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1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT PROMOTION
ГЛАВА 1.1. ADOPTION OF EURO AND SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC 1
Vravec J.
Ing., Philosophiae Doctor (PhD.)
Vice-Dean for Professional Placements, Graduate Employability,
Quality Assurance and Development
University of Prešov in Prešov (Prešov, Slovakia, EU)
Abstract
Single European currency – euro – was introduced in twelve member states of the European
Union in 2002. This state’s created a common monetary union known as the euro area. The name
euro was chosen at a summit in Madrid in 1995. The new currency was adopted in the Slovak
Republic on 1 January 2009. Before euro currency of the Slovak Republic was Slovak crown.
Introduction and adoption of the euro was accompanied by various arguments, analysis and
comparing the advantages and disadvantages. The economic project of introduction and adopting of
the common currency is unique in modern history of the Slovak Republic. The plenty of experts
expressed divergent views and economic attitudes to the euro. Economists and experts in the field
of economics, banking and finance submit different theoretical outcomes of the pros and cons of the
transition to a common currency and sustainable economic development. This scientific paper was
prepared with support of the scientific project VEGA: 1/0596/14.
Short History of European Economic Integration and Euro
The European Union was founded in 1958 as the European Economic Community. The
main aim was to build a customs union and a common market for agriculture and industry.
Subsequently, this limited common market was extended to cover also goods and services in the
single market, which was largely completed by 1993. Today, the European Union is on the fifth
step of this model. Progressive economic integration did not start with the decision to create the
euro: it is a long process, part of the history of the EU, and one of its major achievements.
Economic and Monetary Union (EMU) is an advanced step in the process of economic integration
of Europe. The degrees of European economic integration can be divided into six basic steps [5]:
1. Preferential trading area: area with reduced customs tariffs between certain countries.
2. Free trade area: area with no internal tariffs on some or all goods between the participating
countries.
3. Customs union: union with the same external customs tariffs for third countries and a
common trade policy.
4. Single market: with common product regulations and free movement of goods, capital,
labour and services.
5. Economic and monetary union: union with single market with a common currency and
monetary policy.
6. Complete economic integration: all the above plus harmonized fiscal and other economic
policies.
The idea of a common European currency was established in the early 70s of the 20th
century. The reason was the stabilization of the currency area and the result was the creation of the
European Monetary System (EMS) in 1979.
The first step was the use of the European Currency Unit (ECU) in non-cash payment
system. It was followed by further efforts to introduce common European currency in cash
transactions in the EU countries. This ambition was filled with the signing of the Treaty on
1
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European Union and the Treaty on Economic and Monetary Union in Maastricht in 1991.
Maastricht Treaty set the date of transition to the single currency in the non- cash payment system
as 1 January 1999. The euro was introduced in cash transaction three years later. Currently the euro
is the official currency of 18 countries from 28 countries of the EU and is also used in 6 countries
outside the EU. In The international monetary system it is the second most important currency after
the dollar. Monetary policy of EMU creates the European Central Bank (ECB), residing in
Frankfurt. They also doubted the reality of the euro. Despite the doubts some EU countries decided
to participate in the adoption of a common currency. Euro area countries had to meet strict
economic conditions the so - called Maastricht criteria.
Tabble 1
States a territories using euro or with currency peg to the euro
Grouping of Countries
Member states of euro area
European states and territories using
the euro outside the euro area
Non‐European territories euro area
members that are not part of the EU
using the euro
EU countries with currencies peg to
the euro (fixed or with a fluctuation
band)
European countries outside the EU
currency tightly pegged to the euro

Population

States and Territories
Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France,
Greece, Holland, Ireland, Latvia, Luxembourg, Malta,
Germany, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Italy
(18 states)
Andorra, Montenegro, Kosovo, Monaco, San Marino,
Vatican City (6 states)
Clipperton Island, French Southern and Antarctic
Lands, Mayotte, Saint‐Pierre and Miquelon
(4 territories)

326 millions
3 millions
0,3 million

Bulgaria, Denmark, Lithuania
(3 states)

19 millions

Bosnia and Herzegovina
(1 state)
Benin, Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea‐Bissau,
Cameroon, Mali, Niger, Ivory Coast, Republic of
African countries using the CFA franc 130 millions
Congo, Equatorial Guinea, Senegal, Central African
Republic, Togo (14 states)
Territory in the Pacific Ocean using
French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna
0,5 million
CFP franc
(3 territories)
Other countries with fixed currencies
Cape Verde, Comoros
1,2 million
peg to the euro
(2 states)
Overall
484 millions 44 states and 7 territories
Source: author (based on information from EU and ECB)
4 millions

Countries exchanged their national currencies for a common Euro currency in the belief that
it is an economically viable project. This project is very important for plenty of countries. (tab. 1)
No one could guarantee that the system will operate successfully. Countries knew only positive and
negative forecasts of the development. In the case of possible difficulties, the euro area countries
did not hold any plan for assistance. Countries were and are dependent on improvisation.
Membership in the euro area did not anticipate the withdrawal of any member from the system for
any reason. For the introduction of the euro played an important role not only economic aspects but
also political aspects such as the united Europe and the geopolitical situation. That was the reason
why the economic aspects were not consistently enforced in all countries of the euro area (for
example long – tolerated heavy indebtedness). Some weaknesses that have not been taken into
account in the implementation of the euro, showed up to the financial crisis.
Basic Principles of Economic and Monetary Union (EMU)
Economic and Monetary Union is not only simply end in itself, but it must be very
successful instrument to further the objectives of the European Union. EMU must improve the lives
of citizens in the Member States. The management of EMU must support sustainable economic
growth and high employment through appropriate economic and monetary policy-making. This
involves four main economic activities:
1. Effective monetary policy for the euro area.
7

2. Principe of price stability for the euro area.
3. Coordinating economic policies in the euro area and others states of EU.
4. Ensuring the smooth operation of the single market.
Monetary policy must effective involve influencing interest rates and exchange rates to
benefit a country’s economy. This is achieved through ECB controlling the supply of money in the
economy. However, if each state of EU operated its own monetary policy, then the single market
would be much less effective, trade could be disrupted and the benefits would be fewer. For this
reason, under EMU, monetary policy is closely coordinated, and within the euro area it is
centralized.
Central banks need to think carefully about the effects of monetary policy on asset prices,
particularly property prices In the past very few central banks have done this. For example, the
Federal Reserve argued this was not possible and focused solely on consumer price indices of
inflation. [1]
Governments control and control of ECB must be successful also in other economic policy
areas. These include fiscal policy that concerns government budgets, tax policies that determine
how income is raised and structural policies that determine pension systems, labour-market and
capital-market regulations. It is very interesting, that EMU brings more than economic integration
and the euro area even more so. As a consequence, economic policy-making becomes a matter of
common concern to all states of EMU. In order to join the euro area, each EU country must meet
the following five convergence criteria (Maastricht criteria) [6]:
 Price stability: the rate of inflation may not exceed by more than 1.5% the average rates of
inflation of the three member states with the lowest inflation.
 Interest rates: long-term interest rates may not vary by more than 2% in relation to the
average interest rates of the 3 member states with the lowest interest rates.
 Deficits: national budget deficits must be below 3% of GDP.
 Public debt: this may not exceed 60% of GDP.
 Exchange rate stability: exchange rates must have remained within the authorised margin of
fluctuation for the previous two years.
Monetary policy for the euro area is managed through the ECB and the national central banks of
member states. Important decisions and operations on monetary policy in the euro area can only be
taken by the Governing Council of the ECB, which comprises the governors of the national central
banks of the euro-area states and the members of the ECB’s Executive Board. These decisions are
made free from outside influence. The Treaty lays down the ECB’s mission which is to ensure price
stability within the euro area. The ECB aims to keep price inflation in the euro area below but close
to 2% over the medium term. This 2% inflation target is considered optimal for promoting growth
and employment.
Basic Principles of the Stability and Growth Pact
Economic policy-making in member states is coordinated in the Council. The Stability and
Growth Pact (SGP), laid down in the Treaty, is a central element of this coordination. Adopted by
the Council in 1997 and later revised in 2005, the SGP helps enforce fiscal discipline within EMU
and ensure sound and sustainable public finances. The SGP requires government deficits and debt
to be less than 3% and 60% of GDP, respectively. Exceeding these limits can result in an excessive
deficit procedure requiring the every member state to take corrective action. The euro-area countries
can also be subject to financial penalties as a last resort. This constitutes the “corrective arm” of the
SGP. There are circumstances where excessive deficits are considered exceptional and temporary,
such as when they result from a severe economic downturn or are due to the major impact of an
unusual event outside government's control. The SGP also has a 'preventive arm' which aims to
avoid excessive deficit procedures and achieve fiscal consolidation through medium-term budgetary
objectives. These are set by each Member State according to its particular economic situation and
prospects, but cannot exceed 1% of GDP for euro-area Member States and those which participate
in the exchange rate mechanism (ERM II), with a 0.5% of GDP budgetary correction towards the
objective to be made each year. The preventive arm has no sanctions for those Member States
8

which fail to meet their objectives, but rather counts on peer pressure to encourage governments to
stick to the path towards sustainable budgets. [5]
Analysis of Slovakia's Accession to the Euro Area
Slovakia signed an accession treaty with the EU April 16, 2003 and at the same time
committed to adopt the new euro currency. In the contract was given no indication concerning time
of accession to the monetary union. The Strategy for Adopting the Euro was approved in July 2003
and it was the first step towards a new currency. Each candidate country, which planned to replace
the national currency to the euro, had fulfilled the four obligatory conditions.
These conditions or nominal convergence criteria (the so – called Maastricht criteria) also
applied to Slovakia. Logical condition was to harmonize relevant legislation of the country with EU
rules applicable in the euro area for the sphere. Slovak Republic harmonizes the relevant legislation
with the Treaty Establishing the European Community and the Statute of the European Central
Bank (ECB) and met all of the criteria necessary for membership of the monetary union in advance.
Slovakia fulfilled the prescribed conditions [2]:
 The inflation criterion, when the average inflation for the last 12 months measured by the
Harmonised index of Consumer Prices (HICP) did not exceed the average of the three EU
countries with the best result in terms of price stability by more than 1.5 percentage points.
 The criterion regarding public finance, where the government deficit for last year assessed
according to ESA95 did not exceed 3% of GDP and total public debt did not exceed 60% of
GDP.
 The criterion of exchange rate stability, while for two years prior to the evaluation period the
Slovak crown, which was part of the Exchange Rate Mechanism (ERM II.), did not deviate
from the specified fluctuation band and did not depreciate unilaterally.
 The criterion of stability of long – term interest rates, at which the average interest rate on
long – term government bonds was not higher than the average of the three EU countries
with the best performance by more than 2%.
Slovakia was positively assessed by the European Commission (EC) in terms of the
existence of a sophisticated communications strategy. Over several years, the population and
business were regularly informed about the progress of preparations and the overall process of
introducing the euro in the country, including information on the form of Slovak euro coins, as well
as the technical aspects of the procedure for replacement of the Slovak currency with the euro
currency. Slovakia fulfilled all four conditions necessary for entry into the euro area, and according
to official data the average inflation and government deficit were reported at 2.2%, public debt
reached 29.4% of GDP and the average long – term interest rate was 4.5%. [2]
The most difficult task for Slovakia was to meet the inflation criterion. ECB was concerned
about the further development of inflation in Slovakia. Eurostat confirmed the fulfilment of the four
Maastricht criteria in April 2008.
Advantages of Slovakia's accession to the euro area:
 elimination of exchange rate risk,
 reduced transaction costs in foreign currency exchange,
 contribution to the share of participation in the ECB monetary policy to foster monetary
stability,
 faster growth Slovak economy.
Disadvantages of Slovakia's accession to the euro area:
 loss of flexibility of the exchange rate (and thus the possibility of having the
manoeuvrability which before then had been derived from exchange rate),
 transfer of the instruments of NBS monetary policy to the ECB and problems with
communication,
 limiting the opportunities for funding economic and social reforms due to the need for the
fulfilment of the Maastricht criteria.

