага орієнтації
контролінгу підприємства на такі аспекти, як рентабельність і раціональність
ведення господарства.
Однією з найважливіших цілей фінансового контролінгу є забезпечення
ліквідності підприємства, що розуміється як здатність компанії своєчасно
виконувати свої зобов'язання по виплатах грошових коштів.
Підтримка ліквідності має на увазі реалізацію наступних підцілей
фінансового контролінгу [1]:
• структурне підтримання ліквідності;
• поточне забезпечення ліквідності;
• підтримання ліквідних резервів;
• фінансування.
1. Структурне підтримання ліквідності
Структурне підтримання ліквідності має на меті утримати збалансовану
структуру капіталу для того, щоб забезпечити підприємству можливість
отримання додаткових фінансових коштів. Це відноситься як до можливості
залучення позикового капіталу - збереження привабливості в очах кредиторів,
так і до можливості розширення бази власного капіталу - збереження емісійної
здатності компанії в очах потенційних власників.
В даному випадку завдання фінансового контролінгу полягає в здійсненні
цілеспрямованого фінансового планування і контролю з метою узгодження
обсягів інвестицій і фінансування за часом таким чином, щоб майбутні
довгострокові інвестиції були забезпечені обмеженими фінансовими ресурсами.
Витяг фінансових коштів на більш вигідних умовах - одна з головних функцій
фінансового контролінгу. Тому підприємству слід прагнути до забезпечення
зваженої структури фінансування, коли розумним чином поєднуються зовнішнє
і внутрішнє фінансування, а також позикові і власні довгострокові кошти.
Для фінансування своєї діяльності підприємства залучають і власний, і
позиковий капітал. Детальний класифікаційний аналіз дозволяє визначити
найбільш ефективні, затребувані, доступні і найбільш перспективні зовнішні
фінансові ресурси підприємства, їх можливі поєднання і балансування між
собою і з внутрішніми фінансовими ресурсами (табл. 2).
Структурне підтримання ліквідності - найважливіша частина
довгострокового планування, пов'язаного переважно з балансом компанії.
Фінансовий контролінг повинен координувати часткові плани за
допомогою планових і інформаційних інструментів і при необхідності прагнути
до вирівнювання структурного дисбалансу, наприклад, зменшуючи обсяг
інвестицій, використовуючи оренду або лізинг замість придбання майна у
власність, залучаючи довгостроковий капітал замість короткострокового.
2. Поточне забезпечення ліквідності
Поточне, чи ситуативне, забезпечення ліквідності орієнтоване на
формування фінансового плану, в якому повинні бути представлені дані про
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загальні зовнішніх надходженнях і виплатах грошових коштів, а також їх
дефіцит або надлишок.
Таблиця 2
Класифікація зовнішніх фінансових ресурсів
Класифікаційна
ознака

Види зовнішніх
фінансових ресурсів
фінансові

за економічною
сутністю

кредитні
фондові

за грошовими
потоками

перерозподільні
позикові
залучені
бюджетні

за джерелами
утворення

комерційні

громадські

місцеві
по регіону
активізації

регіональні
зарубіжні

Ключовий зміст
складно управляються; активізуються тільки при
дотриманні ряду специфічних умов
припускають їх повернення, терміновість,
платність, які, в свою чергу, диверсифіковані в
залежності від механізмів і використовуваних
інструментів їх активізації
в залежності від особливості грошових потоків,
що лежать в їх основі, їх напрямків, потужності,
спонукальних мотивів учасників
фінансові ресурси, що надходять в якості
капітальних вкладень або субсидій з бюджетної
системи, що формуються епізодично у
виняткових випадках як фінансова допомога
фінансування спільних проектів або комерційні
кредити підприємницьких структур, пов'язаних
як спільною діяльністю, так і інвестиційними
інфраструктурними
інститутами
з
підприємством
грошові ресурси населення, що залучаються
через ощадну систему або інвестиційні
інститути, в першу чергу заощадження, а також
кошти громадських організацій
формуються
в
конкретному
регіоні
місцезнаходження підприємства, з урахуванням
державних, природних, ресурсних, економічних,
соціальних, політичних і адміністративних
чинників
утворені в тій же країні, де функціонує
підприємство, але в іншому регіоні з іншими
місцевими факторами
формуються як в країнах, де вже діє
підприємство, так і в країнах потенційного
проникнення

Всі плановані надходження співвідносяться (з урахуванням початкового
стану платіжних засобів) з виплатами.
У будь-який момент часу, коли очікувані акумульовані надходження
(разом з початковими сумами) виявляться менше очікуваних акумульованих
виплат, може виникнути додаткова потреба в інвестиційних коштах. Виявлені
ліквідні резерви, не враховані в плані, наприклад, у вигляді запасів товарів або
цінних паперів повинні бути враховані фінансовим контролінгом в плані.
Якщо виникає неприпустиме перевищення виплат над надходженнями, в
рамках фінансового контролінгу проводиться ревізія фінансового плану. Ревізія
передбачає переміщення частини виплат, для яких це допустимо, на більш пізні
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періоди. Якщо ж очікувані надходження значно перевершують виплати, то це
означає відмову від додаткового доходу (кошти не працюють) і зниження
рентабельності. Тут слід або знайти можливість короткострокового
прибуткового розміщення цих коштів, або достроково провести виплати за
наявними боргами.
3. Підтримка ліквідних резервів
Надлишок надходять ліквідних коштів може бути використаний для
формування резервів ліквідності. Взагалі, чим більше не визначеність
(ймовірність перевищення надходжень або виплат), тим більше повинні бути
резерви ліквідних засобів, включаючи відкриті кредитні лінії.
Очевидно, що наявність ліквідних резервів, з одного боку, підвищує
фінансову безпеку підприємства, але, з іншого - знижує рентабельність. Тому,
можна стверджувати, що в рамках фінансового контролінгу необхідно
відстежувати, щоб підприємство використовувало найбільш підходящі
короткострокові планові інструменти для досягнення оптимуму ліквідності,
тобто, щоб платоспроможність підприємства гарантувалася з мінімальними
витратами.
Як інструменти фінансового контролінгу виступають методи фінансового
менеджменту, за допомогою яких підприємство управляє досягненнями цілей
фінансового контролінгу та координує свою діяльність.
Інструментами фінансового контролінгу є:
– міжнародні стандарти фінансової звітності;
– моделі створення корпоративної вартості;
– система збалансованих показників;
– процесно-орієнтоване управління фінансами;
– управління витратами на основі видів діяльності;
– управління фінансовими ризиками;
– інформаційні технології та ін.
Системи звітності. Основою ефективного процесу управління фінансами
є наявність достовірної інформації про ситуацію на підприємстві.
Інформаційне забезпечення в рамках фінансового контролінгу передбачає
використання звітності, що базується на принципах МСФЗ і аналогічних систем
(US GAAP чи якийсь інший визнаний GAAP, орієнтований на інтереси
інвесторів), оскільки така звітність в найбільшою мірою розкриває економічну
сутність операцій підприємства. На більш детальному рівні використовуються
необхідні додаткові звіти з різним ступенем деталізації.
Система збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC).
Ускладнення контексту функціонування сучасних організацій призвело до
трансформації розрахункової складової всередині фінансової функції - за
даними деяких досліджень в ній збереглися менше 50 відсотків чистих
«фінансів», решта припадає на забезпечення дій, пов'язаних зі стратегічним
підходом до додаванню цінності.
BSC дозволяє представити цілісну картину фінансового (головним чином
- що було досягнуто в минулому) і нефінансового (фактори майбутніх успіхів)
стану організації. Поєднуючи воєдино стратегічні цілі і фінансову перспективу
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компанії, BSC пов'язує їх з ринковою ситуацією, яка визначає значущі запити
клієнтів до бізнес-процесів [3].
Розглянемо фінансову складову системи показників з урахуванням
стратегічних цілей фінансового контролінгу (табл. 3).
Таблиця 3
Система показників фінансового контролінгу
Стратегічні цілі

Вимірювані величини
Показники
Співвідношення поточних
Забезпечення
Коефіцієнт ліквідності
активів і короткострокової
оптимального
рівня
Коефіцієнт покриття
кредиторської
ліквідності
Коефіцієнт оборотності дебіторів
заборгованості
Забезпечення
Відношення позикового капіталу до
Співвідношення
платоспроможності в
власного
позикового і власного
довгостроковому
Забезпеченість
відсотків
по
капіталу
періоді
кредитах
Прибуток
Прибуток на гривню реалізації
Об'єм реалізації
Прибуток на акцію
Підтримання
Вартість активів
Оборотність активів
рентабельності
Акціонерний
Фондовіддача
капітал
Віддача акціонерного капіталу
Дисконтований грошовий потік
Рентабельність
інвестицій
по
Зростання
вартості Грошові потоки Витрати
грошовому потоку
підприємства
на капітал
Грошова додана вартість
Економічна додана вартість