9

Analysis of Economy Development of EMU
The ECB is responsible for monetary policy in the euro area. Its decisions and the
challenges are mandatory for all the euro area countries, including Slovakia. The financial crisis,
which had an impact on the euro area, is fully revealed in 2008. The global financial crisis is the
crisis of the entire financial system, which was based on debt. The unique project of the single
currency after a few years is exposed to a severe test. All the member countries of the euro area are
subjected to the test.
While the euro area has tried through the ECB to fulfil its core mission of ensuring prices
stability during the ten years of functioning of euro, in some countries signs and later serious
problems with public finances and the overall financial situation began to gradually emerge. In this
respect, Greece became the first problem country of the euro area. Today it can be stated that the
euro area, not only Greece, should have paid more attention to the debt problem from the beginning.
Even though the situation in the country is regularly monitored and evaluated by official EU
authorities, the significant debt and financial problems of Greece have not been resolved
satisfactorily. The truth is that even with hindsight, despite the partial success achieved in reducing
the deficit, Greece has failed to recover from more fundamental issues, to move forward, or to
manage adverse development such that the improved financial conditions of the country and the
ability of country to repay its obligations can be seen appreciably. In other words, even aid in the
form of massive loans to the country, which is in a difficult financial crisis, did not significantly
help. Debt problems, or funding problems, which required assistance in the form of financial
injections, have also cropped up in Ireland and Portugal. According to analysts, another country that
may potentially experience difficulties is Spain, and Italy has also recently been mentioned.
In some countries it is necessary to distinguish the kind of problems because they are
qualitatively different. Problems may relate to the banking sector, the possibility of starting up
economic growth, the relationship between the state and the banks and the like. Slovak banking
sector is healthy and does not show currently negative features.
Given the significant problems in the field of debts of some euro area member states,
dominated by Greece, it should be pointed out that this unfavourable situation could also occur due
to insufficient control mechanisms. The main problems start as well as the long – ignored
complicated situation in the country associated with not addressing the deteriorating financial
situation and financial position of the country is the main cause of graded negative development
which resulted in the subsequent difficult financial situation.
With the passage of several years, the situation in some euro area states, especially in
Greece, Ireland and Italy, has developed as a result of the impact of the debt crisis so that the
countries, as a full member of the euro area, faces the task of implementing large – scale austerity
measures, and as shown by real life, the country is having a difficult time accepting the fact that
people will have to live within limits for a relatively long time if the healing process is to be
successful.
Since 2007, loans to the real economy have decreased by 3% while NPLs increased by
almost 150%, i.e., 308 billion euro’s in absolute terms. This trend shows no sign of reversal,
reflecting the continued macro deterioration in parts of the EU and the absence of restructuring
(until the new 'template'). During the last European Banking Authority recapitalization exercise,
30% of the increase in capital ratio was reached by reducing risk-weighted assets, of which one
third came from risk-weighted asset “recalibrations” i.e. from rotations among the peripheral bonds
that (while ultimately risky) are deemed risk-free by the ECB. For a sense of just how absolutely
dire the situation is (and entirely unsustainable) across the entire euro area, the following chart
shows the current ratio of NPL-to-Total-Loans relative to December 2007 [4]. The situation is even
more complicated in that Greece is part of the euro area, because all of its members recognise that
the common currency has made the adjustment of the exchange rate of any troubled country
virtually impossible. If country which is not part of the euro area theoretically fails to succeed in
competition, it can improve its positions, for example, by depreciation of its currency.
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The euro area states created the European Financial Stability Facility (EFSF) – the so called
temporary bailout fund. The aim was to restore credibility to the troubled euro area economies. The
“bailout fund” works on the basis of guarantees for bonds. The bonds are issued by the EFSF. The
next step of the European Union was the creation of the European Stability Mechanism (EMS) – the
so called permanent bailout fund. The bailout fund is used to ensure the stability of the European
Monetary Union as a whole. The principle of the EFSF is providing financial loans to troubled
countries. Creditors in this case are the other euro area countries. Conditions of provision of this
type of assistance are strict rules and fulfilment of conditions to eliminate the causes, which will
require the granting of a loan from the permanent bailout fund to a troubled economy. Slovakia as
a member of the euro area is linked economically, financially and politically with other members of
the EMU. Financial assistance provided by the member countries of the European Monetary Union
was mandatory till now.
The reason is that the link between the banking sectors of the euro area member countries is
strong. The question is, at what price, in what form, to what extent, under what conditions and
especially how long assistance to troubled countries will be provided. In view of the developments
in Greece after providing the first portion of the loan, the assistance to Greece in the form of
another loan was rated by many analysts as a journey into the unknown. Even after providing
massive financial support, there is practically no guarantee that it will be enough to get the country
out of the crisis. The common aim of European Union and the euro area should be to tackle leading
to economic recovery and banking sector. Joint efforts should be to protect the common currency
and ensure price stability. This effort should be subject to a political decision. In this context, it may
be repeated that the requirement that participants in the monetary union, Slovakia included,
rigorously apply fiscal discipline, keep their budget deficits consistently under control and fulfil all
other criteria specified and approved by the treaty with seriousness is fully justified and validated
in the economic and political practice of the participating euro area states.
Analysis of Slovak Economy Development during Financial Crisis 2008 - 2012
The worldwide financial crisis affected Slovak economy severely. In 2009, GDP declined by
4.9%. This decline was stronger than in other regional economies (growth of 1.6% in Poland, a
decline of 4.6% in the Czech Republic in 2009). The initial shock was actually larger than in Spain
(-3.7% in 2009) and Greece (-3.3%), while it was less dramatic than the output decline in Slovenia
(-7.8%) and in Estonia (-14.3%). However, the Slovak economy recovered as early as 2010 and
returned almost to the “normal” pre-boom growth rates of about 4 percent in 2010 and 2011,
exceeding the pre-crisis peak in the second quarter of 2011. This pattern is similar to Estonia, but
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very different from Slovenia, which experienced only slow growth after 2009 and even another
recession since 2012. Unsurprisingly for a global crisis, foreign trade was hit particularly hard. In
2009 exports fell by about 20% in Estonia and Slovenia and 15% in Slovakia. Imports fell by more
than 30% in Estonia and about 20% in Slovakia and Slovenia. Net exports therefore supported
economic activity, because the slump in domestic demand also hit foreign suppliers.
The subsequent export driven recovery was strongest in Estonia, followed by Slovakia, while
Slovenia experienced a rather shallow recovery of foreign trade. [2]
The 2012 trade balance closed at 5.1% of GDP, 4.6 p.p. higher than in 2011. The main
reason behind this historically highest surplus lies in the launch of new automobile production
programmes which boosted exports, while imports of goods remained stifled due to a weak
domestic demand. Goods exports surged by 10.7%, with car exports clearly in the vanguard.
Imports rose only by 6.7%. Imports of capital goods rose most significantly, whereas the increase in
consumer goods imports was minimal (0.3%).
For the first time in history, the current account of the balance of payments showed a surplus
of 2.2% of GDP in 2012, compared to the deficit of 2% of GDP in 2011. The improvement is
mainly attributable to trade balance, but also to the balance of services. The export of services
surged by 17.2%, but their import rose only by 3.3%. The balance of current transfers showed some
improvement, while the balance of income deteriorated slightly. In the past two years, the inflation
rate in Slovakia remained relatively high. Inflation, measured by the national consumer price index
(CPI), dropped from 3.9% in 2011 to 3.6% in 2012. The growth in regulated prices and in food
prices belong to the common denominators which fuelled inflation in both years. The sharp increase
in the prices of gas and heat caused regulated prices to grow by 6.3%. Food prices increased mainly
in reaction to the rising prices of agricultural commodities on foreign markets. In the summer of
2012, the prices of agricultural commodities on commodity exchanges attacked their all-time highs.
Net inflation (year-on-year price increase by 2.5%), which reflects domestic demand pressures,
declined steadily since March 2011. This development points at a weak consumer confidence,
which is also obvious from declining retail sales. In comparison with other euro area members,
Slovakia belonged to the group of countries with a higher-than-average inflation. [2]

Figure 2. Non-performing loans ratio: Central and Eastern Europe States
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The crisis has also affected domestic demand. Credit conditions have been changed,
increased unemployment, decreased incomes and it had a negative impact on consumers. At the
same time firms revise their investment plans. The share of non-performing loans increased notably
in 2009. The credit situation has stabilized in 2011, however nonperforming loans remained at 5
percent of total gross loans, which was below the levels prior to the EU accession.
The greatest non performing loans ratio of euro area had Greece in 2011. At the second
place was Italy and third was Spain. The lowest non performing loans ratio had Belgium followed
by Holland and Estonia. On the other chart is described non performing loan ratio during the years
2009-2011. There is also Slovak republic (6.4%). Among the V4 countries had better ratio, only the
Czech Republic (5.7%).
The 2012 economic growth was not sufficient to help generate new jobs in high numbers.
Moreover, the year-end was influenced by uncertainties about the external environment and the
anticipated impacts of fiscal consolidation. Employment (under the ESA95 methodology) stagnated
in 2012, with about 1,000 new jobs created (up 0.1%). Economic growth was thus driven by gains
in labour productivity.
For the EU as a whole is also unemployment very large economical problem.
The unemployment rate of EU was 9.5% in 2011, which is 0.1% lower than September 2010. The
lowest unemployment rate 4.5% was in Austria in 2010 and in 2011 it was only 4%. The countries
with the lowest unemployment rates were also Netherlands and Luxemburg, the unemployment rate
was below 5%. Country with an unemployment rate between 5% and 10% were Germany, Malta,
Czech Republic, Belgium, Denmark, Cyprus, Romania, Sweden, Slovenia, Finland, Italy, United
Kingdom, Poland and France. The highest unemployment rate about 21% was in Spain in both 2010
and 2011. In order second highest unemployment in 2010 had Latvia about 19% followed by
Estonia and Lithuania. The order was changed in 2011. The second highest unemployment had
Greece (17%) followed by Latvia and Lithuania. Unemployment in Slovakia reached the limit of
almost 15% in 2010 and decreased slightly in 2011. Within the European Union, Slovakia had the
fifth highest unemployment rate in 2010 and sixth highest unemployment rate in 2011.

Figure 3. Unemployment in the EU
It is very big problem, that unemployment in Slovakia is always higher than the EU average.
Development of the last fourteen years proves it. This trend is very negative for sustainable
economic development. The worst period of the unemployed was the year 2000, when the
unemployment rate in Slovakia was nearly 20%. Progress in this area has been improved until 2009,
when the unemployment rate fell to only 9%. Another development has been contrary, because the
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unemployment rate began to rise again and in 2010 reached 15%. This negative trend continued in
the years 2011, 2012, 2013 and 2014.
The most unemployed are in the age group young people (20-30 years old) and this trend
lasts a long time. The lowest unemployment rate in this age group had Bulgaria and Ireland from
2008 to 2011. In 2008-2011, development of unemployment of Slovak young people was very
negative. Development has gradually deteriorated since the 2009 because unemployment of young
people was rising gradually to 32%. It was followed by a further rise in unemployment to 35% in
2010. Higher unemployment rate than Slovakia in the age group 20-30 years had only Spain.
Although the output side of the economy returned to its pre-crisis level back in 2010, employment
gap is still at more than 38 000 jobs. The highest number of jobs was lost in the industry,
construction and manufacturing sectors, while the services sector reported the highest number of
new employees in 2012.
Medium-term Forecast for EMU and Euro
As the most serious problems of the single currency euro area countries show the problem of
monetary strategy and the problem of public debt in countries like Greece, Portugal, Spain, Italy,
that have to be resolved as quickly. These problems incurred at random, but were the result of
improper economic and monetary policy. Expansionary monetary policy of the ECB, as was the
case of the American Fed, has reduced interest rates in the early 21st century to historic lows. This
situation is determined by investor behaviour in a way that there have been investments that could
be profitable only because of low interest loans. Low interest rates significantly determined the
consumer behaviour of the EU population, real estate and consumer boom may thus occur in the EU
countries a very large extent. Irresponsible behaviour of some governments, banks and residents
brought the global economy to the brink of a major recession. [12]
The economic development could take into infinity, estate and investment bubbles begin to
make serious problems for European countries, especially during 2008-2010. The property market
has changed to bearish, prices started to decline rapidly, then homeowners and developers losing the
ability to repay loans. Commercial banks that financed these projects, suffered great losses and
interbank credit market collapsed. Governments and central banks remained nothing more than a
quick intervene and solve problems at the expense of public finances. For ECB and national central
banks of EMU is also very important monetary strategy, which strongly impacting every financial
system.
Right choice of an optimal monetary strategy has a positive impact on central bank activities
but also on economic subjects themselves. Explicit inflation targeting as a transparent nominal
anchor could fortify long term fulfilling of price stability as a main monetary goal. Consequently, it
creates assumptions for stability of financial markets, for increasing of credit possibilities of
entrepreneurial agents. Thus, it encourages entrepreneurial activities in all regions in a country
equally. It can help to reduce regional disparities as adequate central bank monetary strategy has
overall favourable effects, i.e. it has the same advantages for every region. [9]
The big problem was also situation when public debt in European countries grew rapidly,
while tax revenue because of the crisis fell still lower. In the same period, states of EU had to solve
rising unemployment and rescue bankrupting sectors of the economy. EMU and the ECB had to
react quickly especially with the guarantee of rescue weaker members to maintain the entire euro
project. Interest rates that the government of Greece, Spain or Portugal paid fell sharply just after
their entry into the euro area and also this, to some extent, determined the deficit financing.
The problem is the fact that in the euro area can more independent governments use one
common central banking system to finance their deficits. Costs of public deficits may spill over the
ECB into countries that behave responsibly. If irresponsible governments of EMU countries spent
more, they were able to obtain through the collection of taxes; deficits were financed by issuing
government bonds. Banking system these bonds bought and buy because they can be used as
collateral at the ECB.
If banks use these bonds as collateral at the ECB, get for them from central bank new
money. The money supply is growing and with it the pressures on growth price level. Deficits of
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irresponsible EMU countries are thus indirectly financed by all countries that have adopted the
euro. Within EMU there is a massive monetary fiscal redistribution from healthier states to less
responsible. These processes partly determine the single currency, the euro. Limit such unwanted
behaviour had Stability and Growth Pact by introducing an obligation to keep deficits member
countries below 3% of GDP. The pact, however, did not meet the expectations of professionals,
despite countless violations was nobody sanctioned.
The problem of the Pact of stability is the fact that governments are themselves the "players"
and "judges", until now they always decided that no penalty is necessary. In the long term nothing
was solve, because the debts of some euro area countries are so high that they will probably never
fully paid. If the governments of these countries have increased taxes, its economies would collapse
and deficits increased further. When they would reduce budget spending, they would have to face
social pressure and unrest. In both cases, they would lose vote and political influence. Before the
debt crisis started, the bill for this irresponsible indebtedness was paid by mentioned monetary
redistribution within the euro area. The main contributors were residents of fiscally responsible
countries like Germany, which implicitly guarantee deficits on the periphery of the euro area. The
rescue of Greece, Ireland and Portugal did these transfers transparent. However, the German
economy and France are not immune to problems and do not want to pay bills other countries.
Medium-term Forecast for Sustainable Economic Development of the SR
After accession of the Slovak Republic to the euro area and monetary policy integration, the
fiscal and structural policies became the main instruments available to counter the impacts of
internal and external shocks on economy of the Slovak Republic. The global economic downturn
deteriorated the fiscal position of the Slovak economy and, consequently, necessitated a major fiscal
consolidation effort. A credible medium-term consolidation plan for Slovak economy is a key
prerequisite for the stabilisation of the general government debt, which is indispensible to ensuring
long-term sustainability of public finances. In contrast with monetary policy, there is no broader
consensus as to the fiscal policy’s impact on the economy. The results of international studies are
diverse. The main reason is that fiscal policy influences the dynamics of the economy not only
quantitatively, but mainly qualitatively. This is why two consolidations of identical volumes may
have differing impacts on GDP dynamics, depending on the structure of the measures taken. Since
monetary policy influences growth primarily by one tool (interest rates), the qualitative factor is not
that significant. Another problem with the estimation of the fiscal consolidation’s impact on GDP
dynamics is that it is practically impossible to monitor alternative developments under an
unchanged policy scenario. In spite of the uncertainty regarding the parameters and transmission
channels, the IMF issued the “rule-of-thumb” fiscal multipliers. In general, bigger economies have
bigger multipliers, whereas open economies have smaller multipliers. For small and open
economies, such as Slovakia, the multipliers are estimated at less than 0.5, while the estimates for
big economies span from 0.5 to 1.5. [8]
The values of these multipliers also differ depending on whether consolidation is taking
place on the revenue or expenditure side. A number of studies concur that, on the expenditure side,
consolidation through transfers has the least short-term and long-term negative effects.
Consolidation through cuts in expenditures on government consumption has a short-term negative
effect. The most adverse effect comes with cuts in public investments. On the revenue side, the least
adverse short- and long-term effect on growth comes with deficit reductions through consumption
and property taxes. On the contrary, increase in taxes on profit and wages has a long-term negative
effect. [Autumn Forecast, European Commission, 2010, Cogan, Taylor, Volker, Wieland, Wolters
(2012), Kluyev (2012), Hurnik (2004), Elekdag, Epstein, Moreno-Badía (2006)].
The updated official MFSR forecast from 30 January 2013 assumes the 2013 economic
growth to reach 1.2%. Similarly to 2012, the economic development of Slovakia’s major trading
partners will continue to be negatively affected by the ongoing global economic downturn in 2013.
However, unlike in the year before, this time around, the subdued foreign demand will not be offset
by the launch of new production capacities in the automotive industry. The impact of net exports on
economic growth should remain positive, but to a lesser extent than in 2012. Another growth15