Управління вартістю компанії. Створення вартості для акціонерів є
пріоритетним завданням фінансових директорів у всьому світі. Модель оцінки
вартості, що базується на дисконтуванні майбутнього вільного грошового
потоку компанії, дозволяє системно управляти ключовими факторами
створення вартості [3]. Використання даного методу дозволяє виявити вплив на
вартість підприємства таких нематеріальних важелів, як інтелектуальний
капітал, знання, бренди, науково-дослідні роботи, взаємини з контрагентами та
ін. За допомогою контролінгу стратегія компанії реалізується через
організаційну поведінку, в рамках якого відбувається інтеграція фінансів,
управління та мотивація.
Процесно-орієнтоване управління фінансами виходить з установки
«управляти процесами і потоками, а не функціями і діями». Контролінг
фінансових процесів передбачає визначення і виконання саме тієї діяльності,
яка повинна привести до досягнення цілей фінансового контролінгу
підприємства.
«Нове бюджетування» є логічним продовженням філософії процесноорієнтованого управління. Традиційна система бюджетування, що набула
поширення в вітчизняних умовах, націлена переважно на покриття витрат.
Фінансовий контролінг передбачає процесно-орієнтоване бюджетування з
використанням сценарного планування і розподілом ресурсів відповідно до
потреб підрозділів підприємства. Дана стратегія має на увазі постійний вибір з
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можливих варіантів дій шляхом оптимального співвідношення можливостей
підприємства з потребами в засобах виробництва. Система фінансового
контролінгу дозволяє побудувати процес розподілу фінансових ресурсів таким
чином, щоб забезпечити його гнучкість і адаптивність, делегуючи право
приймати рішення на рівень виконавців.
Управління фінансовими ризиками та змінами є ще однією необхідною
складовою формування системи фінансового контролінгу на підприємстві.
Динаміка зовнішнього середовища збільшує ступінь невизначеності, що
впливає на фінансові моделі компаній. Безперервне виявлення і визначення
значущості ризиків, побудова системи їх контролю і управління важливо для
всіх типів ризиків. Інтегрована система управління фінансовими ризиками в
рамках фінансового контролінгу дозволяє подолати можливі проблеми
підрозділів компанії, що відповідають за реалізацію певних функцій, а не за
результат в цілому.
Висновки. Як було виявлено в результаті дослідження, в загальній
системі контролінгу, організованого на промисловому підприємстві,
виділяється один із центральних його блоків - фінансовий контролінг, який
представляє собою контролюючу систему, що забезпечує концентрацію
контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках фінансової діяльності
підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від
передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень, що
забезпечують її нормалізацію. Синтез наукової літератури та практичного
досвіду дозволив зробити висновок, що фінансовий контролінг не обмежується
реалізацією лише внутрішнього контролю за здійсненням фінансової діяльності
та фінансових операцій, але є ефективною координуючої системою
забезпечення взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим
аналізом, фінансовим плануванням і внутрішнім фінансовим контролем на
підприємстві. Фінансовий контролінг не тільки дозволяє рахувати витрати поновому, більш виправдано, але і стимулює вище керівництво думати
фінансовими категоріями, зміщуючи технологічне управління до виробничого
процесу.
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ
ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ МІЖ УКРАЇНОЮ І
КАНАДОЮ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ МЕЖДУ
УКРАИНОЙ И КАНАДОЙ
ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR THE
POTENTIAL INCREASE OF EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND
SERVICES BETWEEN UKRAINE AND CANADA
Приводиться коротка характеристика економіки Канади, показані експортні та
імпортні пріоритети канадської економіки; на основі статистичних щорічників України
проаналізовано зовнішню торгівлю товарами, послугами, експорт-імпорт давальницької
сировини, прямі інвестиції, товарну структуру зовнішньої торгівлі, структуру експортуімпорту послуг; виокремлено головні товари і послуги інтенсифікації торгівлі з Канадою;
розроблено головні стратегічні заходи потенційного збільшення експорту-імпорту товарів
та послуг між Україною і Канадою.
Ключові слова: економіки Канади, експортні та імпортні пріоритети, головні
товари і послуги інтенсифікації торгівлі з Канадою, головні стратегічні заходи, збільшення
експорту-імпорту товарів та послуг між Україною і Канадою.
Приводится краткая характеристика экономики Канады, показаны экспортные и
импортные приоритеты канадской экономики; на основе статистических ежегодников
Украины проанализированоо внешнюю торговлю товарами, услугами, экспорт-импорт
давальческого сырья, прямые инвестиции, товарную структуру внешней торговли,
структуру экспорта-импорта услуг; выделено главные товары и услуги интенсификации
торговли с Канадой; разработаны главные стратегические мероприятия потенциального
увеличения экспорта-импорта товаров и услуг между Украиной и Канадой.
Ключевые слова: экономики Канады, экспортные и импортные приоритеты, главные
товары и услуги интенсификации торговли с Канадой, главные стратегические
мероприятия, увеличение экспорта-импорта товаров и услуг между Украиной и Канадой.
Short description over of economy of Canada is brought, export and imported priorities of
the Canadian economy are rotined; on the basis of statistical annuals of Ukraine foreign trade is
analysed commodities, by services, export-import of goods made on commission, direct investments,
commodity
pattern
of
trade,
structure
of
export-import
of
services;
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main goods and services aredistinguished of intensification of trade with Canada; the main
strategic measures of potential increase of export-import of commodities and services are
developed between Ukraine and Canada.
Keywords: economies of Canada, export and imported priorities, main goods and services
of intensification of trade, with Canada, main strategic measures, increases of export-import of
commodities and services, between Ukraine and Canada.

Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та
практичними завданнями. Аналітична оцінка перспектив потенційного
збільшення експорту-імпорту товарів та послуг має важливе прикладне
значення – дозволить сформулювати головні стратегічні заходи розвитку
зовнішньоекономічної діяльності між Україною і Канадою.
Невирішені раніше частини загальної проблеми – розробка головних
стратегічних заходів розвитку зовнішньоекономічної діяльності між
Україною і Канадою у контексті Закону України «Про ратифікацію угоди про
вільну торгівлю між Україною та Канадою» (3 квітня 2017 р.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На тематику українськоканадських економічних відносин наукових публікацій не було знайдено. Тому
основні аналітичні оціночні дані засновані на дослідженні статистичних
щорічників та інших інформаційних джерел.
Мета дослідження – дати коротку характеристику основних галузей і
сфер економіки Канади, виявити експортні та імпортні пріоритети канадської
економіки; на основі статистичних щорічників України проаналізувати
наступні показники: зовнішню торгівлю товарами, зовнішню торгівлю
послугами, експорт-імпорт давальницької сировини, прямі інвестиції, товарну
структуру зовнішньої торгівлі, структуру експорту-імпорту послуг; виявити
головні товари і послуги інтенсифікації торгівлі з Канадою; розробити головні
стратегічні заходи потенційного збільшення експорту-імпорту товарів та послуг
між Україною і Канадою.
Виклад основного матеріалу. 3 квітня 2017 року Президент України
підписав Закон України «Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між
Україною та Канадою» [1]. З моменту вступу в силу Угоди, Канада відкриє для
українських експортерів 98% свого ринку товарів, що є предметом
двосторонньої торгівлі. Угода передбачає застосування преференційного
режиму для українських експортерів певних груп товарів, переважно це товари
сільськогосподарської ґалузі та промисловості (безмитний доступ для всіх
промислових товарів). Враховуючи різний рівень економічного і соціального
розвитку України та Канади сторони будуть застосовувати принцип
асиметричності тарифних зобов’язань, що дозволить нашій державі адаптувати
торгівлю з цією країною в умовах вільної торгівлі».
Документ містить низку норм і зобов’язань, що стосуються нетарифних
заходів, які сприятимуть тому, що доступ до ринків не буде обмежуватися
невиправданими бар’єрами в торгівлі. Вважається, що ця Угода покликана
вплинути на збільшення товарообігу між країнами, сприятиме притоку
іноземних інвестицій та створення нових робочих місць. Зобов’язання України:
1) здійснення повної лібералізації для 72% товарів, зокрема, риба та
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морепродукти, зернові, арахіс, олійне насіння та плоди інших олійних культур,
шоколад, хлібобулочні і кондитерські вироби, соки фруктові, мінеральна вода,
пиво, вино тощо; 2) скасування ввізних мит з використанням перехідних
періодів 3, 5 та 7 років для 27 % товарів; 3) часткова лібералізація для чутливих
сільськогосподарських товарів – м’ясо та субпродукти птиці морожені, масло
тваринне, сир, маргарин та суміші тощо; вилучення з режиму вільної торгівлі
цукру та встановлення тарифних квот на морожену свинину та субпродукти,
сало.
Канада - одна з найбільш високорозвинутих країн світу. За обсягом ВВП
вона посідає 7-е місце серед розвинутих країн, входить до «великої сімки». У
структурі ВВП 26% припадає на промисловість, 2% - на сільське господарство,
72% - на сферу послуг. Канада в історично стислі строки створила ефективну
ринкову економіку, чому значною мірою сприяли: 1) багаті природні ресурси за
невеликого населення; 2) заохочення імміграції; 3) широке залучення
іноземного капіталу; 4) демократизація життя в країні. За особливістю
природних умов і забезпеченості природними ресурсами Канаду часто
порівнюють з Росією.
Важливу роль в економіці країни відіграють приватні акціонерні
підприємства, яких налічується більше 300 тисяч. Але ключові позиції займає
невелика група монополістичних об’єднань. Ядро монополістичного капіталу
Канади складають 500 провідних корпорацій, серед яких на частку іноземних
компаній припадає 260. США в даний час контролюють 99% - нафтової і
вугільної промисловості, 70% - транспорту, 67% - гірничодобувної
промисловості, 58% - обробної,100% - автомобільної, 100% - авіаційної, 93% гумової, 82% - хімічної, 58% - електропромисловості, 52% - виробництва
сільгоспмашин.
Вирощування зернових визначає спеціалізацію Канади на світовому
ринку сільськогосподарських товарів. Країна повністю забезпечує внутрішні
потреби в основних видах сільськогосподарської продукції і є великим
експортером пшениці і рослинного масла, другим в світі (після США)
експортером продовольчих товарів (11% від вартості експорту - продукція
галузі). Основу сільськогосподарських підприємств складають фермерські
господарства. Абсолютна більшість фермерів - власники землі, а переважна
частина ферм - високоспеціалізовані підприємства (переважають зернові й
тваринницькі з м’ясною і молочною спеціалізацією). У Канаді 60% ферм
займаються виробництвом тваринницької продукції та лише 40% ферм рослинницької.
На даний час 80% площі сільськогосподарських земель перебуває у
власності великих господарств, розміри яких становлять 50 га і більше. Біля 30
ферм виробляють 75% сільськогосподарської продукції. Теоретично канадські
фермери можуть прогодувати понад 100 млн. осіб. В цілому для потреб галузі
використовується 7,7% площі країни. Для аграрного сектора Канади
характерний високий рівень товарності, механізації, спеціалізації виробництва.
Середньорічний збір найважливіших культур становить: 50 млн. т - пшениця,
25 млн. т - ячмінь, 10 млн. т - кукурудза, 5 млн. т - овес. Поголів'я худоби: 16
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 7