reining factor will be the lower government consumption in line with the planned fiscal
consolidation. Household consumption is expected to contract slightly due to the unfavourable
labour market situation. Despite slow global economic growth and prevailing uncertainty,
investment contribution to growth should be only slightly positive owing to the ongoing investment
activity in the automotive sector. In the following years, as the economic recovery of Slovakia’s
trading partners’ gains momentum, GDP growth should gradually accelerate and reach 3.6% in
2016. Given the slower pace of economic growth, the unfavourable trends on the labour market
which appeared at the end of 2012 are likely to continue also this year. The uncertainties about
future developments in the euro area, along with fiscal consolidation and the expected slow
economic growth (1.2%), will hinder employment growth. [8]
Employment is likely to rebound in 2014 as GDP growth becomes more robust. The new
jobs created in the next years should bring the number of the employed in Slovakia closer to the
pre-crisis levels in 2016. The adverse situation in employment during 2013 will automatically be
reflected in the unemployment forecast. According to the LFS, the unemployment rate will peak at
14.3% in 2013 and then gradually decline in the years to come.
Table 2
Forecast of selected economical indicators of Slovak economy (2014-2016)
No.

Indicator

1
2
3
4
5
6
7
8

GDP, constant prices
%
Final consumption of households and NPISH
%
Final consumption of government
%
Gross fixed capital formation
%
Export of goods and services
%
Import of goods and services
%
Output gap (share of potential output)
%
Average monthly wage in the economy (real
%
growth)
Average employment growth, LFS
%
Average employment growth, ESA95
%
Average unemployment rate, LFS
%
Average unemployment rate, registered
%
Harmonized index of consumer prices (HICP)
%
Current account balance (share of GDP)
%
Source: Ministry of Finance of the Slovak Republic

9
10
11
12
13
14

Unit

2011
3.2
‐0.5
‐4.3
14.2
12.7
10.1
‐0.4

Actual
2012
2.0
‐0.6
‐0.6
‐3.7
8.6
2.8
‐0.4

2013
1.2
‐0.1
‐0.9
2.3
3.3
3.5
‐1.4

2014
2.9
1.5
‐1.4
3.3
4.9
4.1
‐0.9

Forecast
2015 2016
3.3
3.6
2.6
3.2
0.4
0.7
2.4
2.0
4.8
4.7
4.0
4.3
‐0.6
0.1

2.2

2.4

2.3

3.5

4.4

4.7

1.5
1.8
13.5
13.2
4.1
‐2.0

0.6
0.1
14.0
13.6
3.7
2.5

‐0.5
‐0.5
14.3
14.1
2.4
1.2

0.7
0.5
13.8
13.5
2.5
1.7

1.0
0.7
13.0
12.7
2.5
2.4

1.0
0.8
12.1
12.0
2.3
2.8

Average economical growth of Slovakia was oscillating around 2% during years 2011-2013,
but trend was negative. In the future, the wage growth of GDP will be significantly influenced by
the announced reduction in the public sector’s wage expenditures (except for the school sector).
In the following years, rising labour productivity in the private sector should be gradually reflected
in the level of wages which are expected to grow at a faster pace. In the years 2014, 2015 and 2016,
the real wage growth of GDP should expect around 3%.
In the years 2014, 2015 and 2016, the wage growth of export of goods and services should
be expected around 4.8%. In the years 2014, 2015 and 2016, the wage growth of import of goods
and services should be expected around 4%.
Harmonized indexes of consumer prices are expected to rise 2.5% year-on-year. The main
aspects of the slower price growth include the stabilisation of regulated prices and a feeble domestic
consumption which curbs net inflation. Regulated prices will be rising only slightly and energy
prices will oscillate around the previous year’s levels. Given the stabilisation and subsequent
decline in global food prices in the final quarter of 2012, the food inflation estimate for 2013 has
been revised downward to 3.5%. Various prognoses are negative, food prices will be the fastest
growing component in the consumer basket and their year-on-year increase may exceed 5% in the
first half of the year. The negative effect of the net inflation increase, stemming from the projected
global recovery, will be offset by slower growth in the prices of food and regulated goods.
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The current account of the balance of payments is expected to drop to 1.2% of GDP,
particularly due to slowdown in external demand. After the record increases related to new
investments in the automobile sector, the 2013 export of goods will increase only by 5.6% (at
current prices) and then slightly accelerate as GDP growth of Slovakia’s major trading partners
begins to pick up. Likewise, imports in 2013 will slightly decelerate to 6.1%; however, they will
still outpace exports in growth terms. In the next years, both imports and exports should accelerate.
The trade balance surplus will thus reach 4.1% of GDP in 2013. The contraction of the balance of
payments surplus to 1.2% GDP in 2013 will be largely attributable to the expected increase in the
balance of income deficit. However, following the 2013 decline, the balance of payments surplus
will be rising again.
The main problems and risks of the forecast relate to the development of the external and
internal environment are currently on the negative side for the most part. The euro area debt crisis
has not yet been resolved and macroeconomic imbalances of its members persist. Non stable
situation on financial markets, the risk of the situation deteriorating further prevails, with negative
repercussions on Slovakia’s major trading partners. Positive risks for Slovak economy are derived
from the favourable development of German economy.
Conclusion
Based on previous analyzes and forecasts for the EMU, the SR and the euro, it could be
proposing several interesting scenarios for solution of economical and financial problems:
1. Governments of peripheral countries of EMU would pay for their irresponsible behaviour.
They would reduce government spending, and privatized state assets, the economic
development of these countries will slow down.
2. Governments of economically strongest countries of EMU (Germany, France, Finland,
Holland, Austria) pay and also will privatize. The slowdown of economic development
affects the entire EMU.
3. Taxpayers of peripherals pay for economic problems by increased tax burden. The
slowdown of economic development affects only peripheral countries and their populations.
This development affected only marginally the EMU core.
4. Taxpayers in the core of EMU will pay indirectly through higher taxes. This can be done by
fiscal union. In such a transfer union stronger and healthier states consistently transfer
resources to economically poorer countries. Alternatively, transfers can be do through
Eurobonds - in this version, peripheral countries issue Eurobonds guaranteed by all
countries.
5. Taxpayers in the core of EMU will pay indirectly through higher interest rates on their own
debt. This step can be done by a circuitous route through the EFSF, but with the difference
that there still countries from the core maintains control over the issuance of bonds and for
different countries are still different interest rates.
6. Residents of euro area pay for economic problems by increased inflation. ECB monetize the
debts of governments, and may do so in different ways. It can buy more bonds from
peripheral countries, they may continue to be accepted as collateral, or may help fund EFSF
or Eurobonds indirectly monetized debt of core of euro area states.
7. It pays financial system of all the countries that were in trouble. Prolonged government will
bankrupt. Since excessive consumption of government was financed by financial system,
which is closely linked, it is resulting in a banking crisis and the global economic crisis.
Problematic countries and France prefer a combination of options 4-th and 6-th solutions,
monetization and fiscal union, ECB particular favours fiscal union. Germany is opposed to both
types of solutions in addition to inflation fears and angers their own citizens who are tired of
constantly helping irresponsible members of EMU. Germany prefers reformed Pact of Stability with
automatic fines and greater control of irresponsible fiscal policies of governments. Also encourage
the participation of the financial system at losses. In other words, they are for a combination of
solutions 1-st and 3-th. Governments, taxpayers of peripheral states and the bank will pay the loss.
7-th solution is the least preferred and it could be cause of great economic crisis.
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The future of the euro and EMU is determined by which of the solutions eventually exploits.
If France and periphery replant their solutions, EMU will be also fiscal Union and with a higher
degree of centralization. Euro would probably be political a relatively weak currency. If it enforces
the German stance, euro in the long term could become a stable and strong currency.
However, there is also the possibility that the party that loses will be so unhappy that the
euro area apart. In the case of the German solution further cuts and reducing living standards could
lead to unsustainable social unrest in Greece, which would then leave the EMU and devalued
currency to could continue in its policy. This may result in a chain reaction, when the gradually
added a few other countries, while this would create a banking crisis.
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ГЛАВА 1.2. MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Antonova K. N.
Chief assistant professor, Doctor
University of Economics - Varna, Republic of Bulgaria
1. Retrospection towards the issue of sustainable development
The state of equilibrium is native to nature, but upon the intervention of man it gets
disturbed and this leads to negative consequences. On the one hand the natural environment
provides the necessary material conditions for the realization of public production, and on the other
it "provides" the harmful emissions, which are discharged in the process of this production. Under
present-day conditions mankind realizes the need to resolve the conflict "man-nature".
In economic theory the idea of sustainable development is presented for the first time in
1857 by James Stuart Mill, who introduces the term "stationary state". That state he identifies with
the achievement of such a level of development, characteristic of which is static population, served
by static capital.
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The beginning of this concept of sustainable development is laid in Germany in the XVIIth
century by the German foresters, with respect to forest resources. They envisage such a system of
exploitation with which forests are preserved, if the cutting of trees does not exceed the natural
growth rate of the latter. In the middle of the XXth century the term "sustainable development" is
used also by the people, who control fishing in Canada. According to them the exploitation of fish
resources ought to be such that those are not depleted completely, but rather the catch should
correspond to the capabilities of the simple reproduction of populations.
The purposeful efforts to protect the natural environment begin at the end of XIXth century,
at first attention being paid to the hygienic and the aesthetic needs of society, and later on to the
need to preserve natural resources as sources of raw materials.
In the middle of the XXth century there is a drastic increase in the human influence on
nature, so there arises the real danger of irreversible problems in the environment. In this
connection during the 1970s there takes shape the concept of sustainable development. At the world
Conference on Environment and Development held by the United Nations Organization (UNO) in
Stockholm in 1972 there is taken the decision to form an independent World Commission on
Environment and Development. The main task of this commission is to carry out a comprehensive
study and to work out a report on the state of the environment. The report Limits of growth marks
the beginning of the appeals of scientists and public figures on the realization of the danger for
humanity posed by the unrestrained rise in production and consumption. In the report there is
sought the answer to the question what will we leave the after generations, if the accelerated
resource exploitation continues. The conclusion is that if mankind continues to develop with the
rates of the 1950s–1960s, it will perish either from shortage of resources, or from excessive
environmental pollution. In broad terms, at the basis of this philosophy there lies the assertion that
as a system, the world is developing within certain limits. Humanity must take this into
consideration. The critics of this philosophy believe that the sustainable state of the economy is
characterized by a constant supply of resources. They do not accept that the growth rate must be
curtailed, so as not to deplete the resources, but rather believe that economic growth must be
achieved mainly through stabilizing the number of the population, stabilizing the flow of resources,
ensuring the fairness of the distribution of resources among the population.
In 1980 the International Union for Preservation of Nature publishes a report entitled Global
Preservation Strategy, where "sustainable development" is the main theme, and in 1987 The United
Nations World Commission on Environment and Development publishes its historic report Our
Common Future. In these reports there is issued the warning to change many of the habits of
mankind, connected with the way of life and economic development. The challenge of sustainable
development is the need for humanity to provide for and satisfy its present needs, without
jeopardizing the satisfaction of the needs of future generations. The Brundtland Commission urges
humanity towards a "new era of economic development, harmless to the environment". In the report
Our Common Future of the United Nations World Commission on Environment and Development
there is advanced a definition of the concept for the first time: "sustainable development is of the
kind that reflects the needs of the present generations, without compromising the possibility for
future generations to satisfy their own needs"[8], i.e. "the organization and the technology of
production are such that they guarantee the natural equilibrium, including the assurance of the
conversion of today's product of manufacturing into tomorrow's new production resource."[3]
The term "sustainable development" gains wide popularity after the United Nations
Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, at which there is voiced
the realization of the growing danger of the ever more pressing ecological problems in the entire
world. The summit in Rio is the turning point where the concept of sustainable development
receives universal approval and support from the international community and environmental
protection turns into the main objective of international policy. There is adopted the so-called
Agenda 21, which outlines the concept of sustainable development of mankind during the next 100
years and contains the basic principles on which there is to be based the future policy and decisions
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for action of contemporary society as well as that of tomorrow. Agenda 21 of 1992 becomes the
basis for a multitude of international, national and local initiatives for sustainable development.
In 1997 John Elkington formulates the triple goal in the sustainable development of
business: People - Planet - Profit. In connection with this goal, along with the rise of globalization
there become ever more clearly realized the social issues, the care for the people and the
environment. A great importance is placed upon the responsibility of firms. Good business requires
that along with the concentration on the daily matters there is also an orientation into the future,
based on strategic thinking. Often the obtaining of maximum benefit leads to a disturbance of the
equilibrium in nature and distortions in the social environment.
At the World Economic Forum in Davos, Switzerland, in 1999, the Secretary-General of the
UN, Kofi Annan addresses the business leaders with a message, called a "global compact".[9] It
contains ten universal principles for the relationships between man, society, nature and business.
The global compact calls for organizations to adopt, support and apply in their sphere of influence a
set of values, divided into four main categories: human rights, labour standards, environment and
anti-corruption.
At the Summit meeting in New York in 2000 there are adopted "Millennium Goals",
through which there is coordinated the activity of the UN until 2015.
At the third World Forum, convened by the UN in Johannesburg in 2002 (Rio +10) there is
adopted a report, which turns into a basic document for sustainable development. In the plan for
execution from Johannesburg, agreed at the World Summit Meeting on the issues of sustainable
development, there is confirmed the commitment of the UN for "full implementation" of Agenda 21
and are outlined the objectives for development during the millennium. At the meeting there is also
presented the report "Main environmental prospects: past, present and future", in which there are
considered four major possible scenarios for future development until 2030: market mechanism;
strategy for solving environmental issues; safety of the future generation and sustainability, which is
built upon the establishment of a system of values and institutions, ensuring the perspective of
greater fairness.
Within the European Union, in 2005 there enters into force the Kyoto protocol for
decreasing greenhouse gases in the atmosphere. There is marked the beginning of an ambitious
large-scale policy for the transformation of the EU into a global leader in combating climatic
change. In the same year the United Nations General Assembly delineates the period 2005-2014 as
the "decade of the education on sustainable development".
At the Conference Rio +20, held in 2012 there is adopted a final document, named To the
Common Future. There are developed a set of goals for sustainable development, the emphasis
being placed on two main themes:

the building of green economy, in order to achieve sustainable development;

improving international cooperation for sustainable development through the
development of an institutional framework.
One of the main goals also of the European Union is the achievement of sustainable
development and a high standard of living of the population. In meaningful terms, the quality
assessment of the harmony between natural resources, ecological environment, scientific and
technical as well as social progress is viewed as the primary criterion in guaranteeing the ecological,
economic, social and institutional sustainability of development.
In order to achieve sustainable development, the greatest role goes to the development of
strategies, which include monitoring and modelling as the necessary fundamental stages, without
which it is impossible to optimally define the issues, aims, tasks, criteria, indicators and
mechanisms of sustainable development.
The underlying legislative basis for the achievement of sustainable development is
possessed by the adopted in 1989 Social Charter, which later on acquires the status of principal
Annex to the Maastricht Treaty. Another important foundation of contemporary policy in Europe is
the Fifth Programme of the EC for the environment and sustainable development, adopted in 1992.
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They become the basis for the development of strategies for sustainable development at the
national, regional and local level. In 2000 in Lisbon there is adopted an Agenda for development,
based mainly on the human intellectual potential. In 2001 the Lisbon Agenda is supplemented, and
is bound with the concept of sustainable development.
The strategies for transition to sustainable development in the EU are developed in close
connection with the major regional principles of development in it. An important tool for their
efficiency is the use of the so-called "structural funds". The introduced regulations for the period
2007-2013 identify as the main structural funds the European Regional Development Fund, the
European Social Fund and the Cohesion Fund.
Throughout the first decades of the XXIst century, the standard in the management of the
"sustainable development" are the goals of the EU set out in the Strategy Europe 2020. There are
five main goals there - in the area of employment, innovation, education, social inclusion, climate
and energy, which must be achieved by 2020. Each member state adopts its own national goals in
each of these areas. The specific actions at the EU level and the national level serve as the basis of
the strategy.
2.
Sustainable development of organizations
The achievement of sustainable development can only be realized intentionally by man,
since it is he who can manage the flowing of the processes and phenomena. In this connection there
should be a consensus between people with regard to the expected results and the ways for their
achievement, since in the presence of contradiction and conflicts it is inconceivable to speak of
achieving sustainability.
The concept of sustainable development of society observes several major requirements:
1) striving towards a socially responsible economy – optimization of profits with
reasonable resource utilisation and preservation of ecological balance, establishment of equilibrium
among economic, social and environmental development;
2) continuing the process of democratization of society, including the development of civil
society;
3) deepening the relationships of understanding and cooperation between the states and the
peoples, refusal of the use of force;
4) greater responsibility of governments and international organizations in solving national
and global issues;
5) worthy life for every man through the provision of equal opportunities for education,
health care and labour.[1]
These requirements entail the use of a systematic approach in solving the issues, connected
with sustainable development, i.e. judicious use of available resources in order to ensure a worthy
life not only to the present, but also to the future generations. Sustainable development can be
carried out through predefined parameters of its basic components: economy, social sphere and
nature.
The development and the realization of global, continental, national, regional and municipal
strategies for sustainable development is the most effective way to optimize the contemporary
dynamic relations between society and nature. An important condition for raising their practical
value is the coordination of the principles, objectives, tasks, indicators and mechanisms among the
hierarchical spatial levels. Often the attempts in this respect prove to be unsuccessful, due to lack of
management expertise and insufficient scientific justification of the planning.
The notion of "sustainable development" is viewed in the Guiding principles for sustainable
spatial development of Europe.[5] In them there are enumerated four dimensions of sustainable
development: sustainable development in the economic, social, environmental and cultural aspect.
In that sense sustainable development is associated with the protection of the environment,
the economic growth and the "social health" of society, taking into consideration its cultural
peculiarities.
According to a great number of authors, who have worked on the issue of sustainable
development, the latter can be viewed in three principal aspects:
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ecological, concerning the state of the natural equilibrium;

economic, referring to the environmental intensity of production;

social, connected with the economic and natural living conditions of the population:
employment, education and training, health, access to "healthy" natural environment, responsible
and shared management, as well as reduction and elimination of unsustainable models of production
and consumption.
Researchers working in this field point out a different number of dimensions of sustainable
development, but they all agree that these dimensions are relatively independent and are of
importance to sustainable development. The differences in the views of researchers stem from the
understanding of how these dimensions interact with each other, whether they are viewed as equal
or some of them have priority roles and whether some of these dimensions exist at the expense of
others.
We should not regard as sustainable the kind of development, in which the production in a
system reports growth owing to the introduced new technologies, but leads to degradation of the
natural environment, to worsening the social issues and to deterioration in the indicators of the
standard of living. In other words the absolutization of some of the aspects does not correspond to
the realities and in that sense it is inapplicable. Development is deemed sustainable if it takes into
account not only some of the aspects which characterize it, but all of them put together, as mutually
complementing one another.
In the specialized literature the questions, connected with sustainable development are
discussed mainly at the macro level: global, national or at the sector level. At the organization level
sustainable development is generally reduced to the issue of corporate social responsibility.
Table 1
Levels of sustainable development
Level

Global level

National level

Regional (sectoral) level

Organization level

Measures
 Adoption of documents on the principles of sustainable development
 Conclusion and execution of international treaties, agreements and conventions
on specific issues of global importance
 Development and improvement of national legislation in the area of
environmental protection and the social sphere
 Creation of economic mechanism for the protection of nature, the environment and
the social sphere
• Development and enforcement of regulatory documents for the application of the
economic mechanism for the protection of nature, the environment and the social
sphere
• Application of the principles of sustainable development in the mechanism of the
sector
• Application of the principles of sustainable development in the mechanism of
functioning of organizations
• Adoption of corporate standards in the area of environmental protection, social
responsibility and corporate governance

At the global level sustainable development is connected with the creation and application of
strategic documents for the execution of activities which affects the environment. In them there are
included specific questions of global significance.
Sustainable development at the national level is associated with the environment, the social
and economic policies, the principles of states regarding the equal rights among people, the
measures for combating corruption and for creating favourable conditions for investment.
Sustainable development at the national level can be viewed in three aspects: economic,
environmental and social.
1) economic growth – undertaking complex actions for stimulating long-term economic
development;
2) conservation of natural resources and protection of the environment – undertaking
actions for decreasing the use of natural resources, which threatens the environment;
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3) social development - satisfaction of the needs of people of food, education, health care,
respect for the cultural and social diversity, respect for the rights of various social groups, providing
opportunities for all members of society to take part in the decision-making.
Sustainable development at the region or sector level is possible when it corresponds to the
sustainable development of the country, but takes into consideration also the peculiarities of the
very region or sector.
Of particular importance in recent years is the sustainable development of cities, which are
turning into centres for the application of its principles. The debate on these issues begins in 1994 at
the European Sustainable Cities Conference, held in Aalborg (Denmark), at which there is adopted
"The Charter of the European big and small cities on the road to sustainability". In this document
there is pointed out that the local policy in all areas must be based on the general principles of
sustainable development and having in mind the strengths of every city to develop the respective
strategies.
At the second World Summit Meeting on the issues of the sustainable development of cities,
held in June 1994 in Manchester, there are discussed the issues connected with transport,
overcoming poverty, the issues of public health services, employment, the financing and the
allocation of resources. Thanks to the attention of the global public to these issues there is adopted a
special programme Sustainable urban development, with the support of the Centre of the UN. It
includes over 80 cities around the world, and by definition “the sustainable city ensures the safety
and the quality of life of the population" [4].
The provision of sustainable development at the organization level can be achieved through
the realization of the set goals and through the consistent application of the principle of
responsibility to society.
According to the opinion of Adam Smith [7] "homo economicus", or else the "perfect
egoist", in the striving to maximize his own return from the activity (the profit) uses all sorts of
methods for gaining and in that sense – all the provided legal means, including the use of eventual
"gaps in the normative regulation", while according to Rodionova and Abdullina [6] profit is no
longer the ultimate goal, towards which there ought to be oriented the management activities. It is
one of the economic goals and it performs an important function - a means of achieving the goals of
the entire system.
In the development of the organizational level in accordance with the principles of
sustainable development, there are also included activities within the three aspects of the concept:
- the economic aspect encompasses not only the financial results of the company, but also
focuses on the analysis of the contribution of the organization to the national economy;
- the social aspect includes the contribution of the organization to the safety and health of
staff, the job security, fringe benefits, working conditions;
the environmental aspect is aimed at the protection of the environment and refers to
preserving the ecological equilibrium.
In our opinion, in order to clarify the nature of sustainable development at the organization
level it is necessary to take into consideration the following important points:

the need for strategic planning;

the need for strategic management;

the need for flexibility of the business;

the need for strategic management of the human factor;

the need for corporate social responsibility.
Strategic planning is an activity, which is performed in order to substantiate the goals of
development of the organization, to identify the strategies, which will be applied to the different
activities and for the different time periods, to range the tasks and to allocate the resources
necessary for achieving the goals. Strategic planning entails a balance and interrelatedness among
the goals, strategies and programmes in the organization. In order to adapt the organization to the
changes in the environment there is needed strategic planning of priority activities. It is connected
with achieving an optimum model of resource management in the organization. The decisions
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which are the object of strategic planning are most important for the development of the
organization.
Strategic management is a continuous process of creating competitive advantages through
sustainable management approaches, different way of thinking, which may often enter into conflict
with attitudes, method of work, approaches and conditions attained during the traditional company
activity.
The flexibility of business is necessary, having in mind the realities of the market: the everincreasing competition and the tightening of market niches in which the organization can develop
and seek realization.
The strategic management of the human factor becomes an important strategic activity. It
views every organization as an open system. The change in the economic situation places many
employees in the position of strong skill obsolescence. The requirements towards their knowledge,
skills and competencies according to the new market realities change and predetermine the need to
modernize training. According to E. Vachkova and B. Petrov [2] some of the signs of strategic
human resource management are: the existence of a strategy in the organization and strategy for the
development of the human resources connected with the former; the presence of a differentiated
structural unit for human resource management; participation of the manager who is in charge of
human resources in the development of strategies and in the strategic management of the
organization; the use of modern methods, technologies and approaches in the recruitment and
selection of personnel; development of strategies and policies for the development and training of
personnel; the use of an appropriate system for the appraisal of personnel; the use of systems for
fair and adequate remuneration of the employed; the use of flexible systems of employment;
democratization of management and development of communications in the organization; creation
of conditions for labour and social integration, etc.
Corporate social responsibility is a modern, developing concept and its use is really topical.
According to the definition of the World Bank it is "a commitment of the business to contribute to
sustainable economic development and to ensure a connection with the employees, their families,
the local authority and society as a whole, in order to raise the quality of life, which would be
acceptable both for the business, and for the development. The building of corporate social
responsibility means the implementation of specific policies connected with observing human
rights, the provision of social security and conditions for labour, the development of standards of
ethical conduct, production policy and policy with respect to the customers, policy regarding the
environment, etc.
The sequence of actions, connected with the achievement of sustainable development
presupposes the movement from the individual organization, through the respective sector and
region to the national level and the global society level. It is not possible to achieve sustainable
development only in an individual system (organization, region, country), since the development of
each system more or less depends on the direction and the dynamics of development of the world
economy.
The first models for measuring and assessing the results of a certain activity emerge in the
1920s. They emphasize the measurement of efficiency and that is accomplished by means of
financial indicators. Later on, in the 1970s the idea of measuring efficiency is further developed and
there are proposed new, more sophisticated indicators.
In the literature connected with sustainable development there are mentioned various
indicators for estimation, but in our opinion the activities conducted until now on the study and
assessment of sustainable development are not sufficiently applicable in practice. In the specialized
literature there exists unanimity on the issues of the results of sustainable development, but there are
still differences with regard to the indicators used to assess these results.
In our view, financial indicators alone are unable to reflect the various aspects of sustainable
development. Through them there cannot be envisaged additional alternative decisions in a certain
activity, therefore it is necessary to combine financial and non-financial indicators. The results of
the activity can have many-sided manifestation, which complicates their calculation and for that
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purpose it is necessary to use different indicators. Each indicator partially characterizes the activity
and cannot be used for assessment of the level and dynamics as a whole, which determines the need
to use a system of indicators.
In this connection the system of indicators, which the author proposes contains four groups
of indicators, concerning every aspect of sustainable development (see Table 2).
Table 2
Indicators for assessing the sustainable development of organizations
Aspect

Group of indicators

I. Economic aspect

1. Economic performance of the company;
2. Presence on the market;
3. Labour costs.

II. Organizational aspect

1. Professional differentiation and quality of the workforce;
2. Job mobility of staff;
3. Restructuring of the organization.