83

млн. голів - велика рогата худоба, 11 млн. голів - свиней, 600 тис. голів - овець,
80 млн. шт. - птиці. Рибна промисловість Атлантичних провінцій ловить,
головним чином, раків, лангустів, креветок і коропів. Британська Колумбія - це
область, частка лосося в улов якої найбільша у всій Північній Америці.
Економічне значення для світового ринку має лісовий фонд Канади.
Лісопокрита площа країни - 447 млн. га, промислові ліси займають 245 млн. га.
Загальні запаси деревини промислових лісів становлять 20 млрд. м куб., а
середній річний приріст 337 млн. м куб. В даний час щорічно заготовляють
понад 100 млн. м куб. деревини. За лісозаготівлями, лісопилянням та
деревообробкою Канада посідає 3 місце у світі після Росії та США, з
виробництва целюлози та паперової маси - на 2-му, газетного паперу - на 1-му.
Канада багата різноманітними мінерально-сировинними ресурсами. У
паливно-енергетичному балансі країни домінують нафта і природний газ. За
річним обсягом видобутку природного газу Канада знаходиться на 3-му місці у
світі після Росії та США. Частину нафти та природного газу Канада експортує в
США. Обробна промисловість Канади - найважливіша галузь господарства
країни, що дає більше половини вартості товарної продукції. У ній зайнято
понад 2 млн. чоловік. розвинена хімічна промисловість, зокрема виробництво
сірчаної кислоти, мінеральних добрив, синтетичного каучуку, гумових виробів,
пластмас.
Канада має сучасну транспортну систему. Особливу роль у ній відіграють
трансконтинентальні магістральні залізниці і шосе, що перетинають континент
від Атлантичного до Тихого океану вздовж кордону з США, тому для країни
характерна значна протяжність транспортних шляхів. Загалом же розвинуті всі
види транспорту. Незважаючи на поступове зниження ролі залізничного
транспорту, він як і раніше домінує у внутрішніх перевезеннях масових
вантажів. Протяжність залізничних доріг Канади - 47 тис. км (5-е місце у світі).
Автомобільний транспорт тримає першість за обсягами пасажирських
перевезень на невеликі відстані. Побудовані Аляскинське шосе та шосе
«Маккензі» (загалом понад 1 млн. км автошляхів, 6-е місце в світі). Велике
значення у внутрішніх вантажоперевезеннях мають водні шляхи, перш за все
Великі озера і річка Св. Лаврентія. Здійснюються заходи для продовження
тривалості сезону навігації. На півночі використовуються снігоходи, моторні
сани, вертольоти.
Довжина внутрішніх водних шляхів - 636 км. Власний торговий флот
Канади невеликий (184 судна), тому країна широко використовує судна під
«зручними прапорами», яких у 1,5 рази більше (223). Найкрупніші морські
порти - Монреаль, Ванкувер, Сет-Іль, Квебек, Галіфакс. В останні десятиліття
швидкими темпами розвивався автомобільний, трубопровідний і авіаційний
транспорт. Останній займає перше місце за пасажирооборотом у перевезеннях
на далекі відстані всередині країни і за її межі.
На території Канади розташовано біля півтори тисячі аеропортів, з них
третина мають тверде покриття злітних смуг; головні аеропорти країни Монреаль, Торонто, Ванкувер. За протяжністю повітряних ліній Канада займає
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II-е місце в світі після США. Основною авіакомпанією країни вважається «Air
Canada».
Трубопровідний транспорт - довжина магістральних нафтопроводів - 23
тис. км, бензопроводів - 80 тис. км.
Експортні пріоритети Канади:
•
Канада є найбільшим постачальником мінеральної сировини в
індустріально розвинені країни світу, і насамперед у США;
•
Канада експортує нафту та природний газ;
•
У Канаді працюють на експорт автомобільна, авіаційна галузі і
сільськогосподарське машинобудування;
•
Канада поставляє на світовий ринок близько 35% всіх
пиломатеріалів, целюлози та паперової маси, близько 75% газетного паперу;
•
Канада є великим експортером пшениці і рослинного масла, другим
в світі (після США);
•
Канада є експортером продовольчих товарів (11% від вартості
експорту - продукція галузі);
•
Канада експортує тваринницьку продукцію.
Канада достойно і на високому рівні інтегрована у загальносвітову
господарську зовнішньоекономічну діяльність. Частка країни у світовому
експорті становить майже 4%. Канада експортує 25% всієї своєї товарної
продукції. Основу експорту (60%) складають вироби гірничодобувної
промисловості, кольорової металургії, енергетики, лісової і целюлознопаперової промисловості та продукція зернового господарства.
Експортуються автомобілі, їх комплектуючі, верстати, літаки, засоби
зв’язку, хімікати, пластмаси, добрива, тирсу, необроблену деревину, сиру
нафту, природний газ, електроенергію, алюміній. Канада є потужним
постачальником сировини та напівфабрикатів на міжнародний ринок,
експортуючи понад 80% продукції видобувної промисловості.
Імпортні пріоритети Канади досить незначні, і це зрозуміло, розвинута
економіка майже не потребує імпорту. Інколи імпорт відіграє роль
імпортозаміщення або імпортної компенсації. Імпортує Канада:

машини та обладнання;

транспортні засоби;

нафтопродукти;

продовольчі товари високого рівня обробки та тривалого
зберігання.
Особливість зовнішньоторговельних відносин Канади - домінуюче
положення в них США (70% канадського експорту, 20% американського
експорту). Понад 25% прямих закордонних інвестицій Канади розміщено у
США. На 2-му місці знаходиться Японія, далі - країни ЄС (особливо
Великобританія і Франція). В останні роки все більш значущою стає роль країн
Латинської Америки (лідер – Мексика), а також у коло торговельних партнерів
Канади увійшов Китай [2].
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Значний внесок у становлення і розвиток економіки Канади та сільського
господарства зокрема, внесли українські переселенці із Галичини. Перші
галичани емігрували до Канади у кінці XIX і на початку XX століття. Там
тодішній уряд їм виділяв земельний наділ розміром 64 гектари у безоплатне
користування. Так з’явилася українська складова розвитку аграрного сектору
Канади. Приклалися українці і до інших сфер розвитку сучасного канадського
суспільства.
Існуючий стан зовнішньої торгівлі товарами, експорт-імпорт
давальницької сировини України з Канадою та прямих інвестицій в Україну з
Канади на початок 2011, 2014 та 2016 років проаналізуємо на основі табл. 1-6.
Як показано у табл. 1 зовнішньоторговельний оборот зростав за рахунок
збільшення імпорту, у 2009 році від’ємне сальдо досягнуло 74,6 млн. дол.
США, а у 2010 році 86,9 млн. дол. США. Такі показники не можна вважати
позитивними для української економіки. У 2005, 2009, 2010 роках ми перестали
експортувати давальницьку сировину, зате успішно її імпортували, цей імпорт
може мати позитивне значення для економіки, якщо були створені додаткові
робочі місця в Україні. Зовнішня торгівля послугами носила від’ємне значення
у 2000, у наступних роках набула позитивного значення.
Таблиця 1
Зовнішня торгівля товарами України з Канадою, (на початок 2011 року;
млн. дол. США) (авторські розрахунки на основі дж. СЩУ, 2010 [3])
Експорт
Імпорт
2000
2005
2009
2010
2000
2005
2009
Канада
59,2
90,1
61,6
73,3
24,8
87,0
136,2
Зовнішньоторговельний оборот
Україна-Канада
84
177,1
197,8
233,5
Зовнішньоторговельне сальдо
Україна-Канада
34,4
3,1
-74,6
-86,9
Зовнішня торгівля послугами України з Канадою (млн. дол. США)
Канада
7,9
39,6
134,1
101,9
17,1
25,8
50,2
Зовнішньоторговельний оборот
Україна-Канада
25
65,4
184,3
140,4
Зовнішньоторговельне сальдо
Україна-Канада
-9,2
13,8
83,9
63,4
Експорт-імпорт давальницької сировини України з Канадою (тис. дол. США)
Країна

Канада

766,2

0,5

-

-

305,1

689,9

3603,8

2010
160,2
38,5
1381,6

Канада

86

2009

2010
40053,0

Даних про Канаду немає

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 7

2011
44708,0

2008

35616,4

21607,3

16890,0

9047,0

6794,4

2001
3875,0

1996
896,9

Країна
Усього:

(Дж. СЩУ, 2010 [3])
2004
2005 2006
2007

29542,7

Таблиця 2
Прямі інвестиції в Україну з Канади (на початок 2011 року; млн. дол.
США)

Як показано у табл. 3 зовнішньоторговельний оборот знову зростав за
рахунок збільшення імпорту, у 2013 році від’ємне сальдо досягнуло 185,7 млн.
дол. США. Тому шо у 2013 році значно виріс обсяг імпорту товарів, при
незначному обсязі. У 2013 році знову прослідковується тенденція збільшення
зовнішньої торгівлі послугами за рахунок української сторони.
Таблиця 3
Зовнішня торгівля товарами України з Канадою, (на початок 2014 року;
млн. дол. США) (авторські розрахунки на основі дж. СЩУ, 2013 [4])
Експорт
Імпорт
2005
2010
2013
2000
2005
2010
90,1
73,3
57,4
24,8
87,0
160,2
Зовнішньоторговельний оборот
Україна-Канада
84
177,1
233,5
300,5
Зовнішньоторговельне сальдо
Україна-Канада
34,4
3,1
-86,9
-185,7
Зовнішня торгівля послугами України з Канадою (млн. дол. США)
Канада
7,9
39,6
101,9
103,7
17,1
25,8
38,5
Зовнішньоторговельний оборот
Україна-Канада
25
65,4
140.4
160
Зовнішньоторговельне сальдо
Україна-Канада
-9,2
13,8
63,4
47,4
Експорт-імпорт давальницької сировини України з Канадою (тис. дол. США)
Країна
Канада

Канада

2000
59,2

766,2

0,5

-

-

305,1

689,9

1381,6

2013
243,1
56,3
1891,1

3875,0

16890,0

Канада

2011

2012

2013

2014
58156,9

Усього:

2010

55296,8

2006

50333,9

2001

44806,0

1996

40053,0

Країна

896,9

Таблиця 4
Прямі інвестиції в Україну з Канади (на початок 2014 року;
млн. дол. США) (Дж. СЩУ, 2013 [4])

Даних про Канаду немає

Як показано у табл. 5 зовнішньоторговельний оборот у 2014, 2015 роках
знову зростав за рахунок значного збільшення імпорту, у 2013 році від’ємне
сальдо досягнуло 185,7, у 2014 році 118,9, а у 2015 році 176,1 млн. дол. США. У
2014, 2015 роках також прослідковується тенденція збільшення зовнішньої
торгівлі послугами за рахунок української сторони. У 2010, 2013, 2014 роках
відсутній експорт давальницької сировини України. Зовнішньоторговельний
оборот торгівлі товарами у 2010 році становив 233,5, у 2013 - 300,5, у 2015 236,5 млн. дол. США, що є дуже незначним обсягом. Незначними є обсяги по
зовнішній торгівлі послугами та по експорту-імпорту давальницької сировини.
Слід зазначити, що позитивним значенням для будь-якої економіки є
зрівноваження експорту та імпорту, або переважання експорту над імпортом.
Незбалансованість експорту та імпорту або значне переважання імпорту має
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негативний характер для внутрішньої економіки з різними від’ємними
проявами.
Загальний обсяг прямих інвестицій в Україну недостатній для розвитку
(млн. дол. США): 44708,0 у 2011 році, 58156,9 у 2014 році, 43371,4 у 2016 році.
Після незначного росту інвестицій у 2014 році, у 2016 році він упав нижче рівня
2011 року. Як бачимо з табл. 2, 4, 6 інвестиційна діяльність Канади в Україні
або відсутня, або не відображена у статистичних таблицях. Необхідно
працювати над посиленням інвестиційної діяльності Канади в Україні.
Таблиця 5
Зовнішня торгівля товарами України з Канадою, (на початок 2016 року;
млн. дол. США) (авторські розрахунки на основі дж. СЩУ, 2015 [5])
Експорт
Імпорт
2010
2013
2014
2015
2010
2013
2014
Канада
73,3
57,4
72,6
30,2
160,2
243,1
191,5
Зовнішньоторговельний оборот
Україна-Канада
233,5
300,5
264,1
236,5
Зовнішньоторговельне сальдо
Україна-Канада
-86,9
-185,7
-118,9
-176,1
Зовнішня торгівля послугами України з Канадою (млн. дол. США)
Канада
101,9
103,7
88,3
71,0
38,5
56,3
78,9
Зовнішньоторговельний оборот
Україна-Канада
140,4
160
167,2
114,8
Зовнішньоторговельне сальдо
Україна-Канада
63,4
47,4
9,4
27,2
Експорт-імпорт давальницької сировини України з Канадою (тис. дол. США)
Канада
4,7
1318,6
1008,8
Країна

2015
206,3
43,8
672,3

Країна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього:

40053,0

44806,0

50333,9

55296,8

57056,4

45744,8

43371,4

Таблиця 6
Прямі інвестиції в Україну з Канади (на початок 2016 року; млн. дол.
США) (Дж. СЩУ, 2015 [4])

Канада

Даних про Канаду немає

У 2016 році частка Канади у зовнішньоторговельному обороті становила
менше одного відсотку – 0,63%, у т.ч. 0,08% - експорт, та 0,55% - імпорт.
Сальдо міжнародної торгівлі України з Канадою є від’ємним, що свідчить про
перевищення імпорту над експортом. Тому відкриття українських кордонів для
канадського
експорту
потенційно
збільшить
його
частку
у
зовнішньоторговельному обсязі. У товарній структурі українського експорту в
Канаду переважають такі товари: мідь (29,73%); залізничний рухомий склад та
допоміжне обладнання (11,52%); пігменти, фарби, лаки та супутні матеріали
(8,13%). У товарній структурі імпорту з Канади переважають сировинні товари,
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понад половини обсягу імпорту – вугілля. Продукція фармацевтичної галузі в
своїй сукупності становить 10,5% [6].
У контексті інтенсифікації експортно-імпортної торгівлі України і Канади
цікаво ознайомитися з потенційними можливостями української економіки на
основі товарної структури зовнішньої торгівлі України та структури експортуімпорту послуг (див. табл. 7-8, на прикладі 2015 року).
Таблиця 7
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2015 році,
(млн. дол. США) (Дж. СЩУ, 2015 [5])
Товарна структура
Усього:

Експорт
усього
частка, %
38127,1
100,0

Імпорт
усього
частка, %
37516,4
100,0

у тому числі за розділами УКТЗЕД
живі тварини, продукти тваринного походження

823,4

2,2

548,2

1,5

продукти рослинного походження

7971,5

20,9

1146,2

3,1

жири та олії тваринного або рослинного
походження
готові харчові продукти
мінеральні продукти
продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3299,8

8,7

182,3

0,5

2468,4
3099,5
2130,8

6,5
8,1
5,6

1607,7
11690,0
5009,2

4,3
31,2
13,4

412,6

1,1

2646,2

7,1

шкури необроблені, шкіра вичищена
деревина і вироби з деревини
маса з деревини або з інших волокнистих
целюлозних матеріалів
текстильні матеріали та текстильні вироби
взуття, головні убори, парасольки
вироби з каменю, гіпсу, цементу
перли природні або культивовані, дорогоцінне або
напівдорогоцінне каміння
недорогоцінні метали та вироби з них
машини,
обладнання
та
механізми,
електротехнічне обладнання
засоби наземного транспорту, літальні апарати,
плавучі засоби
прилади і апарати оптичні, фотографічні
різні промислові товари
твори мистецтва
товари, придбані в портах

114,7
1107,2
617,1

0,3
2,9
1,6

167,4
148,2
878,1

0,4
0,4
2,3

634,2
150,8
331,6
82,0

1,7
0,4
0,9
0,2

1414,6
248,3
510,0
71,9

3,8
0,7
1,4
0,2

9470,7
3940,9

24,8
10,3

2004,2
6273,4

5,3
16,7

679,2

1,8

1743,6

4,6

158,6
524,3
0,3
4,0

0,4
1,4
0,0
0,0

463,8
511,9
0,6
182,9

1,2
1,4
0,0
0,5

Примітка: УКТЗЕД - українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

На основі товарної структури зовнішньої торгівлі України ми можемо
константувати, що головними товарами інтенсифікації торгівлі з Канадою
можуть бути: 1) продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або
рослинного походження; 2) готові харчові продукти; 3) мінеральні продукти; 4)
недорогоцінні метали та вироби з них; 5) машини, обладнання та механізми,
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електротехнічне обладнання; 6) засоби наземного транспорту, літальні апарати,
плавучі засоби.
Таблиця 8
Структура експорту-імпорту послуг України у 2015 році, (млн. дол. США)
(Дж. СЩУ, 2015 [4])
Структура послуг
Усього:
послуги з переробки матеріальних ресурсів
послуги з переробки товарів з метою реалізації у
внутрішній економіці
послуги з переробки товарів з метою реалізації за
кордоном
послуги з ремонту та технічного обслуговування, що
не віднесені до інших категорій
транспортні послуги
послуги морського транспорту
послуги річкового транспорту
послуги повітряного транспорту
послуги залізничного транспорту
послуги автомобільного транспорту
послуги трубопровідного транспорту
передача електроенергії
інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
послуги поштової та кур’єрської служби
послуги, пов’язані з подорожами
послуги з будівництва
послуги зі страхування
послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності
послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та
інформаційні послуги
телекомунікаційні послуги
комп’ютерні послуги
інформаційні послуги
ділові послуги
послуги дослідження та розробки
професійні та консалтингові послуги
наукові та технічні послуги
послуги з обробки та усунення забруднення довкілля
послуги сільського господарства та послуги видобутку
послуги операційного лізингу
послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі
послуги
інші ділові послуги
послуги приватним особам, культурні та рекреаційні
послуги
державні та урядові послуги

Експорт
усього частка, %
9736,6
100,0
1078,3
11,1
18,9
1,8

Імпорт
усього частка, %
5523,0
100,0
63,4
1,1
0,0
0,0

1059,5

10,9

63,4

1,1

192,2

2,0

85,8

1,6

5263,2
735,9
44,5
853,6
751,3
249,1
2258,0
5,4
341,6
23,7
200,9
291,6
46,1
190,8
51,0

54,1
14,0
0,8
16,2
14,3
4,7
42,9
0,1
6,5
0,5
2,1
3,0
0,5
2,0
0,5

1153,4
191,7
0,6
466,9
287,0
91,8
98,1
0,0
11,3
5,8
597,6
40,3
74,0
874,7
301,6

20,9
16,6
0,1
40,5
24,9
8,0
8,5
0,0
1,0
0,5
10,8
0,7
1,3
15,8
5,5

1585,6

16,3

548,3

9,9

352,6
997,3
235,7
816,7
143,2
341,5
189,0
0,0
5,0

22,2
62,9
14,9
8,4
17,5
41,8
23,1
0,0
0,6

277,0
192,2
79,1
719,2
14,2
321,7
127,2
83,8
7,1

50,5
35,1
14,4
13,0
2,0
44,7
17,7
11,7
1,0

43,0
45,5

5,3
5,6

69,2
64,2

9,6
8,9

49,5
15,8

6,1
0,2

31,9
8,3

4,4
0,2

4,3

0,0

1056,4

19,1

Також є значні незадіяні резерви експорту-імпорту давальницької
сировини, необхідно збільшувати частку українського експорту, а також
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зовнішньоторговельний оборот. Саме на ці групи товарів має бути зосереджена
увага урядовців і підприємців у плані інвестицій. Необхідне нарощування
обсягів їх виробництва із забезпеченням належної конкурентної переваги.
На основі структури експорту-імпорту послуг України ми можемо
константувати, що головними послугами інтенсифікації торгівлі з Канадою
можуть бути: 1) послуги з переробки матеріальних ресурсів; 2) послуги з
переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці; 3) послуги з
переробки товарів з метою реалізації за кордоном; 4) послуги повітряного
транспорту; 5) послуги поштової та кур’єрської служби; 6) послуги, пов’язані з
подорожами; 7) роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності; 8) послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та
інформаційні послуги; 9) наукові та технічні послуги; 10) послуги з обробки та
усунення забруднення довкілля; 11) послуги операційного лізингу; 12) послуги
приватним особам, культурні та рекреаційні послуги. Саме на ці види послуг
має бути зосереджена увага урядовців і підприємців у плані інвестицій.
Необхідно забезпечувати розвиток даних послуг і сфер у яких вони надаються
із забезпеченням належної конкурентної переваги.
Канада – країна віддалена від України географічно, що значно
ускладнює зовнішньоекономічну діяльність через великі транспортні
витрати, проте близька історично та ціннісно. Підтверджуючи цю
спорідненість завдяки українським емігрантам, Канадський уряд послідовно
підтримує реформи в нашій країні. У сфері експорту та залучення
інвестицій ця підтримка реалізується Канадсько-українським проектом з
підтримки торгівлі та інвестицій (Canada-Ukraine Trade Investment support –
CUTIS). CUTIS – це 5-річна ініціатива уряду Канади, спрямована на
зменшення бідності в Україні шляхом збільшення експорту з України до
Канади та інвестицій з Канади до України (2016 - 2021 рр.). Проект
технічної допомоги стартував у лютому 2016 року й реалізується
Конференційною Радою Канади спільно з Канадсько-Українською
торговою палатою.
Проект спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу у всіх
регіонах України через співпрацю з торгово-промисловими палатами,
бізнес-асоціаціями, а також урядом та проектними офісами реформ.
Особливо проект зацікавлений у співпраці з підприємствами, керованими
жінками. Проект також орієнтований на розвиток в Україні дружнього до
навколишнього середовища бізнесу [7].
Щоб ратифікована угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою
насправді не стала вільною від самої торгівлі, необхідно активізувати
зовнішньоекономічну діяльність. Не декларативно, не на рівні розмов і
постанов, а на ділі. У відносинах з Канадою українській економіці слід
інтенсивно посилювати власне експортну складову. З Канади ми можемо
імпортувати багато видів товарів і послуг якісного рівня (були б долари), але
тут ми маємо бути зацікавленні у досягненні балансу експорт-імпорт (програма
мінімум), а навіть переважання експорту над імпортом (програма максимум).
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У контексті перспектив потенційного збільшення експорту-імпорту
товарів та послуг між Україною і Канадою ключовими аспектами
економічних взаємовідносин мають стати такі головні стратегічні заходи:
•
по-перше, нарощування експортного потенціалу українських
виробників товарів із забезпеченням належної конкурентної переваги (експорт
до Канади);
•
по-друге, у найближчій перспективі (2-3 роки) слід подвоїти або
потроїти обсяги зовнішньоторговельного обороту торгівлі товарами, по
зовнішній торгівлі послугами та по експорту-імпорту давальницької сировини;
•
по-третє, забезпечення розвитку певних послуг і сфер у яких вони
потенційно можуть надаватися Канаді із забезпеченням належної конкурентної
переваги;
•
по-четверте,
необхідно
запроваджувати
взаємозалік
за
трьохсторонніми зовнішньоекономічними угодами (експортозаміщення) по
експортних операціях Канади у Європі, на Близькому Сході та Малій Азії (коли
Україна постачатиме якусь частку товарів і послуг замість Канади у
взаємозаліку Україна-Канада);
•
по-п’яте,
необхідно
запроваджувати
взаємозалік
за
трьохсторонніми зовнішньоекономічними угодами (експортозаміщення) по
експортних операціях України на американському континенті (коли Канада
постачатиме якусь частку товарів і послуг замість України у взаємозаліку
Україна-Канада);
•
по-шосте, залучення суттєвих прямих іноземних інвестицій в
українську економіку (інвестиції з Канади хоча б в обсязі 5-10 млрд. дол.
США у рік протягом певного терміну);
•
по-сьоме, подолання високої конкуренції всередині канадської
економіки шляхом підвищення конкурентоспроможності українських товарів з
високою доданою вартістю, поступова відмова від орієнтації експорту на
сировину;
•
по-восьме, добиватися поступового забезпечення максимального
паритету доходів громадян, ринкових цін і курсу національної грошової
одиниці України щодо Канади, включаючи споживчі можливості українських
покупців у Канаді, мова йде, і про підприємців, і про «туристичних шоперів»
(споживча спроможність канадських покупців в Україні є достатньою).
Основні узагальнення та висновки. Нами дана коротка характеристика
основних галузей і сфер економіки Канади, показані експортні та імпортні
пріоритети канадської економіки. На основі статистичних щорічників України
проаналізувані наступні показники: зовнішня торгівля товарами, зовнішня
торгівля послугами, експорт-імпорт давальницької сировини, прямі інвестиції,
товарна структура зовнішньої торгівлі, структура експорту-імпорту послуг.
Виокремлено головні товари і послуги інтенсифікації торгівлі з Канадою.
Розроблено головні стратегічні заходи потенційного збільшення експортуімпорту товарів та послуг між Україною і Канадою.
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Подальші наукові дослідження слід скеровувати на вивчення та
констатацію кращих економіко-бізнесових моделей прикладного досвіду в усіх
сферах зовнішньоекономічної діяльності між українською та канадською
економіками, відносин між українцями та канадцями.
Є побажання до українських укладачів, редакторів і відповідальних за
випуск статистичної інформації за різноманітними назвами: «статистичні
збірники», «статистичні буклети», «статистичні щорічники України», «Україна
у цифрах» - визначіться уже з однією назвою, не «путайте науку», а також
поверніться до подачі статистичних матеріалів за раніше існуючим повним
змістом.
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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА В
ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА В
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
RATIONALITY AS METHODOLOGICAL PREREQUISITE IN ECONOMIC
RESEARCH
У статті досліджено проблему раціональності як методологічну передумову в
економічних теоріях та парадигмах. Наведено теоретичні аспекти обмеженої
раціональності в теорії правопорушень. Проаналізовано диференційовані підходи науковців з
погляду неокласичної та неоінституціональної напрямів мейнстриму.
Ключові слова: раціональність, обмежена раціональність, ірраціональність,
методологія, неоінституціоналізм.
В статье исследована проблема рациональности как методологическая предпосылка
в экономических теориях и парадигмах. Приведены теоретические аспекты ограниченной
рациональности в теории правонарушений. Проанализированы дифференцированные
подходы ученых с точки зрения неоклассической и неоинституциональной направлений
мейнстрима.
Ключевые слова: рациональность, ограниченная рациональность, иррациональность,
методология, неоинституционализм.
The article deals with the problem of rationality as a methodological prerequisite in
economic theories and paradigms. The theoretical aspects of limited rationality in the theory of
offenses are presented. Differentiated approaches of scientists from the point of view of neoclassical
and neoinstitutional approaches to the mainstream are analyzed.
Key words: rationality, limited rationality, irrationality, methodology, neoinstitutionalism.