III. Social aspect

1. Working conditions;
2. Equal opportunities for labour;
3. Development of staff.

IV. Environmental aspect

1. Energy use;
2. Use of water resources;
3. Use of materials;
4. Emissions and waste.

The indicators in each of the four groups can be further elaborated, so that each one of them
is studied in detail. Based on the assumptions given above, the assessment of sustainable
development can be achieved by means of a mathematical model, which the author is going to
present in a subsequent scientific publication.
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ГЛАВА 1.3. ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В МОДЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Бабец И.Г.
д.э.н., доцент

Филипец З.Б.
соискатель
Львовский государственный университет внутренних дел
Глобальные проблемы развития общества не только генерируют внешние угрозы
экономической безопасности государства, но и приводят к обострению внутренних
противоречий в социально-экономических системах вследствие несогласованности
процессов использования ресурсов и модернизации промышленности, отраслевой структуры
инвестиций и качества институциональной среды. Взаимосвязь и взаимообусловленность
проблем устойчивого развития и экономической безопасности государства определяют
актуальность разработки институциональных инструментов усиления экономической
безопасности с учетом базовых принципов концепции устойчивого развития.
Концепция устойчивого развития основана на учении В.Вернадского о ноосфере –
биосфере, переработанной научной мыслью, дающей возможность неограниченного
развития во времени [1, с. 275-277]. Устойчивое развитие в переводе с английского
(sustainable development) означает правильное, гармоничное, равномерное, сбалансированное
развитие. В научной литературе под гармоничным развитием понимают процесс изменений с
целью укрепления нынешнего и будущего ресурсного потенциала для обеспечения
надлежащего качества жизни людей, при котором согласовываются: эксплуатация
природных ресурсов, отраслевая структура инвестиций, ориентация научно-технического
развития, развитие личности, институциональная среда [2, с. 7].
Устойчивое развитие как процесс рационального управления ресурсами основывается
на оптимальном сочетании институциональных, инвестиционных, технологических средств,
обеспечивающих экономное использование природных ресурсов при одновременном
сохранении позитивных тенденций социально-экономического развития на основе новейших
экологически чистых технологий, что, в свою очередь, должно способствовать
восстановлению ресурсной базы для потребностей последующих поколений.
Реализация концепции устойчивого развития неразрывно связана с построением
инновационной экономики, поскольку решение проблем ресурсо-, энерго- и
материалоемкости производства, а также снижение вредного влияния промышленного
производства на экологическую ситуацию возможно лишь на основе внедрения новейших
технологий. Если в индустриальной экономике источником конкурентных преимуществ
были наличие сырья, удобные транспортные маршруты, емкий потребительский рынок,
дешевая рабочая сила, то в постиндустриальной экономике факторами успеха являются
новые научно-технические разработки, инновационное предпринимательство, развитая
инфраструктура информации и знаний.
В связи с этим важным объектом исследований становится научно-технологическая
составляющая экономической безопасности государства, которая отражает уровень развития
и эффективность использования научно-технического потенциала, позволяет определить
степень соответствия показателей инновационной сферы установленным критериям
безопасности.
В Украине на протяжении 2003-2013 гг. наблюдаются негативные тенденции в
научно-технической и инновационной сферах, обусловливающие возникновение угроз
экономической безопасности. Так, количество научных организаций сократилось с 1487
(2003 г.) до 1143 (2013 г.); численность специалистов, выполняющих научные и научнотехнические работы, с 2003 по 2013 уменьшилась на 26 тыс. человек. Несмотря на
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увеличение доли инновационно активных предприятий в общем количестве промышленных
предприятий с 11,5% в 2003 до 13,6% в 2013 и рост активности внедрения прогрессивных
технологических процессов в промышленности (с 1482 до 2188 процессов), доля
инновационной продукции в общих объемах промышленной в 2013 г. снизилась почти вдвое
по сравнению с 2003 г.
Отрицательная динамика показателей развития научно-технической сферы в течение
последних 10-ти лет в определенной степени является следствием недостаточной
государственной поддержки деятельности ученых и изобретателей. Например, доля расходов
из государственного бюджета на науку в ВВП снизилась с 0,4% в 2003 г. до 0,33% в 2013 г.
при пороговом значении этого индикатора 1,7%. Считаем это перманентной угрозой
развития научно-технического потенциала, так как недостаточное финансирование
материальной базы научных исследований и низкий уровень оплаты труда негативно влияют
на престижность работы в научно-исследовательском секторе и уровень изобретательской
активности научных работников.
Соответственно, и численность специалистов, выполняющих научно-технические
работы, в расчете на 1 тыс. человек постоянно сокращается и в 2013 г. составила 3,9 (для
сравнения - 5,2 в 2003 г.), а согласно критериям экономической безопасности этот показатель
должен быть не менее 9,0. Коэффициент изобретательской активности, определяемый
количеством полученных патентов на 1 млн человек, за 10 лет вырос в 1,5 раза (с 180,5 в
2004 г. до 294,5 в 2013 г.), однако, значение этого индикатора не соответствует критериям
экономической безопасности (не менее 400 [3]).
С целью определения основных угроз, степени их воздействия на развитие научнотехнической сферы и разработки основных направлений по противодействию этим
негативным факторам проведем оценку научно-технологической безопасности Украины. Для
этого рассчитаем согласно методики, изложенной в [3], интегральный показатель научнотехнологической безопасности, который имеет вид линейной свертки:
m

I i   а ij z ij ,
J 1

(1)

где аij  весовые коэффициенты, которые определяют степень влияния j-го показателя на
интегральный показатель i-ой сферы экономики; zij – нормированные значения
статистических показателей.
Используя модель главных компонент программы «Статистика», рассчитываем
весовые коэффициенты, определяющие степень вклада каждого показателя в интегральный
индекс научно-технологической безопасности. Все индикаторы научно-технологической
безопасности являются показателями-стимуляторами, так как их рост положительно влияет
на уровень безопасности. Поэтому при нормировании фактических значений индикаторов в
качестве нормировочных значений используем максимальные значения этих показателей за
период 2003-2013 гг. Нормированные значения индикаторов, весовые коэффициенты и
рассчитанные значения интегрального показателя научно-технологической безопасности в
2003-2013 гг. представлены в табл. 1.
Динамика интегрального показателя (табл. 1) свидетельствует об улучшении
состояния научно-технологической безопасности в Украине в долгосрочном периоде. Так,
интегральный показатель в 2012 г. повысился до 0,800 по сравнению с 2003 г. (0,704). При
этом в краткосрочном периоде произошло снижение уровня научно-технологической
безопасности, о чем свидетельствует изменение интегрального показателя с 0,847 в 2011 г.
до 0,788 в 2013 г.
Кроме динамики интегрального показателя необходимо определить степень влияния
изменения ключевых индикаторов на уровень научно-технологической безопасности, что
позволит оценить влияние основных угроз и обозначить основные направления по их
устранению или снижению их влияния.
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Доля научно-технических разработок и научнотехнических услуг, выполненных собственными
силами, в общем объеме, %

Интегральный показатель научно-технологической
безопасности

0,952
1
0,905
0,881

0,981
1
0,962
0,905

0,845
0,735
0,603
0,735

0,273
0,613
0,785
0,909

0,836
0,866
0,970
1

1
0,793
0,625
0,876

0,242
0,398
0,589
0,568

0,987
0,980
0,802
0,704

0,516
0,556
0,588
0,628

0,829
0,847
0,901
0,952

0,704
0,763
0,772
0,799

0,928

0,868

0,845

0,985

1

0,821

0,779

0,669

0,676

0,988

0,845

0,952

0,849

0,794

0,997

0,881

0,630

0,719

0,664

0,676

0,988

0,819

0,881

0,849

0,787

0,891

0,716

0,619

0,816

0,679

0,652

0,974

0,799

0,714

0,830

0,845

0,929

0,567

0,754

0,667

0,682

0,656

0,974

0,776

0,690
0,786
0,786

0,792
0,755
0,736

0,941
1
1

0,972
0,937
1

0,567
0,493
0,493

0,991
0,769
0,629

1
0,781
0,685

0,704
0,644
0,655

0,72
0,732
0,708

0,988
0,973
0,99

0,847
0,800
0,788

Весовой
коэф-т

0,077

0,114

0,070

0,128

0,049

0,049

0,120

0,131

0,128

0,133

Коэф-т
эластичн
ости

0,076

0,107

0,089

0,162

0,031

0,039

0,104

0,109

0,115

0,166

Год

Коэффициент изобретательской активности

Доля прикладных исследований, выполненных
собственными силами, в общем объеме, %

Доля фундаментальных исследований, выполненных
собственными силами, в общем объеме, %

Индекс изменения активности освоения новых видов
продукции, %

Индекс изменения активности создания образцов
новой техники, %

Доля реализованной инновационной продукции в
общем объеме промышленной продукции, %

Доля предприятий, внедряющих инновации, в общем
количестве промышленных предприятий, %

Численность специалистов, которые выполняют
научно-технические работы, человек на 1000 занятых

Удельный вес расходов государственного бюджета на
науку в ВВП, %

Таблица 1
Показатели научно-технологической безопасности Украины в 2003-2013 гг.

Нормированные значения индикаторов
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

Рассчитано по: [4; 5]