Постановка проблеми. Раціональність як базова методологічна
передумова є предметом дискусій як в неокласичних, так і в
неоінституціональних економічних дослідженнях. Потребує уточнення та
розмежування понять «раціональність», «обмежена раціональність» та
«ірраціональність». Застосування диференційованих підходів актуалізує
проблему обмеженості раціональної поведінки відносно поведінки реального
суб’єкта.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні теоретичні та
методологічні положення сучасного мейнстриму відображені в оглядових
публікаціях таких відомих вчених як У. Баумоль, М. Блауг, К. Ерроу,
Р. Хайлбронер. Однак окремі теоретичні положення потребують модифікації та
верифікації щодо можливостей їх застосування при дослідженні економічних
явищ і процесів.
Мета статті. Означити критерії раціональності та дослідити
обмежувальні методологічні чинники.
Результати дослідження. Відповідно до концепції «економічної
людини», вперше сформульованої А. Смітом та розвиненої в інституціональній
парадигмі, раціональна поведінка господарюючих суб’єктів (індивідів,
домогосподарств, підприємств) полягає у здійсненні такого вибору серед усіх
можливих альтернатив, який дозволяє максимізувати їх власну вигоду
найбільш ефективним шляхом [10]. Раціональне рішення переважно
трактується як обдумане (тобто не емоційне) та усвідомлене (а не інтуїтивне).
При цьому принцип раціональності – обов’язковий компонент, відносно якого
адекватні всі інші принципи. Раціональність передбачає наявність чітко
впорядкованих та стійких переваг людини, які, за Г. Беккером, визначаються
стосовно базових аспектів життя (здоров’я, амбіції, престиж) [3, с. 27].
Наявність нетрадиційних критеріїв щодо надання переваг не позбавляє їх
ієрархічності та впливає на формування нестандартної поведінки індивіда.
В економіці раціональний вибір супроводжується ситуаціями
невизначеності та різного ступеня ризику щодо наслідків такої діяльності. В
економічній теорії невизначеність часто ототожнюється із ризиком, що
частково пояснюється його поліаспектною сутністю. У подальшому
скористаємося розмежуванням вказаних термінів за Ф. Найтом, який зазначає,
що ризик, на відміну від невизначеності, має кількісну оцінку [6, с. 26]. Отже,
ризик – це вимірювана невизначеність, що задається ймовірнісним способом. У
ситуаціях вибору ознаками ризику з об’єктивного боку є ступінь ризикованості
щодо неточності оцінки можливих наслідків, а з суб'єктивного – відношення до
ризику індивідів, які приймають рішення (нейтральне ставлення, запобігання чи
схильність до ризику).
Дослідження проблем, що виникають в умовах ризику, грунтується
значною мірою на теорії очікуваної корисності Неймана-Моргенштерна [7], як
різновиду теорії раціонального вибору [15]. Основи теорії очікуваної
корисності були закладені у XVIII ст. у результаті «петербурзького парадоксу»
Бернуллі, суть якого полягає у неприйнятті ситуацій ризику [19]. Дж. Нейман та
О. Моргенштерн обгрунтували надання переваг індивідами за допомогою
функції очікуваної корисності, заданої у математичній формі сукупністю
аксіом. Набір із чотирьох аксіом (повноти, транзитивності, незалежності та
протяжності) дозволяє забезпечити необхідний базис для прийняття
несуперечливих раціональних рішень. Відповідно до цієї економічної теорії
критерієм раціональної поведінки індивідів при виборі оптимальної
альтернативи є максимізація очікуваної корисності як цільової функції у
ситуаціях, пов’язаних із ризиком. Теорія очікуваної корисності, сформульована
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Дж. Нейманом і О. Моргенштерном та розвинута переважно Л. Севіджем [13],
пояснює принцип раціональності, характерний не тільки для окремих індивідів,
а й для агрегованих економічних агентів (домогосподарств, підприємств), як в
одиничних випадках, так і в повторюваних ситуаціях.
Спрямованість підприємств на максимізацію прибутковості, а
домогосподарств – корисності, – аксіома неокласицизму, яка передбачає суттєві
вимоги до кількості та якості інформації. Проте, вміння економічних агентів
здійснювати складні розрахунки, виявляти можливі альтернативи в умовах
інформаційної досконалості постійно зазнавали критики щодо їх емпіричної
невідповідності реальній дійсності, на що одним із перших звертав увагу ще
Т. Веблен. Навіть К. Поппер визнавав обмеженість постулата строгої
раціональності [4, с. 351].
На противагу економічним моделям максимізації Г. Саймон, вивчаючи
процедури раціонального вибору, запропонував альтернативний підхід.
Зокрема, він звернув увагу на неможливість володіння всією необхідною
інформацією, оскільки її оптимальний обсяг завжди обмежений вартістю, часом
та дотриманням необхідного розміру досліджуваної вибірки [9, с. 63].
Одночасно вчений зазначав, що рішення економічних агентів є раціональними
лише до певної міри, внаслідок інтелектуальної нездатності людини завжди
адекватно сприймати та оцінювати інформацію, обмеженості аналітичних
здібностей індивідів в умовах неповних знань та недосконалих розрахункових
можливостей: «суб’єкти в економіці прагнуть діяти раціонально, але насправді
володіють цією здатністю лише в обмеженій мірі» [11, с. 41].
Досліджуючи чинники інформаційної невизначеності, Г. Саймон
сформулював концепцію обмеженої раціональності з позицій економічної
психології, відповідно до якої економічні агенти, що не здатні досягнути
максимізації результату, спрощують процес вибору, приймаючи задовільні
рішення [21]. Якщо одна із виявлених альтернатив виявиться сумісною із
рівнем прийнятних прагнень індивіда, процес пошуку відразу припиняється. За
умови невідповідності отриманих результатів власним очікуванням суб’єкта
відбувається корекція економічного стилю поведінки шляхом пошуку нових
варіантів одночасно із зниженням власних прагнень до реально досяжного
рівня. Основна відмінність концепції Г. Саймона порівняно із класичними
теоріями полягає у зміщенні акцентів від результатів раціонального вибору (їх
адекватності поставленим цілям) до раціональності (ефективності) самих
процедур [8, с. 27].
Г. Саймон, не протиставляв економічну теорію раціонального вибору із
біхевіористичною теорією прийняття рішень, а взаємодоповнював їх,
намагаючись
знайти
спільні
критерії
раціональності.
Аналізуючи
універсальність класичної гіпотези максимізації, вчений зробив важливе
уточнення: при здійсненні вибору у короткостроковому періоді досягнення
очікуваної корисності чи прийнятного рівня прибутковості (утримання
ринкової частки, певного обсягу продажів) – більш вагомий мотив ніж
максимізація у тривалій перспективі; у довгостроковому періоді задовільний
рівень прагнень та досяжний максимум близькі до співпадіння [9, с. 55]. Цю
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методологічну позицію розділяє також і А. Алчіан, який зазначає, що не всі
підприємці намагаються максимізувати прибуток, однак ті із них, які не здатні
досягнути цього, банкрутують; отже, у досить тривалому періоді залишаються
лише ті суб’єкти, які максимізують власну вигоду [16]. Загалом, раціональну
поведінку економічних агентів Г. Саймон трактує двояко, погоджуючись із
компромісним варіантом: «…поведінка людей відповідає і процедурам
оптимальності, і процедурам отримання задовільних результатів» [8, с. 26].
У неоінституціональному напрямі слід виокремити спеціальну
економічну теорію «злочинності та покарань», основоположником якої є
нобелівський лауреат Г. Беккер [17]. В економічній теорії правопорушень
Г. Беккера у явній формі та ширшому діапазоні ніж інші опирається на базовий
принцип його методології – раціональність правопорушників, які здійснюють
свій вибір, співставляючи затрати та вигоди кожної із доступних альтернатив,
та приймають рішення щодо інституційного середовища економічної
діяльності. У свій час І. Бентам доводив, що вигода від злочину – це той мотив,
який спонукає людину до правопорушення, а цінність покарання – сила, що
застосовується для стримування; якщо перший із цих чинників переважає, то
злочин буде здійснений (правило перше) [5, с. 231-232]. Хоча ідея
раціонального вибору економічними агентами незаконної поведінки була
висловлена ще у 18 ст. задовго до уявлень сучасних економістів, до Г. Беккера
економічна поведінка правопорушників вважалася значною мірою
ірраціональною і такою, що не підлягає науковому аналізу.
Фактично Г. Беккер зазначив, що свідомий вибір на користь тіньової
діяльності нічим принципово не відрізняється від обрання будь-якої професії, у
т.ч. кримінальної [3, с. 34]. Традиційний економічний аналіз вибору
визначається спільними причинами вигоди від діяльності у легальній чи
нелегальній сфері та передбачає, що індивід здійснює відповідні дії, коли
очікувана корисність від правопорушень перевищує альтернативну корисність
використання власного часу, засобів і вмінь. Тобто, «деякі люди стають
злочинцями не тому, що їх базова мотивація відмінна від мотивації інших
людей, а тому, що в них інша оцінка витрат та вигод» [2, с. 293]. При цьому
вважається, що в основі поведінки правопорушників лежить намагання
максимізувати ефективність використання людського капіталу за обмеженості
ресурсів – та ж сама мотивація, що і в звичайних індивідів.
Економічні агенти досить часто суб’єктивно оцінюють однаковий розмір
збитків чи доходів від окремих видів правопорушень та по різному ставляться
до пріоритетних цінностей того чи іншого суспільства. Проте, на думку
Г. Беккера, «людську поведінку не слід розбивати на якісь окремі сектори, в
одному з яких вона носить максимізований характер, в іншому – ні, в одному
мотивується стабільними уподобаннями, в іншому – нестійкими, в одному
призводить до накопичення оптимального обсягу інформації, в іншому не
призводить» [3, с. 38]. Вчений гіпотетично допускає існування певного
консенсусу щодо цієї проблеми, залишаючи моральні аспекти за межами своєї
теорії та базуючись на допустимості економічних розрахунків в роботах
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філософа І. Бентама і основоположника класичного напряму кримінології
Ч. Беккаріа [1; 5].
Загалом погоджуємося з Г. Беккером, що поведінка правопорушника, як і
будь-якої людини, переважно базується на раціональній компоненті. Одночасно
з цим він визнає існування трансакційних витрат (як у грошовій, так і в
психологічній формі), неповноту та недосконалість інформації [3, с. 28], що не
потребує дотримання вимог абсолютної раціональності. Тим самим Беккер
фактично спирається на «обмежений раціоналізм» у розумінні О. Вільямсона
[12, с. 40] відмінний від ірраціональності Д. Канемана. Власне, своєрідний
«квазіраціоналізм» в певному сенсі є незаперечним: якщо навіть ті, чи інші дії,
на перший погляд, не відповідають принципу раціональності, то, насправді, для
зовнішніх спостерігачів цілі, що досягаються суб’єктом, є просто
незрозумілими, або вони не помічають відомих лише йому обмежень.
Ірраціональність Г. Беккер пояснює класично – як недолік розуміння людської
поведінки на основі економічного підходу.
У випадку, коли прибутковість від’ємна, правопорушення все одно може
здійснюватися раціональними індивідами. Цей парадокс пояснюється теорією
песимізму і оптимізму Дж. Хея [14, с. 324], а також теорією перспективи
Канемана-Тверскі [20]: економічні агенти, які схильні до ризику, як правило
завищують ймовірність реалізації сприятливих результатів (потенційний дохід)
за рахунок заниження ймовірності покарання, одночасно недооцінючи можливі
незадовільні сценаріїв розвитку ситуацій. Такий стан слід трактувати як
демонстрацію обмеженої раціональності тіньової поведінки суб’єктів, а не
ірраціональність. Тому від’ємний результат не доводить відсутність
раціонального принципу у діях правопорушників.
Важливо акцентувати увагу на тому, що інтерпретація обмежень, які
накладаються на раціональність та ірраціональність (як окрема форма) є
відмінними за суттю, тому їхнє ототожнення невірне.
У відповідь на критичні зауваження представників інших наук щодо
раціональності суб’єктів та меркантильності всієї теорії правопорушень,
Г. Беккер у своїй нобелівській лекції зазначав: «... економічний підхід, який я
маю на увазі, не передбачає те, що індивіди мотивовані виключно корисливими
інтересами чи міркуваннями матеріальної вигоди. Мова йде про аналітичний
метод, а не про ті чи інші конкретні мотиви» [18, с. 385]. Однак вважаємо, що
трактування злочинця, як специфічного варіанта раціональної людини, не
викликає заперечень лише у контексті розгляду корисливих правопорушень.
Висновки. Узагальнення різнобічних підходів ряду науковців дає
можливість зробити висновок щодо практичної прийнятності загалом
раціональної поведінки економічних агентів. Однак це не означає, що така
поведінка ґрунтується на абсолютних розрахунках, повній інформованості та
спрямована виключно на оптимізацію вибору, особливо в умовах ризику. Слід
розрізняти раціональність економічної діяльності як процес, та її ефективність
як результат.
Економічна парадигма сучасного мейнстриму формулює методологічну
передумову раціональності як у класичному варіанті (принцип максимізації),
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так і у менш строгій формі обмеженої раціональності (задоволення індивідами
прийнятного рівня власних прагнень). Максимізація (очікуваної корисності чи
прибутковості) не є єдиним та універсальним критерієм раціональності, але
залишається найбільш поширеною у практичному застосуванні. Навіть за
обмеженої раціональності економічних агентів відбувається процес вибору
найкращої серед доступних альтернатив.
Методологічний критерій монетарної раціональності найбільш гнучкий і
універсальний, оскільки охоплює більше мотивів (компенсація, безпечність,
реабілітація)
порівняно
із
спеціальними
критеріями.
На
основі
диференційованого підходу слід зазначити, що у прикладному аспекті
монетарна раціональність має ряд переваг, оскільки при застосуванні не
виникають суттєві методологічні труднощі.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОЇ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ
БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES OF
BUDGET DECENTRALIZATION
В статті досліджено особливості проведення реформи бюджетної децентралізації в
різних країнах світу. Проаналізувавши основні критерії бюджетної децентралізації в
Європі, подано три світові моделі фінансування органів місцевого самоврядування. Крім
цього, досліджено вітчизняні реалії бюджетної децентралізації, визначено основні її
проблемні питання та, на основі міжнародного досвіду, запропоновано рекомендації.
Ключові слова: бюджет, бюджетна децентралізація, уряд, органи місцевого
самоврядування, міжнародний досвід, фінанси, бюджетна система.
В статье исследованы особенности проведения реформы бюджетной
децентрализации в различных странах мира. Проанализировав основные критерии
бюджетной децентрализации в Европе, представлены три мировые модели финансирования
органов местного самоуправления. Кроме этого, исследованы отечественные реалии
бюджетной децентрализации, определены основные ее проблемные вопросы и на основе
международного опыта, предложены рекомендации.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная децентрализация, правительство, органы
местного самоуправления, международный опыт, финансы, бюджетная система.
In the article the features of the budget decentralization reform in different countries of the
world are explored. Having analyzed the main criteria of fiscal decentralization in Europe, three
world models of financing of local self-government bodies are presented. In addition, the domestic
realities of budget decentralization have been researched, the main issues of its problem have been
identified and, based on international experience, recommendations have been proposed.
Key words: budget, budget decentralization, government, bodies of local self-government,
international experience, finance, budget system.

Постановка проблеми. Для ефективного функціонування будь-якої
держави, важливою умовою є налагоджена бюджетна система та наявність
самого бюджету. Зауважимо, що основним чинником формування бюджетів
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для економічно розвинутих країн світу являється саме бюджетна
децентралізація, оскільки за економічний розвиток окремих регіонів,
дотримання соціальних програм та розроблення шляхів виходу із економічної
кризи відповідають саме органи місцевого самоврядування. Адже, для того,
щоб в державі навести порядок, необхідно спершу все впорядкувати на місцях.
Від рівня розвитку регіонів залежатиме рівень національного розвитку.
Однак, для того, щоб органи місцевого самоврядування могли виконувати
ефективно свої обов’язки, а регіони розвиватись, необхідно збільшити їм
повноваження. Це можливо тільки за умов проведення реформи бюджетної
децентралізації, яка спричинить акумуляцію більшої частину бюджетних
коштів на місцях та автономію органів місцевої влади.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему бюджетної
децентралізації досліджували в своїх працях багато відомих науковців та
економістів, зокрема: Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М.,
Москаленко О. М., Зубріліна В.В., Михайлишин Л., Музика-Стефанчук О. та
інші.
Виокремлення невирішених проблем. Однак, зважаючи на таку
кількість праць стосовно децентралізації бюджетної системи, на сьогодні більш
детального та ґрунтовного дослідження потребують питання особливостей
проведення бюджетної децентралізації в різних країнах світу, аналізу
міжнародного досвіду зі всіма позитивними та негативними сторонами, а також
дослідження вітчизняних реаліїв бюджетної децентралізації.
Викладення основного матеріалу. Бюджетна децентралізація являється
мірилом рівня довіри до органів місцевого самоврядування, рівня
демократичності публічної адміністрації, рівня відповідальності органів
місцевого самоврядування перед громадою. І таких рівнів можна
перечислювати безліч. Це розуміння сутності бюджетної децентралізації в
Україні. Однак, в світі його трактують та розуміють дещо по-іншому. Для
більш глибокого та повного його розуміння, в Європі прийнято бюджетну
децентралізацію поділяти на:
1. Децентралізація доходів – надання повноважень органам місцевого
самоврядування стосовно отримання власного доходу в довільному розмірі,
однак достатньому для ефективного виконання своїх обов’язків.
2. Децентралізація видатків - надання повноважень органам місцевого
самоврядування самостійно розпоряджатись фінансовими ресурсами для
виконання своїх обов’язків.
3. Право на процесуальну та організаційну самостійність – надання
органам місцевого самоврядування права самостійно виконувати фінансові
плани, бюджети та кошториси, а також забезпечити контроль та звітність.
Як бачимо, Європа бюджетну децентралізацію характеризує дещо
глибше. І ми повинні прислухатись до них, дослідити та проаналізувати
особливості впровадження та проведення її у різних країнах. Адже,
враховуючи, що в них ця реформа розпочалась раніше, ніж у нас, Європа має
набагато більше досвіду, з якого багато позитивних сторін ми можемо
почерпнути для себе та реалізувати на практиці.
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Крім цього, закордоном прийнято бюджетну децентралізацію вимірювати
як кількісно, так і якісно. Розрізняють кілька критеріїв,основними серед яких є:
1. Частка видатків місцевого бюджету до ВВП. За допомогою цього
показника визначається процес децентралізації в країні. Яким чином? Коли
показник становить менше 10% - це свідчить, що країна із низьким рівнем
децентралізації. До таких країн можемо віднести: Литва, Португалія,
Словаччина, Кіпр, Греція та Естонія. Якщо показник в межах 10-15% - це
означає, що в країні середній рівень децентралізації. Країни із таким рівнем:
Франція, Чеська Республіка, Польща, Великобританія та Угорщина. Держав из
високим рівнем децентралізації – це Італія, Іспанія, Нідерланди, Швеція,
Фінляндія, Данія. Тобто, показник в цих країнах становить вище 15%.
2. Доля власного доходу у валовому доході територіальної громади. За
допомогою даного показника можна визначити рівень автономності органів
місцевого самоврядування. Проте тут необхідно знати, що право визначати
обсяг доходів та встановлювати податкові ставки, можуть бути реалізовані
тільки по відношенню до власних доходів. Саме ці права – це основа реформи
бюджетної децентралізації. Зауважимо, що більша половина всіх країн мають
частку такого типу доходу, зокрема: Португалія, Ірландія, Швеція, Данія, Кіпр,
Франція, Люксембург, Бельгія, Австрія та інші.
Варто сказати, що даний показник можемо віднести як до кількісного, так
і до якісного критеріїв бюджетної децентралізації.
3. Відношення місцевих видатків до загальнодержавних. Даний
показник дає можливість визначити рівень фінансової незалежності органів
місцевого самоврядування та здатність якісно і ефективно виконати свої
завдання. Так, наприклад в Швеції, Іспанії та Данії понад 50% - це місцеві
видатки.
4. Частка міжбюджетних трансфертів та дотацій в доходах місцевих
бюджетів. Даний показним визначає рівень незалежності органів місцевого
самоврядування на місцях. Тобто, коли він низький – це свідчить про високий
рівень автономії місцевих органів і, навпаки, коли високий – низький рівень
автономії, а це в свою чергу вказує на слабку децентралізацію.
Проаналізувавши основні критерії бюджетної децентралізації в Європі,
можемо виокремити три моделі фінансування органів місцевого
самоврядування (рис. 1).
Крім цього, в Європі виділяють ще три моделі бюджетної децентралізації
за критерієм форми державного устрою, а саме:
1. Бюджетна децентралізація унітарних держав: переважна більшість
країн Європи.
2. Бюджетна децентралізація федеративних держав: Бельгія, Австрія та
Німеччина.
3. Бюджетна децентралізація держав із регіональною автономією: Іспанія,
Італія.
На сьогодні, виходячи із політично-економічних умов, які склалися в
Україні, актуальності набуває дослідження особливостей реформи бюджетної
децентралізації в країнах світу.
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Моделі фінансування органів
місцевого самоврядування