Определение влияния угроз на уровень научно-технологической безопасности
проведем с использованием функциональной зависимости интегрального показателя от
множества индикаторов, полученной в процессе обработки данных с помощью модели
главных компонент в программе «Статистика», на основе расчета коэффициента
чувствительности (эластичности) в 2013 г. согласно методике, изложенной в [6], по формуле:
х
І
К ч  НТБ  і ,
(2)
хі І НТБ
где ∆ІНТБ – разница между фактическим значением интегрального показателя научнотехнологической безопасности и значением этого показателя после изменения фактического
значения индикатора на 1%; ∆хі – величина изменения фактического значения индикатора в
%; хі – фактическое (исходное) значение индикатора; ІНТБ - исходное значение интегрального
показателя научно-технологической безопасности.
Результаты расчета коэффициента эластичности (табл. 1) показывают, что
интегральный показатель научно-технологической безопасности является наиболее
чувствительным к изменению доли научно-технических разработок и научно-технических
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услуг, выполненных собственными силами, в общем объеме научно-технических работ
(Кч=0,166) , коэффициента изобретательской активности (Кч=0,162). Положительные
тенденции изменения этих показателей и максимальное их приближение к критериальным
значениям безопасности в 2013 г. в некоторой степени снизили негативное влияние
ухудшения состояния научно-технической сферы по таким показателям: численность
специалистов, выполняющих научно-технические работы (на 1000 занятых); доля
реализованной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции;
индекс изменения активности создания образцов новой техники.
Соответственно, наиболее существенными угрозами научно-технологической
безопасности Украины можно считать сокращение относительных объемов выполнения
организациями научно-технических разработок и оказания научно-технических услуг, а
также снижение изобретательской активности.
Также следует отметить, что наблюдается достаточно высокая чувствительность
интегрального показателя к изменению доли прикладных исследований, выполненных
собственными силами, в общем объеме научно-технических работ (Кч=0,115). Таким
образом, недостаточный уровень финансирования и снижение объемов прикладных
исследований является существенной угрозой научно-технологической безопасности
Украины. Реализация этой угрозы в 2013 г. существенно повлияла на ухудшение состояния
научно-технологической безопасности Украины в 2013 г., поскольку при прочих равных
условиях уменьшение значения этого показателя на 1% приводит к снижению интегрального
индекса на 0,115%.
Необходимо обратить внимание на сравнительно высокую чувствительность
интегрального показателя научно-технической безопасности Украины к снижению
численности специалистов, которые выполняют научно-технические работы, в расчете на
1000 занятых (Кч=0,107), и индекса изменения активности освоения новых видов продукции
(Кч=0,104). Снижение этих показателей на 1% при прочих равных условиях приводит к
уменьшению значения интегрального показателя соответственно на 0,107% и 0,104%, что
также объясняет ухудшение состояния научно-технологической безопасности, несмотря на
снижение влияния наиболее опасных угроз.
При этом наблюдается существенное снижение активности внедрения прогрессивных
технологических процессов в промышленности (с 2510 в 2011 г. до 1576 в 2013 г.) [4]. Такую
ситуацию можно объяснить отсутствием информации у руководителей предприятий о рынке
инновационной продукции, в результате чего они стремятся снизить научно-технические и
рыночные риски внедрения новейших технологий и инновационных продуктов. Это
приводит к тому, что предприятия внедряют технологии и налаживают выпуск
инновационной продукции, которая находится на последних этапах жизненного цикла и в
краткосрочной перспективе теряют свою инновационность.
Среди причин усиления указанных угроз развитию научно-технической и
инновационной сфер, наряду с недостаточным бюджетным финансированием научноисследовательских организаций и ограниченными собственными ресурсами инновационных
предприятий, необходимо отметить:
- отсутствие эффективных механизмов стимулирования функционирования
инновационных структур различных типов (налоговые льготы, льготное кредитование,
компенсации патентных расходов);
- фрагментарность существующей инфраструктуры поддержки инновационного
предпринимательства и отсутствие целостной системы оказания наукоемких услуг;
- несформированность рынка инноваций, отсутствие взаимосвязей между
разработчиками и потребителями научно-технической продукции.
Таким образом, институциональные инструменты, направленные на обеспечение
научно-технической безопасности должны решать как проблему финансового, так и
организационно-информационного обеспечения научно-технической и инновационной
деятельности. При этом следует учитывать, что две эти проблемы взаимосвязаны.
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Эффективное использование финансовых ресурсов в значительной степени зависит от
объема и качества находящейся в распоряжении менеджеров информации о перспективах
развития рынков наукоемкой продукции, прогнозных оценок позиций предприятия на этих
рынках, способности руководства предприятия самостоятельно определять ключевые
направления инновационной стратегии и разрабатывать соответствующую тактику их
реализации. С другой стороны, также имеет большое значение доступность информации о
существующих источниках финансирования научно-технической деятельности и внедрения
инноваций, возможностях получения и использования финансовых ресурсов в рамках
государственных и международных научно-технических программ.
Решению проблемы недостаточного финансирования научно-технической и
инновационной деятельности будет способствовать реализация принципа частногосударственного партнерства, например, путем создания региональных венчурных фондов.
Региональный венчурный фонд может быть создан в виде закрытого паевого фонда
венчурных инвестиций [7]. Теоретически капитал регионального венчурного фонда может
формироваться за счет следующих источников: частные инвесторы, крупные предприятия,
банки, страховые компании и пенсионные фонды, общественные организации и государство.
Учитывая опыт развитых стран (США, Италия, Финляндия, Япония) перспективным
источником формирования региональных венчурных фондов в Украине определим
пенсионные, взаимные, инвестиционные фонды и страховые компании. Отсутствие
необходимого количества крупных частных отечественных инвесторов, относительная
неэффективность и незначительные объемы привлечения ресурсов общественных
организаций не позволяют рассматривать эти источники в качестве основных для создания
регионального венчурного фонда. Поэтому главными участниками определим региональные
государственные органы управления, а частных инвесторов и общественные организации
отнесем к категории «институциональные инвесторы», наряду с крупными предприятиями,
банками и небанковскими учреждениями.
Оптимальная структура финансовых ресурсов регионального венчурного фонда на
его образовании, как показано в [8, с. 1117], должна состоять на 25% из средств
государственного бюджета, на 25% - из средств местного бюджета и на 50% - из средств
других инвесторов. Таким образом, солидарная готовность государства принимать часть
риска инвестирования в научно-техническую сферу создаст надлежащие условия для
инновационного предпринимательства, постепенно повысит привлекательность наукоемких
проектов для частных инвесторов, а также усилит ответственность местных органов власти
за эффективное использование средств, направленных на инновационный развитие региона.
Создание региональных венчурных фондов позволит решить проблему недостаточного
финансирования инновационных предприятий за счет аккумулирования средств рыночных
инвесторов и государства, будет способствовать внедрению новых технологий в
производство что, в свою очередь, обеспечит укрепление научно-технологической
безопасности государства.
Деятельность таких венчурных фондов нуждается в соответствующей
информационной поддержке, поскольку для снижения рисков долгосрочного
инвестирования в разработку и внедрение научно-технических продуктов необходима
полная информация о наличии на рынке новых научно-технических разработок, оценка
целесообразности внедрения инноваций и вывода на рынок новой продукции, прогнозная
оценка эффективности реализации инновационных проектов.
Учитывая это, для решения проблемы организационно-информационного
обеспечения инновационной и научно-технической деятельности предприятий и
организаций актуальным становится развитие консалтинговых услуг, а именно научнотехнического консалтинга. Этот вид консультирования способствует формированию рынка
научно-технических разработок и установлению взаимосвязей между донорами и
реципиентами инноваций, обеспечивает информационную поддержку инновационной
деятельности малых и средних фирм.
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В Украине частично функции научно-технического консультирования выполняют
государственные региональные центры науки, инноваций и информатизации. Деятельность
центров направлена, прежде всего, на изучение спроса и удовлетворение потребностей
предприятий и организаций, а также физических лиц, в научно-технической и
экономической информации, на исследование проблем и формирование подходов
относительно функционирования региональных информационно-инновационных структур в
условиях экономических и политических преобразований в Украине.
Также в Украине зарегистрированы 16 технологических парков, из которых реально
функционируют 8. Основные функции технопарков - производственное внедрение
наукоемких разработок и высоких технологий, обеспечение промышленного выпуска
конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Также технопарки могут предоставлять
услуги, связанные с обеспечением правового, маркетингового, коммерческого и экспертного
сопровождения инновационного и инвестиционного процесса, координации деятельности
научных, производственных и финансовых институтов в сфере разработки и внедрения
инвестиционных и инновационных проектов.
Технопарки действуют не во всех регионах Украины, значительная их часть
сосредоточена в Киеве, а
деятельность, как правило, осуществляется в
узкоспециализированной сфере. Поэтому консультационными услугами технопарков может
воспользоваться ограниченное количество предприятий, функционирующих на той же
территории и в тех же хозяйственных сферах.
С целью решения проблемы поддержки инновационной деятельности в регионах
Украины в 2007 г. были созданы 13 региональных центров инновационного развития, но уже
в 2010 г. они были реорганизованы в региональные центры инвестиций и развития.
Соответственно, эти центры перестали выполнять информационно-аналитические и
консультационные функции в научно-технической и инновационной сфере, а занимаются
информационным обеспечением инвестиционного развития регионов, предоставляют услуги
по подготовке и реализации инвестиционных проектов.
Как было показано выше, осведомленность субъектов хозяйствования о наличии на
рынке новых научно-технических разработок, возможность получить информацию о
целесообразности внедрения инноваций и вывода на рынок новой продукции в значительной
степени влияют на показатели инновационной деятельности, которые являются
индикаторами научно-технологической безопасности. Поэтому, необходима государственная
поддержка
развития
научно-технического
консалтинга
как
отдельного
вида
консультационных услуг с соответствующим организационно-институциональным
обеспечением.
Организационной формой развития наукоемкого консультирования могут стать
центры научно-технического консалтинга. Территориальное размещение центров должно
определяться с учетом спроса на их услуги, в первую очередь со стороны предприятий
малого и среднего бизнеса, которые не имеют достаточного объема научно-технических
знаний, не владеют методиками проведения технологического аудита и маркетинга
высокотехнологической продукции.
Миссия центра научно-технического консалтинга – помощь предприятиям в
формировании и реализации инновационных стратегий на основе внедрения собственных
или приобретенных научно-технических разработок. Главной целью научно-технического
консалтинга является обоснование решений по внедрению и использованию научнотехнических разработок, которые обеспечивают оптимальное соотношении дополнительной
прибыли, генерируемой новой технологией или продуктом, и рисков, возникающих в
процессе инновационной деятельности.
В соответствии с миссией определим функции центра научно-технического
консалтинга:
- выполнение аналитических обзоров внутренних и внешних рынков
высокотехнологичной продукции и прогнозирование их развития;
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- разработка инновационной стратегии предприятия, оценка его научно-технического
и инновационного потенциала;
- проблемный анализ процесса производства на предприятии и обоснование
возможных способов модернизации существующей или внедрения новой технологии;
- проведение технологического аудита, формирование портфеля новинок и инноваций
предприятия;
- систематизация информации о новых научно-технических разработках и подготовка
заключения об эффективности их внедрения на конкретном предприятии;
- разработка инновационных проектов и управление процессом их реализации, оценка
научно-технических и проектных рисков;
- помощь в оформлении заявки на получение патента.
Таким образом, предложенные нами в результате проведенных исследований
инструменты
формирования
научно-технологической
безопасности
государства
предусматривают развитие венчурного финансирования по принципу частногосударственного партнерства на региональном уровне и научно-технического консалтинга
на основе создания сети региональных центров. Функционирование этих организаций
дополнит существующую инфраструктуру поддержки инновационной деятельности и будет
способствовать решению проблем недостаточного финансового и информационного
обеспечения научно-технической и инновационной деятельности предприятий в Украине.
Это в свою очередь снизит угрозы научно-технологической безопасности Украины, которые
возникают вследствие недостаточного финансирования научно-технических работ и низкой
инновационной активности предприятий. В результате предложенных организационноинституционных изменений ожидается повышение эффективности научно-технической
деятельности организаций, активизация внедрения научно-технических разработок, развитие
инновационного предпринимательства, что обеспечит реализацию научно-технической
составляющей концепции устойчивого развития Украины.
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ГЛАВА 1.4. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Боголиб Т.М.
доктор экономических наук, профессор,
декан финансово-экономического факультета
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»
Актуальность проблемы. Финансовые инвестиции играют ключевую роль в
процессах привлечения и использования финансово-экономических ресурсов с целью
стимулирования экономического развития в условиях трансформационных преобразований и
дефицита внутренних источников финансирования. Обеспечение достаточных темпов роста
национальной экономики является необходимым для решения важных общественноэкономических проблем страны и повышения ее международной конкурентоспособности.
Разработка и реализация взвешенной политики в сфере финансовых инвестиций содействует
увеличению объемов высокотехнологических производств, повышению производительности
труда, развитию человеческого капитала, стимулированию социального построения
государства.
В международной теории и практике много внимания уделено проблемам
инновационного развития экономики. Весомый вклад в разработку теоретических и
практических аспектов исследования составных экономического развития, финансовых
инвестиций принадлежит зарубежным ученым К. Акамачу, Р. Алиберу, П. Баклы, Р. Барро,
О. Бланшарду, М. Бленстрому, Е. Боренштейну, Дж. Вангу, Г. Марковицу, Х. Мартину,
Дж. Саксу, Р. Солоу, Р. Финдли.
Вопросам привлечения финансовых инвестиций и их влияния на экономическое
развитие страны посвящены труды, прежде всего таких украинских ученых и
исследователей: В.Гейца, А.Зайца, С. Захарина, И.Лютого, В.Пятницкого, В.Федосова.
На современном этапе экономических преобразований важным является определение
путей и степени влияния финансовых инвестиций на экономическое развитие, обеспечение
необходимых условий для положительного эффекта от инвестирования, разработка
соответствующих мероприятий относительно эффективного привлечения и использования
финансовых инвестиций как весомого инструмента экономического регулирования.
Формирование государственной политики в сфере управления инвестиционными ресурсами
должно базироваться на научно обоснованных положениях, что будет содействовать
развитию отечественного финансового рынка, защите прав инвесторов, усилению
интегрированости экономической системы страны до качественно высших международных
стандартов, что в свою очередь обеспечит повышение уровня управления развитием
национальной экономики.
Финансовые инвестиции являются совокупностью хозяйственных операций
относительно получения корпоративных прав, паевых
и долговых ценных бумаг,
деривативов, в которых одной из сторон выступают резиденты страны; финансовые
инвестиции могут сопровождаться передачей прав на управление предприятием  объектом
инвестирования.
Соответственно к типу взаимосвязей между субъектом и объектом инвестирования
можно выделить шесть категорий финансовых инвестиций: прямые иностранные инвестиции
– нерезидент инвестирует в отечественное предприятие; прямые инвестиции за границу –
отечественный инвестор вкладывает средства в иностранное предприятие; прямые
внутренние инвестиции – отечественный инвестор вкладывает средства в отечественные
предприятия; портфельные иностранные инвестиции – нерезидент инвестирует в ценные
бумаги отечественного происхождения на внешних рынках; портфельные инвестиции за
границу – покупка иностранных ценных бумаг резидентами; внутренние, портфельные
инвестиции – покупка ценных бумаг отечественного происхождения резидентами.
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На данном этапе развития национальной экономики приоритетным является
привлечение прямых иностранных инвестиций, которые являются весомой составной
финансовых инвестиций и одним из наиболее важных источников обновления основных
фондов предприятий. Кроме того, прямые иностранные инвестиции являются важным
источником покрытия импорта товаров и услуг. Необходимо отметить, что объемы
поступлений прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику на протяжении
2006-2012 годов были более стабильными, посравнению с поступлениями портфельных
иностранных инвестиций (табл.1). В 2013 году инвестиции поступали не стабильно, а в 2014
году сократились в 4 раза [1].
Таблица 1
Составные платежного баланса Украины
Показатели

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Прямые иностранные инвестиции
Портфельные
иностранные
инвестиции
Торговые кредиты и займы

7,5

5,7

9,2

9,9

4,7

5,8

7,0

2,8

3,6

5,8

-1,3

-1,6

4,3

1,6

3,5

8,6

18,7

17,9

0,2

4,5

8,1

Валюта и депозиты

-3,0

-9,5

-13,7

-11,3

-11,3

-9,0

-12,7

Другие операции с капиталом
-2,6
-4,4
-5,3
-5,5
-4,0
2,4
Счет капитальных и финансовых
8,2
4,0
14,7
9,7
-12,0
8,0
операций
Баланс торговли товарами
-1,1
-5,2
-10,6
-16,1
-4,3
-8,4
Баланс торговли услугами
1,8
2,1
2,4
1,7
2,4
4,4
Доходы и трансферты
1,8
1,5
2,9
1,6
0,2
1,0
Счет текущих операций
2,5
-1,6
-5,3
-12,8
-1,7
-3,0
Сводный баланс
10,7
2,4
9,4
-3,1
-13,7
5,0
*Источник: рассчитано автором по данным Государственной службы статистики

2,6
6,6
-13.3
4,9
-0,1
-9,0
-2,4

Прямые инвестиции в Украину являются весомой составной учета капитальных и
финансовых операций, одним из основных источников покрытия дефицита торговли. На
протяжении 2006-2012 годов удельный вес прямых иностранных инвестиций в валовом
внутреннем продукте колебался в рамках от 4,7 % в 2010 году до 9,9 % в 2009 году,
соответственно средневзвешенный показатель за приведенный период составил 7,1 %.
Одновременно, частица портфельных иностранных инвестиций находилась в рамках от
минус 1,6 % в 2010 году, когда произошел отток финансового капитала за границу после
финансово-экономического кризиса, до 5,8 % в 2008 году, средневзвешенный показатель за
приведенный период составил 2,2 %. Высшая вариация портфельных инвестиций, по
сравнению с прямыми, объясняется их значительной зависимостью от структурных
флуктуаций на финансовых рынках [1].
Мировые объемы прямых иностранных инвестиций в 2008 году составили 1979 млрд.
дол. В связи с мировой финансовой нестабильностью в 2008-2009 годах объемы прямых
иностранных инвестиций снизились соответственно, до 1697 и 1114 млрд. дол. Увеличение
инвестиций произошло в 2010 году – до 1240 млрд. дол., в 2011 году – до 1400 млрд. дол., в
2012 – прогнозировалось до 1600-2000 млрд. дол., но этого не произошло через углубление
кризиса, рост мировой экономики не произошел [10].
По данным государственной службы статистики в 2013 году в экономику Украины
иностранными инвесторами вложено 5677,3 млн. дол. США прямых иностранных
инвестиций (акционерного капитала), что составляет 152,5 % от объема инвестиций,
вложенных иностранными инвесторами в январе-сентябре 2013 года и 94,4 % от объема
инвестиций, вложенных иностранными инвесторами в 2012 году [10].
Объем вложенных сначала инвестирования в экономику Украины прямых
иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2013 года составил 58156,9
млн. дол. США, что на 5,2 % больше объемов инвестиций на начало 2013 года, и в
расчете на одного человека населения составляет 1283,6 дол. США [1].
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Рис. 1. Объем прямых иностранных инвестиций, млрд. дол. США
* Источник: данные Государственной службы статистики Украины

Инвестиции направляются в уже развитые сферы экономической деятельности. На
предприятиях промышленности сосредоточено 31,0 % общего объема прямых инвестиций в
Украине, в учреждениях финансовой и страховой деятельности 26,4 % [1].