Латинська модель

Скандинавська
модель

Ганноверська модель

обсяг місцевих податків сягає 4-6%
ВВП і складає близько 20% усіх
податків. Країни: Італія, Франція,
Іспанія.
місцеві податки складають 10% -20%
ВВП і 20-50% усіх податків. Країни:
Швеція, Данія, Фінляндія.
місцеві податки - 1-2% ВВП і
складають близько 4-5% усіх податків.
Країни: Німеччина, Велика Британія,
Нідерланди, Польща.

Рис. 1 Моделі фінансування органів місцевого самоврядування в Європі
Джерело: розроблено автором на основі [1;3].

Таблиця 1
Особливості бюджетної децентралізації країн світу
Країни

Німеччина

Великобританія

Франція

Норвегія,
Ісландія,
Фінляндія,
Данія,
Швеція

Критерії оцінки
Спрямування коштів місцевих
Формування коштів місцевих
бюджетів
бюджетів
Найбільшу
групу
витрат
становлять соціальні виплати.
Крім
цього,
видатки
здійснюються на фінансування В урядовому проекті місцевих
міністерств освіти, у справах бюджетів видатки плануються на 2сім’ї, літніх людей, жінок і 3% більше, ніж минулого року
молоді,
закордонних
справ,
економічного
розвитку
і
співпраці.
Житлове
та
шляхове
Частка
місцевих
бюджетів
у
господарство, освіта, місцева
бюджетній системі коливається на
влада та самоврядування, судова
рівні
30%.
Головне
джерело
система, поліція, заходи з
місцевих бюджетів - муніципальний
охорони
навколишнього
податок
середовища.
Більше третини всіх поточних
Місцеві органи влади здійснюють витрат місцевих органів влади
понад
52%
всіх
капітальних
припадає
на
утримання
державних витрат. Частка податків у
адміністративно-силового
місцевому бюджеті - 40%, субсидій –
апарату, а третина - на освіту,
30%, власні надходження і позики
культуру; важливою статтею
30%.
витрат є розвиток інфраструктури
Особливістю фінансів Норвегії є те,
що зовнішнього боргу у країни
Соціальна сфера є пріоритетом
немає. У Фінляндії із середини 1990фінансової політики.
х років одним із пріоритетів
бюджетних витрат є розвиток науки.

Джерело: розроблено автором на основі [2;4].
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Це необхідно з метою запозичення закордонного досвіду та ефективної
реалізації цієї реформи в Україні.
Детальна характеристика особливостей бюджетної децентралізації різних
країн світу подана в таблиці 1.
Як бачимо із таблиці, кожна країна має свої особливості в проведенні
реформи бюджетної децентралізації. Однак, Україні варто звернути особливу
увагу на те, як відбувалась дана реформа в державах із подібним до України
унітарним устроєм. До таких країн можемо віднести Польщу та Словаччину.
Спершу проаналізуємо особливості бюджетної децентралізації в
Словаччині, оскільки саме вона може стати яскравим прикладом для України в
успішному подоланні проблем, які траплялись на шляху до реалізації реформи.
При цьому, досить перспективними видаються не лише принципи побудови
децентралізованої бюджетної системи, а й окремі механізми її функціонування,
на що варто звернути увагу.
Як і Україна, майже протягом всього ХХ століття, Словаччина не мала
досвіду розбудови місцевого самоврядування: в 1923 році місцеве
самоуправління було ліквідовано і відновлено лише після демократичних
перетворень в 1990 році. Ключовим завданням, яке стояло перед словацькою
владою в даному напрямку було максимально «розгрузити» державну владу від
тих функцій, які більш ефективно можуть реалізовувати органи місцевого
самоврядування. Відповідно, за державою мала залишитися низка повноважень,
які стосуються стратегічного розвитку країни [5, c. 2].
Відповідно до Концепції децентралізації, дана реформа в Словаччині
проходила в кілька етапів:
1. Територіальна реформа – підсумком якої стало створення «краї» другого рівня місцевого самоврядування.
2. Адміністративна реформа, основне завдання якої полягало в
удосконаленні механізму формування органів влади.
3. Децентралізація публічного адміністрування та бюджетної системи, яка
полягає в передачі фінансів та повноважень органам місцевого самоврядування.
Відмітимо, що фінансування власних функцій в Словаччині відбувається
за рахунок власних доходів Бюджетів. Через це органи влади на місцевому
рівні неабияк зацікавлені в зростанні доходів, а тому:
- мають стимул для реалізації податкового потенціалу на відповідній
адміністративно-територіальній одиниці, що загалом підвищує фіскальну
ефективність податкової політики;
- значну увагу приділяють стимулюванню ділової активності на власній
адміністративно-територіальній одиниці, що сприяє зростанню доходів
місцевих бюджетів, а на національному рівні до зростанню економіки;
- самі активно займаються комерційною діяльністю з метою отримання
додаткових коштів до бюджету, що також стимулює ділову активність [5, c. 3].
Важливим фактором, який вплинув на успішне проведення
бюджетної децентралізації в Словаччині є її поетапність та структурованість.
Однак, варто звернути увагу на ті проблеми, з якими успішно справився уряд
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Словаччини проводячи реформу бюджетної децентралізації. Оскільки більшість
із них на сьогодні являються ключовими проблемами України, зокрема:
- непрозорість фінансових потоків
- не зацікавленість органів місцевого самоврядування в реалізації
податкового потенціалу відповідних адміністративно-територіальних одиниць
- несправедливий розподіл коштів.
В рамках бюджетної децентралізації 70,3% податку на доходи фізичних
осіб належить органам місцевого самоврядування, вищим територіальним
одиницям належить 23,5% і тільки 6,2% - належить державному бюджету. На
відміну від України, де він зараховується до бюджетів тих громад, де працює
працівник, в Словаччині даний податок збирає центральний уряд, який згодом
перерозподіляє його на основі формульних розрахунків.
Крім Словаччини, Україна може почерпнути досвід реформування
бюджетної системи від Польщі.
Польський закон про доходи одиниць місцевого самоврядування визначає
такі групи місцевих доходів: власні доходи; загальна субвенція; цільові дотації
з державного бюджету; іноземні ресурси, що не підлягають поверненню;
ресурси з ЄС; інші ресурси, визначені конкретними правовими нормами.
Джерелами власних доходів, властивих для всіх рівнів місцевого
самоврядування в Польщі, тобто ґміни, повіту і воєводства, є: доходи від
комунального майна; надходження від бюджетних установ, комунальних
підприємств, допоміжних господарств тощо; надходження від грошових
стягнень, штрафів за існуючими правилами; нараховані відсотки за несвоєчасне
перерахування платежів, що становлять доходи місцевого бюджету; 5%
доходів, що стягуються до державного бюджету у зв’язку з реалізацією завдань
державної компетенції, а також інших делегованих законодавством
повноважень, якщо інше не передбачено законодавством; дотації з бюджетів
інших суб’єктів місцевого самоврядування; інші доходи, що належать
місцевому самоврядуванню згідно з окремими приписами [3, c. 348].
Зауважимо, що в Польщі в структурі місцевих видатків переважають
видатки на виконання власних повноважень (91,8%). Особливо чітко це
відстежується в ґмінах – 93%, тоді як в повітах – 79,4%. Видатки на реалізацію
делегованих повноважень сягають 8% видатків [3, c. 349]. Повіти відповідають
за соціальне забезпечення, а громади – за адміністративну діяльність. Бюджет
гміни 60% формують власні надходження та 40% - субвенції та дотації із
державного бюджету.
Що стосується країн, які розвиваються – Філіппіни, Бразилія, Аргентина,
Індія, Колумбія та інші, теж спробували провести реформу бюджетної
децентралізації. І поштовхом до цього стали макроекономічна нестабільність та
надвисокий рівень бюджетного дефіциту. Однак, через відсутність відповідних
інституційних умов, органи місцевого самоврядування не змогли впоратись із
завданнями, які їм були передані.
Проведення бюджетної децентралізації в Франції призвело до зростання
частки місцевих бюджетів в зведеному бюджеті країни до 60%. Крім цього
органи місцевого самоврядування отримали автономію у визначенні ставок на
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податки. Однак, жодна Французька комуна не забезпечує себе на всі 100% і це
враховуючи те, що податкова система Франції вважається найжорсткішою в
Європі. Так, більш ніж на 60% доходи органів місцевого самоврядування
залежать від трансфертів.
Проведення бюджетної децентралізації у Великій Британії теж призвело
до значних змін у державі. На відміну від інших країн, до місцевого бюджету
Великобританії належить тільки один податок – податок на майно, який
забезпечує третю частину доходів місцевих бюджетів. Крім цього, місцеві
бюджети формують і неподаткові надходження, а також відрахування від
загальнодержавних податків.
Особливі зміни із проведенням децентралізації бюджетної системи
відбулися і в Іспанії. Дана реформа надала повної автономії при вирішенні
своїх справ всім територіальним одиницям, а кожному муніципалітету чи
провінції – статут самоврядних одиниць. На сьогоднішній день Іспанія
вважається взірцем вирішення проблеми бюджетного федералізму. Левова
частка у формуванні місцевих бюджетів належить податку на економічну
діяльність, нерухомість та автотранспорт. Ще однією особливістю є створення
громад від кількості населення. Тобто, чим менша громада, тим менше надано
їм повноважень.
Італії як суверенній та неподільній державі притаманна своя специфіка
реформування бюджету. Через те, що законом дозволено розділятись чи
об’єднуючись, виходячи із інтересів громади, в країні відсутня визначена
кількість комун. В Італії в доходах місцевих бюджетів податкові надходження
повинні займати не більше 10%. При цьому, уряд сам визначає і законодавчо
закріплює перелік місцевих податків. Як і в Іспанії, в Італії левову частку у
формуванні місцевих бюджетів займає податок на економічну діяльність,
нерухомість та автотранспорт і також дія система дотацій. Звернемо увагу на
те, що на сьогодні дана реформа в країні є ще незавершеною.
Дослідивши особливості бюджетної децентралізації в різних країнах,
можемо сказати, що проведення даної реформи призвело до суттєвих змін у
всіх державах. Однак, ступінь успіху її проведення є різним. Так, найбільші
успіхи в реформі бюджетної децентралізації були зафіксовані в Польщі, Чехії,
Угорщині, країнах Балтії, Канаді, Австрії, США та Німеччині. Причина їхнього
успіху полягає в послідовності та ефективності вирішенні першочергових
питань, зокрема належного забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів.
Реалії бюджетної децентралізації в Україні є не надто втішними, адже
спостерігаємо, як перетинаються повноваження органів виконавчої влади із
органами місцевого самоврядування стосовно питань розроблення та прийняття
місцевого бюджету. Суть даної реформи в Україні полягає не в наданні
автономії органам місцевого самоврядування в прийнятті бюджетних рішень, а
в зміні осіб, які виконують загальнодержавні функції. На далі залишається
залежність місцевих бюджетів від державного, сильна цілеспрямована політика
уряду та стара система розподілу доходів.
Висновки та пропозиції. Для ефективного проведення реформи
бюджетної децентралізації, Україна повинна взяти до уваги міжнародний
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досвід, як успішні, так і неуспішні сторони. Нам не потрібно створювати щось
нове, необхідно вибрати із всіх варіантів той, який найбільше підійде нам і
реалізувати його на практиці.
Особливу увагу Україні вартувало б звернути на досвід таких країн:
Угорщина, Польща, Словаччина, Франція, Чехія, Іспанія, Італія, Німеччина,
Фінляндія, Швеція та країни Балтії. Даний перелік може бути розширеним.
Беручи до уваги те, що впродовж останніх років прийнято ряд
нормативно-правових актів, внесено зміни то законодавчої бази, на сьогодні
існує ще безліч проблемних питань.
Самоврядування не отримало в достатній кількості необхідні
повноваження, в країні не розроблено до цих пір дієвого механізму здійснення
цих повноважень на фоні домінуючого місцевого самофінансування.
Неоднорідний територіально-адміністративний устрій України також слугує
причиною потенційного недофінансування в умовах бюджетної децентралізації
окремих місцевих адміністрацій, адже у нас є велика кількість територіальних
утворень громадян з низькою чисельністю жителів.
Дослідивши міжнародний досвід, можемо подати такі рекомендації для
України:
- розширити фінансову базу органів місцевого самоврядування;
- прозорості використання бюджетних коштів органами місцевого
самоврядування;
- чітко визначити перелік власних та делегованих повноважень;
- перейти тільки на систему цільових трансфертів;
- формульного розрахунку розподілу загальнонаціональних податків.
1.
2.
3.
4.
5.
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1. Decentralizaciya publichnoyi vlady: dosvid yevropejskyx krayin ta perspektyvy Ukrayiny /
[Boryslavska O. M., Zaveruxa I. B., Shkolyk A. M. ta in.]; Centr polityko-pravovyx reform.
– K., Moskalenko O. M., 2012. – 212 s.
2. Zubrilina V.V. Finansovo-byudzhetna decentralizaciya: ocinka rivnya ta napryamy
rozshyrennya / V.V. Zubrilina // Ekonomichnyj prostir :zbirnyk nauk. pracz. №91. –
Dnipropetrovsk: PDABA: 2014. –S. 94-109.
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3. Myxajlyshyn L. Finansove zabezpechennya miscevogo upravlinnya: zarubizhnyj dosvid
dlya Ukrayiny` / L. Myxajlyshyn // Zbirnyk naukovyx pracz: Efektyvnist derzhavnogo
upravlinnya. – 2010. - #23. – S.343 – 351.
4. Muzyka-Stefanchuk O. Dekilka narysiv pro miscevi byudzhety v zarubizhnyx krayinax / O.
Muzyka-Stefanchuk // Naukovyj visnyk Akademiyi municypal`nogo upravlinnya : zb. nauk.
pracz. – K., 2010. - № 1.
5. Nacionalnyj instytut strategichnyx doslidzhen pry Prezydentovi Ukrayiny. «Byudzhetna
decentralizaciya: dosvid efektyvnoyi reformy` Slovachchyny dlya Ukrayiny» Analitychnyj
dokument z derzhavnoyi polityky [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/moldovan_book-47fc9.pdf
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях:
Название конференции
Научные исследования: тенденции
и перспективы, Mexico City, Mexico
Актуальные вопросы современной
науки, Valencia, Venezuela
Приоритетные научные
направления, Plovdiv, Bulgaria
Проблемы и перспективы развития
научной мысли, Pretoria, South
Africa
Перспективы научных
исследований, Dublin, Ireland
Наука и практика: инновационный
подход, Paris, France
Мировое научное пространство,
Coventry, United Kingdom
Наука и общество, Roma, Italy
Наука и образование, Nürnberg,
Deutschland

Дата проведения

Последний срок
подачи материалов

Срок выхода из
печати эл.версии
сборника

28 апреля 2017

27 апреля 2017

15 мая 2017

26 мая 2017

25 мая 2017

15 июня 2017

30 июня 2017

29 июня 2017

15 июля 2017

28 июля 2017

27 июля 2017

15 августа 2017

25 августа 2017

24 августа 2017

15 сентября 2017

29 сентября 2017

28 сентября 2017

15 октября 2017

27 октября 2017

26 октября 2017

15 ноября 2017

24 ноября 2017

23 ноября 2017

15 декабря 2017

25 декабря 2017

24 декабря 2017

15 января 2017

Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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График публикации коллективных научных монографий на 2017 год
Название конференции, исходные данные издательства

Срок предоставления
материалов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Интеграционные процессы в мировой экономике.
28 Марта 2017
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы.
28 Марта 2017
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Национальная безопасность: теория, методология, практика.
28 Апреля 2017
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Государственно-частное
партнерство
в
условиях
28 Апреля 2017
инновационного развития экономики.
Edizioni Magi, Roma, Italy
Конкурентоспособность предпринимательских структур:
28 Мая 2017
методы оценки и стратеги повышения.
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia
Социальная экономика: теория и практика.
28 Мая 2017
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Учет, анализ и аудит: теория и практика.
28 Июня 2017
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Туристическая индустрия: проблемы и решения.
28 Июня 2017
CARICOM, BARBADOS
Тенденции развития банковской системы в современных
28 Июля 2017
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Маркетинг: новые тенденции и перспективы.
28 Июля 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Проблемы развития денежно-кредитной системы.
28 Августа 2017
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España
28 Августа 2017
Внешнеэкономичсекая
деятельность:
проблемы
и
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou,
28 Сентября 2017
China
Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика.
28 Сентября 2017
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Проблемы и перспективы развития финансовой системы.
28 Октября 2017
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education.
Vienna
Управление экономическими системами.
28 Октября 2017
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Налоговая система: социально-экономический аспект.
28 Ноября 2017
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique
Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o.,
28 Ноября 2017
Lodz, Poland
Социально-экономическое развитие регионов.
28 Декабря 2017
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,
Bulgaria
Экономика природопользования.
28 Декабря 2017
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Современные технологии в педагогической науке.
28 Марта 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Психолого-педагогические особенности интелектуального
28 Апреля 2017
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Теория и методика дополнительного образования.
28 Мая 2017
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Методология, теория и практика преподавания иностранных
28 Июня 2017
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France
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Срок выхода эл.
версии

Апрель 2017
Апрель 2017
Май 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Июль 2017
Август 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Январь 2018
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017

113

Актуальные вопросы социальной педагогики.
CARICOM, BARBADOS
Образование и воспитание: методология и практика.
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni
Magi, Roma, Italy
Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения.
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Проблемы и тенденции развития школьного образования.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe
Bowker. Melbourne. Australia
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Конституционное право: проблемы и перспективы развития.
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Основные
направления
развития
современной
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United
Kingdom
Корпоративное право: вопросы теории и практики.
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Социальное законодательство в условиях глобализации.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Гражданское право и гражданский процесс: тенденции
развития. EDEX, Madrid, España
Право и Интернет. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Уголовное право, криминалистика и криминология:
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS,
Namur, Belgique
Нотариальное право: теория и практика.
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Полиция как институт общества.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

28 Марта 2017

Апрель 2017

28 Апреля 2017

Май 2017

28 Мая 2017

Июнь 2017

28 Июня 2017

Июль 2017

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем:

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической
деятельностью
предприятий
(№
государственной
регистрации
0113U007514).
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности
субъектов
хозяйствования
(№
государственной
регистрации
0113U007515).
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516).
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной
регистрации 0114U006191).
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№
государственной регистрации 0114U006192).
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193).
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189).
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос.
регистрации 0114U006190).
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации
0114U006194).
Координатор – секретарь оргкомитета
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в

Международном еминаре-стажировке:

«Наука и образование: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Форма участия - заочная (дистанционная).
Программа Международного семинара-стажировки:
Публикация статьи в сборнике статей
36 ч
72 ч
или научном журнале
100
150
Стоимость, ЕВРО *

108 ч
200

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты.
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно.

В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике
научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы
повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к сотрудничеству в
рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, молодых ученых, докторантов, аспирантов,
соискателей, адъюнктов, магистрантов, студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных
работников, практиков.
ISSN 2311-3413
Журнал включен в международные наукометрические базы:
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35 из 9)
Ulrich's Periodicals Directory
Полные тексты статей представлены в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
Периодичность - 1 раз в месяц
Язык издания: украинский, русский, английский.
Прием статей – до 28 числа каждого месяца.
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со следующими требованиями:
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список литературы.
•
поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см.
•
межстрочный интервал – 1,5
•
шрифт «Times New Roman» – 14
•
абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью клавиши Tab и знаков
пропуска);
•
текст выравнивается по ширине;
•
ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок.
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров
страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131].
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке.
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье несколько, то и
нумерацию.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные элементы:
- постановка проблемы;
- анализ последних исследований и публикаций;
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы;
- цель статьи (постановка задачи);
- изложение основного материала исследования;
- выводы.
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны быть сгруппированы.
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор
формул в редакторе Microsoft Word for Windows).
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на украинском, русском и
английском языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество ключевых слов - минимум 5 слов.
Статья должна содержать следующие структурные элементы:
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы);
- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature);
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на трех языках украинском, русском, английском (не более 3-х авторов), для зарубежных авторов - только на русском и
английском языках;
- аннотация на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов - только на
русском и английском языках;
- ключевые слова на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов только на русском и английском языках;
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