Рис. 2. Распределение прямых иностранных инвестиций по отдельным видам
экономической деятельности (в % к общему объему инвестирования)
* Источник: данные Государственной службы статистики Украины

На предприятиях сосредоточено 1801,5 млн. дол. США (31,0 %), в т.ч.
перерабатывающей – 14701,5 млн. дол. США, добывающей промышленности и разработки
карьеров 1668,9 млн. дол. США, поставки электроэнергии, газа, пара и кондицированого
воздуха – 1530,0 млн. дол. США. В предприятия металлургического производства,
производства готовых металлических изделий вложено 6270,5 млн. дол.
прямых
инвестиций, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 3287,2 млн.
дол. США, производства резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической
продукции – 1477,9 млн. дол. США, машиностроения – 1100 млн. дол. США, производства
химических веществ – 1060 млн. дол. США [10].
В учреждениях финансовой и страховой деятельности аккумулировано 15348,8 млн.
дол. США (26,4 % общего объема) прямых инвестиций, на предприятиях оптовой и
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 7559,6 млн. дол.
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США (13,0 %), в организациях, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом
– 4370,9 млн. дол. США (7,5 %), профессиональную, научную и техническую деятельность –
3448 млн. дол. США (5,9 %) [10].
К десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83 % общего
объема прямых инвестиций, входит: Кипр – 19035,8 млн. дол. США, Германия – 6291,8 млн.
дол. США, Нидерланды – 5561,5 млн. дол. США, РФ – 4287,4 млн. дол. США, Великая
Британия – 2714,1 млн. дол. США, Виргинские острова (Брит) – 2493,5 млн. дол. США,
Франция – 1825,8 млн. дол. США, Швейцария – 1325,4 млн. дол. США и Италия – 1267,8
млн. дол. США [10].
В январе-декабре 2013 года уменьшились капитальные инвестиции по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года, наблюдалось уменьшение в таких сферах
экономической деятельности, как: строительство на 4,3 % (17,5 % в общем объеме); оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 7,2 % (9,0 %);
транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – на 43,2 % (6,6 %);
временное размещение и питание – на 14,2 % (0,7 %); финансовая и страховая деятельность –
на 5 % (2,7 %); профессиональная, научная и техническая деятельность – на 64,7 % (1,4 %),
деятельность в сфере административного и дополнительного обслуживания – на 50,3 % (1,1
%); государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – на 41,3
% (2,9 %); образование – на 35,5 % (0,4 %); здравоохранение и предоставление социальной
помощи – на 28,1 % (0,8 %) и предоставление других видов услуг – на 64,4 % (0,1 %) [1].
Главным источником финансирования капитальных инвестиций, как и раньше,
остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых в январедекабре 2013 года освоено 63,4 % капиталовложений [1].
Вооруженный конфликт, политический кризис привели к оттоку инвестиций с
Украины.
Существует четыре типа инвесторов соответственно к их мотивационным факторам
– поиск природных ресурсов, поиск новых рынков, поиск путей повышения эффективности,
поиск стратегических активов. На практике инвесторы стремятся к реализации нескольких
целей одновременно. Основным мотивом международных финансовых инвестиций является
максимизация прибыли в рамках глобальных производственных и научно-технических
комплексов транснациональных корпораций [5].
Организацией экономического сотрудничества и развития установлено отраслевые
особенности факторов осуществления финансовых инвестиций. Так, масштабы местного
рынка, темпы роста рынка важны для инвесторов во всех отраслях; наличие природных
ресурсов и стабильность бизнес-среды является весомым для инвесторов в добывающей
промышленности и сельском хозяйстве; наличие местных поставщиков и партнеров, доступ
на международные рынки является значимым для инвесторов в обрабатывающей
промышленности и сфере услуг [8].
С целью увеличения объемов привлечения финансовых инвестиций целесообразным
является использование инструментов поддержки инвестиций, в том числе регуляторных,
финансовых и фискальных. Регуляторные инструменты предусматривают внедрение более
благоприятных правил для иностранных инвесторов, чем для расходов и организации
производства.
Фискальные инструменты предусматривают предоставление льгот в сфере
налогообложения предприятий с иностранными инвестициями [7].
Международный опыт свидетельствует, что применяя инструменты государственной
поддержки инвестиций необходимо одновременно повышать дееспособность управление
рисками экономической неэффективности, безрезультативностью и безвозвратностью потерь
[9]. Реализация указанного требует проведения предыдущего анализа отдельного
инвестиционного проекта или группы однотипных проектов, разработка стратегии
привлечения финансовых инвестиций и проведения контрольных мероприятий, что будет
содействовать стимулированию экономического развития страны и ее регионов и отраслей.
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Важной задачей является выявление направлений влияния финансовых инвестиций на
экономическое развитие страны с целью регулирования объема их поступлений в отраслевом
и региональном аспектах.
Мы предлагаем механизм влияния финансовых инвестиций на экономическое
развитие путем прямых и непрямых направлений. Прямые направления характеризируют
влияние непосредственно на предприятие с иностранными инвестициями: привлечение
технологий и передового опыта; финансирование капитальных инвестиций; создание
рабочих мест, поступление валютных средств.
Непрямые направления (экстерналии) характеризируют влияние финансовых
инвестиций на предприятия, которые взаимодействуют с иностранными инвестициями.
Существуют экстерналии вертикальные и горизонтальные. Вертикальные возникают при
сотрудничестве между предприятиями с иностранными инвестициями и их отечественными
поставщиками и заказчиками. Горизонтальные – характеризируют перемещение знаний и
навыков от предприятия с иностранными инвестициями к конкурирующим отечественным
предприятиям способом функционирования рынка труда через демонстрационный эффект,
процессы обратного инжинирингу, деятельности торговых объединений и отраслевых
кластеров.
Финансовые инвестиции могут приводить к отрицательным экстерналиям вследствие
следующих механизмов: вытеснение местных производителей с рынка предприятий с
иностранными инвестициями; ослабление экономических связей между местными
производителями и предприятиями с инвестициями; низкий уровень технологической
подготовки местных предприятий и недостаточный уровень развития человеческого
капитала в стране [6]. Таким образом, для оценки влияния финансовых инвестиций на
экономическое развитие страны необходимо учитывать суммарное действие всех факторов и
механизмов.
Инвестиционный процесс в Украине имеет свои особенности и делится на этапы:
 этап до получения страной статуса «рыночной экономики» (2004-2004 гг.),
характеризируется незначительными объемами привлечения иностранных инвестиций, в том
числе финансовых, рост отечественной экономики происходит преимущественно за счет
внутренних резервов;
 этап стремительного привлечения финансовых инвестиций (с 2006 по 3-й квартал
2008 года), значительные темпы экономического роста и необходимость в расширенном
финансировании экономики сопровождались значительными объемами иностранного
инвестирования, что положительно влияло на состояние платежного баланса страны;
 этап финансовой нестабильности (с 4-го квартала 2008 года и до конца 2010 года),
сокращение объемов поступлений прямых иностранных финансовых инвестиций, а также
внешних займов корпоративного сектора, что создало значительное давление на
национальную валюту, а также сократило объем наличных финансовых ресурсов для
инвестирования;
 этап возобновления экономической активности (начало 2011 года – I квартал 2013
года), характеризируется постепенным увеличением объемов поступления финансовых
инвестиций;
 этап оттока инвестиций (начиная со ІІ квартала 2013 года до нынешнего времени),
связанно с политическим кризисом и военными действиями, характеризируется
значительным снижением инвестиционных вложений.
Показатель поступления прямых иностранных инвестиций на душу населения
позволяет сравнить инвестиционную привлекательность и активность стран и регионов,
независимо от их географических и демографических показателей. В 2005-2008 гг. объемы
прямых иностранных инвестиций возрастали на 152,2 % ежегодно, но в пиковом 2008 году
поступления прямых иностранных инвестиций в Украину на человека было ниже, в 1,7 раза,
чем в Польше, в 2,2 раза меньше, чем в России, в 3,7 раза и 3,8 раза меньше, чем,
соответственно во Франции и Испании [10].
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Для разработки политики регулирования финансовых инвестиций с целью
стимулирования экономического развития, важной задачей является детальный анализ
тенденций поступлений финансовых инвестиций в региональном и отраслевом разрезе. В
Украине в 2001-2011 годах увеличился удельный вес финансовых инвестиций в финансовый
сектор [1].
Напротяжении 2004-2011 годов показатель отношения объема прямых иностранных
инвестиций к ВВП вырос в строительстве с 1,2 % до 57,7 %, транспорте и связи – с 6,6 % до
11,3 %, сельском хозяйстве – с 2,9 % до 6 %, обрабатывающей промышленности – с 26,6 %
до 56,0 %; данный показатель снизился в здравоохранении – с 6,7 % до 2,3 %, что показывает
тенденцию отставания темпов финансирования отраслей, приоритетных для экономического
и социального развития страны [1].
На протяжении 2006-2013 годов усилилась неравномерность распределения
финансовых инвестиций в разрезе с 31,6 % в 2005 году до 49,6 % в 2013 году, совокупный
удельный вес четырех наибольших объемов инвестиций регионов Днепропетровской,
Харьковской, Донецкой и Киевской областей, увеличился с 24,9 % до 30,4 % [1]. К концу
2013 года сумарное поступление финансовых инвестиций в указанные регионы было в 1,6
раза ниже, чем и поступление в город Киев. Тенденция концентрации инвестиций в Киеве
может привести к углублению уровня экономического развития между столицей и
регионами Украины, поэтому данная проблема требовала урегулирования, но 2014 год
многое изменил – и с регионов, и с Киева произошел отток инвестиций. Мы разработали
алгоритм определения инвестиционного рейтинга при наличии условий для эффективного
использования финансовых инвестиций, составили рейтинг 15 наиболее экономически
развитых регионов Украины по определенным критериям.
На первых местах рейтинга – Запорожская, Одесская и Сумская области; г. Киев – на
шестом месте. Данный рейтинг составлен на основе показателей институционального
развития (вес – 41,9 %), инфраструктуры (4,6 %), макроэкономической стабильности (17,2
%), здравоохранения (18,2 %) и образования (18,2 %). Привлечение инвестиций в регионы,
которые заняли верхние позиции в рейтинге, являются приоритетными, поскольку это будет
иметь существенное положительное влияние на экономическое развития данных регионов и
страны в целом.
Внешние займы – это отдельная категория финансовых инвестиций, которая не
сопровождается передачей контроля, но является значительным источником поступления
финансовых ресурсов в виде иностранной валюты. Внешние займы являются источником
выравнивания платежного баланса и поступления финансовых ресурсов, но интенсивное
наращивание валового долга повышает риск платежеспособности корпоративного сектора и
сектора государственного управления.
На конец ІІІ квартала 2013 года валовый внешний долг составил 123,1 млрд. дол. (76
% от ВВП). Динамика долга отображает состояние экономики: в 2002-2008 годах
произошел быстрый рост валового долга в частном секторе, в 2009-2013 годах –
наращивание валового долга государственного сектора [1].
На
поступление
финансовых
инвестиций
влияют
разные
группы
факторов:институциональные,
монетарные,
фискальные,
внешнеэкономические
и
международные. Мы оценили попарною корреляционною связь между финансовыми
инвестициями и факторами их поступления: производительность – кореляция 50,5 %, реальный
эффективный обменный курс – кореляция 78,5 %, соотношение депозитов к ВВП – 65,1 %,
индекс ПФТС – 71,0 %, инфляция – 31,9 %, уровень налоговой нагрузки – 53,0 %,
процентный спред банковского сектора – корреляция минус 15,0 %, учетная ставка НБУ –
минус 4,6 %.
В свою очередь финансовые инвестиции вместе с другими
факторами, влияют на
экономическое развитие: валовые капитальные инвестиции (корреляция с ВВП 96,1 %),
прямые иностранные инвестиции (68,7 %), институциональное развитие (73,9 %),
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инфраструктура (75,0 %), макроэкономическая стабильность (36,0 %), образование (74 %),
технологическая подготовленность (80,0 %).
Объемы поступления финансовых инвестиций в отечественную экономику зависят от
таких факторов, как уровень производительности труда, инфляции, уровень развития
финансовой системы страны, а также прибыльность отраслей отечественной экономики.
Анализ квартальный статистических данных по Украине за 2004-2013 годы показал, что рост
на 1 % таких показателей как производительность труда, удельный вес депозитов в ВВП,
прибыльность отраслей, приводит к увеличению поступления финансовых инвестиций на 3,4
%, 3,8 % и 2,2 %, соответственно. Другими важными факторами, которые влияют на
поступление финансовых инвестиций является уровень развития государственных и частных
институций, инфраструктуры, а также человеческого капитала – уровень образования и
здоровья населения. Соответственно результатов исследования мирового экономического
форума, с 142 стран мира Украина занимает следующие места в рейтинге: по эффективности
институций – 131-е, по уровню развития инфраструктуры – 71, по уровню образовании – 51, по
уровню здравоохранения – 74 место [10].
Основными
направлениями
регулирования
финансовых
инвестиций
на
среднесрочную
перспективу
является
обеспечение
предусловий
эффективного
использования инвестиций, стимулирование их поступлений в страну, осуществление
предыдущего анализа привлечения инвестиций и обеспечения контроля за их привлечением
и использованием. Первое направление предусматривает мероприятия относительно
обеспечения конкуренции в отраслях экономики, содействию кластеризации экономики,
развитию эффективной системы переподготовки кадров и инновационной инфраструктуры.
По другому направлению структуровано мероприятия относительно обеспечения
стабильности и прогнозированости бизнес-среды путем становления эффективных
государственных и частных институций, упрощение процедур регистрации и
лицензирования, внедрение действенных механизмов государственной поддержки
инвестиционных программ, создание единой открытой инвестиционной аналитической
системы, развитие инфраструктуры и человеческого капитала страны путем повышения
уровня здоровья и образования. Третье направление объединяет разработку стратегии
привлечения инвестиций и последствий от их поступления, взаимодействие с другими
государственными программами относительно экономического развития, обеспечение
контроля за фактическими результатами от привлечения финансовых инвестиций.
В условиях интенсивной международной конкуренции за инвестиционные проекты
особая роль принадлежит стимулированию, поступлений финансовых инвестиций путем
применения инструментов государственной поддержки – регуляторных и финансовобюджетных [11]. В Украине сделано только первые шаги в направлении законодательного
оформления механизмов использования данных инструментов стимулирования финансовых
инвестиций.
Эффективное
использование
вышеуказанных
инструментов
будет
содействовать выравниванию экономического развития регионов и построению научноисследовательской и инновационной инфраструктуры.
Выводы. Финансовые инвестиции основываются на совокупности хозяйственных
операций относительно получения корпоративных прав, паевых и долговых ценных бумаг,
деривативов, в которых одной из сторон выступают резиденты страны; финансовые
инвестиции могут сопровождаться передачей инвестору прав на управление предприятием.
Финансовые инвестиции представлены 6 категориями – прямые и портфельные иностранные
инвестиции, прямые и портфельные инвестиции за границу, прямые и портфельные
внутренние инвестиции. Прямые иностранные инвестиции являются ключевым источником
поступления финансово-экономических ресурсов в страну; в Украине это наибольшая за
объемами и относительно стабильная категория инвестиций.
Пути влияния финансовых инвестиций на экономическое развитие страны делятся на
прямые и непрямые.
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Прямые пути характеризируют влияние инвестиций непосредственно на предприятие
– рост производительности и ликвидности, улучшение платежного баланса, повышение
налоговых поступлений в бюджет. Непрямые пути возникают в следствии взаимодействия с
другими отечественными предприятиями, в основном способом функционирования
эффективного рынка труда и перемещения работников между предприятиями. Общее
влияние финансовых инвестиций на экономическое развитие страны неоднозначное и
зависит от наличия определенных условий социально-экономического характера в
определенной стране или регионе.
Необходимыми условиями для того, чтобы финансовые инвестиции стали
эффективным источником экономического развития является следующие: надлежащий
уровень конкуренции, способность местных производителей осваивать новейшие
технологии, опережающие поступления инвестиций в сферу обрабатывающей
промышленности, по сравнению со сферами торговли и финансов, развитие экономических
связей между предприятиями с иностранными инвестициями и внутренней деловой средой.
При отсутствии перечисленных предусловий, инвестиции могут не иметь положительного
влияния на экономическое развитие.
Самые высокие инвестиционные рейтинги по условиями эффективного
использования инвестиций принадлежат Сумской, Одесской, Запорожской и
Днепропетровской областям, поскольку в данных регионах имеются лучшие в стране
условия для эффективного использования финансовых инвестиций: уровень развития
государственных и частных предприятий, учреждений, инфраструктуры, уровень
обеспечения услугами здравоохранения и развитая система образования на всех уровнях.
Стимулирование поступления инвестиций именно в эти области может иметь наиболее
положительное влияние на экономическое развитие страны.
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INTRODUCTION
The subject of this theoretical work is to explore the similarities and differences of the
concept of independence and objectivity of the external and internal auditors. Independence and
objectivity of the external and internal auditors are treated in contemporary auditing theory,
primarily as attributes of successful corporate governance. In theory, the audit, Porter (1999)
recognized the need for qualitative improvement of the audit function in order to improve overall
corporate governance mechanism. Independence and objectivity of the external and internal
auditors are key tools for improving corporate governance. Both auditors traditionally provide
assurance about the reliability and accuracy of the presented financial statements but with different
starting points. However, the role of external and internal auditors differ due to varying degrees of
independence that is achieved in practice. The external auditor, the nature is completely
independent of the client - the audited entity. The internal auditor is essentially dependent on
corporate management, because it is working and dependent relationship with the corporation and
pay the determined. With the emergence of the global financial crisis, the discovery of numerous
scandals, fraud, and public trust in the audit function generally makes the need for discussion about
the differences in the concepts of independence and objectivity of the external and internal auditors.
These differences are recognized in the past but it was not enough scientific debate about them in
the literature and scientific meetings. The purpose of this paper is to contribute to a better
understanding of the differences arising from various IFAC and IIA audit standards, in order to
improve the audit as part of corporate governance and contribute to the rapid recovery from the
crisis.
This view on the study of the causes of the global crisis in 2008 Prof.. S.P. Kotheri and R.
Lester, MIT, Massachusetts Institute of Technology, in particular the role of accounting in it, and
suggestions for correcting irregularities in future, aims to fully meet our public and regulatory
environment, this important event in the world and in Serbia. The results of these studies are
discussed first in early 2010 in the United States of Baruch Coledge. Will contribute to a better
positioning of the accounting and auditing profession in Serbia, in the future, primarily the
preparation of better, more meaningful and correct financial statements to make good investment
decisions, which will stimulate job creation, creating a larger GDP, and in particular the
improvement of the legislative accounting regulations and effectively preventing financial crime
and corruption in the future.
Keywords: external auditor, the internal auditor's independence, objectivity, business
environment, company law, corporate governance.
SUMMARY AND PURPOSE
The appearance of the great recession 2008th was the culmination of a "tornado" resulting
from tax regulation , dynamic growth "bubble" of mortgage loans during the recession of certainty
and significantly reduced credit rating of banks, increasing "popularity" use of financial derivatives
to dubious banking practices. Apart from these causes, were present greedy high corporate
management with inadequate salaries and bonuses.
This was also associated with irregular deliberately applying key accounting standards. The
mass was incorrectly applied accounting methods of assessing balance sheet items in the financial
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statements at fair value, which has significantly contributed in causing the global financial crisis.
Conducted research that showed the negative effects of greedy management and the role of
financial incentives in this miscarriage of the fair values [10, p.36] and actions in causing the crisis.
In this regard, the perceived consequences of persistent support "soft" tax regulations by state
institutions, excessively liberal treatment of accounting and auditing regulations of the creators of
accounting standards, particularly facile support from state regulators and not checking the
application of standards in practice. Special attention was given to study the damage caused by
"loose" accounting and auditing standards.
At the end, the proposals for changes in accounting regulations, responsible behavior of
professional accountants in public practice, an expert in adoption of accounting standards and
institutions for urgent additional professional accountant training for quicker mastering of the new
demands of practice, the adoption of new educational plans and programs at the Universities of
Accountants for this purpose in the future.
THE RECESSION AND CRISIS – IMPACTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AMD OWNERSHIP TRANSFORMATION
The Great Recession was created 2008th years and caused significant consequences in the
U.S. and the global economy. Estimated given the recession lost a national treasure worth over U.S.
$ 14 trillion [1, p. 37, 13, 8]. Different cause resulting from the global financial crisis as well as
tepid tax regulations, underestimating the value of mortgage liens, land, and especially the massive
fraud in the construction of houses, covering large losses skillful transfer to a third party by issuing
financial derivative instruments, in fact kolaterisation debt obligations. All these negative
phenomena easily accept dubious banking practices.
In addition to these, there are also many other reasons. Particularly interesting are two other
important reasons, which have also significantly contributed to the emergence of these financial
global crisis, as follows:
a) the existence of a very high managerial financial incentives and bonuses,
b) an important irregular application of accounting standards for the assessment of balance
sheet items wrong using the fair value.
The research is focused on just these two key accounting reasons, and led extensive
discussions about the impact of relevant accounting standards on the promotion of the crisis and on
that summarize the role of accounting and accounting regulations.
Low interest rates have motivated many in the United States tend to quickly gain
homeownership. It has long been propagated by this thesis, and even encouraged by the government
as a "smart" investments [2, p.25] and worthy social goal. Mortgage lenders have launched a
dynamic demand for new housing loans, many of which are granted to individuals with poor credit
ratings. 2007 year, the famous financial institutions in the United States, "New Century Financial",
known for placing high-risk home loans [9, p.8; 10, p.93] , was forced to issue a correction
fmansijskog its report for the first three quarters of 2006. The balance sheet has made additional
provisions for anticipated loan losses. Following the release of this update is soon to report huge
losses in many other well-known companies with a significant share of risky balance sheet items,
including Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch and Citigroup [14, p.21]. Financial market
(taking the Dow Jones Industrial as a benchmark) fell sharply indexes, with over 14,000 points in
October 2007 to below 7000 points in March 2009.
In essence, the process of valuation [4, p.17] with related accounting benefits provided
significant incentives for senior corporate management institutions that have placed mortgage loans
in order to maximize the number of mortgages that are transferring ownership to third parties. As
noted above, the transfer of risk through the process vrednosnovanja not inappropriate, but the
possibility for companies to register in advance to get things "inflated" assets using imprecise
accounting standards for valuation. This is massively encouraged the preparation of the financial
statements false [13, p.17]. Then with this are "inflated" the basis for the calculation of high
unearned management fees.
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INCENTIVES CORPORATE GOVERNANCE
Senior corporate management, whose fees often associated with revenue corporationshad
fewer incentives:
1) To restrict the volume of mortgage market lending and valuation who were engaged
institutions for the placement of mortgage loan, or
2) to carefully examine the corresponding gains the adjustment of fair values [8, p. 23]
which is recorded an increase in revenue - especially if they are required coefficients adequacy
control of capital held.
In essence, the process valuation [9, p. 103] with additional accounting benefits [11, p. 45]
provided substantial incentives to senior corporate management institutions that have qualified for
mortgage loans in order to maximize the number of mortgages that they resell to third parties. As
noted above, the transfer of risk through the process valuation not inappropriate, but it is a
possibility that the company's pre- recorded tax actually "inflated" assets using imprecise
accounting standards valuation. Time is massively encouraged preparation of false financial
statements [12. p. 52]. With this they then "inflated" the basis for the calculation of high unearned
management fees. Moreover , these benefits are more motivated corporate leadership to issue
warrants for checking thoroughly purchased securities or to thoroughly check the valuation arising
from the purchased securities
PROCESS CHART OF OWNERSHIP TRANSFORMATION

Source: Prepared by authors
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THE ROLE OF THE AUDIT FUNCTION IN CORPORATE GOVERNANCE
The subject of this study is to compare the concepts of independence and objectivity of the
external and internal auditors of which depends on the quality of performance of its functions of
checking the veracity and accuracy of the financial statement presentation. In the modern business
environment, efficiency and effectiveness of corporate governance is based on four cornerstones to:
1) Corporate governance - the Board of Directors or Board of Directors,
2) The strong Supervisory Board or the Board of Auditors,
3) Independent professional external auditor, and
4) Qualified Internal Auditor.
According to leading international literature on the theory revision (Hayes, Dassen, Schilder
Wallage 2005, Arens 2008), each party plays a key role in corporate governance. In addition, the
external and internal auditors have a special responsibility to provide security and integrity of
published financial statements and provide assurance of the existence of adequate internal controls.
In order to perform their job effectively and reliably, both the auditor must be independent and
objective (Gallegos). However, there is a risk that the concepts of independence and objectivity can
be confusing because they are not sufficiently analyzed in the literature review.
The most extensive study of Anglo-Saxon literature and university textbooks focus mainly
on corporate governance issues and internal and external audit (Arens, Elder & Beasley 2003,
Higson 2003 Hayes, Dassen, Schilder & Wallage 2005 Quick, Turley Willekens 2008). None of the
previous books and studies do not deal with comparing the concepts of independence and
objectivity of the internal and external auditors. This paper seeks to contribute to a better
understanding of concepts of independence and objectivity of the internal and external audit. In this
paper the definitions of independence and objectivity that have defined the world's leading parallel
two professional organizations, including: the International Federation of Accountants (IFAC) and
the Institute of Internal Auditors (IIA). International Association of IFAC is the external audit
profession and the IIA internal audit profession. Their standards are generally accepted and used by
the majority of audit professionalsinEurope.
Legally defined role of the external auditor to expose opinion on whether the financial
statements fully reflect the true financial position and results of operations of the legal entity against
whom the audit is performed (Arens. 2007). Expressed objective opinion of external auditors
provides crucial security shareholders and other users of the audit report. Several international
professional regulatory bodies, the demands of leading international financial institutions, IMF,
World Bank, etc.. has taken urgent steps to improve regulation of the audit, to ensure that the
information received from the external auditors are accurate and true. Traditionally it was thought
that the ultimate objective of external audit to express an objective opinion (FEE 1998). Also IFAC
(2001) defines objectivity of the external auditors as:
"Combination of impartiality, intellectual honesty and freedom from conflicts of interest."
The reports of some sectors give general information on the specific audit activity, and
particularly noted the lack of personnel - internal auditor.
The concept of independence and objectivity of the auditor
Mismatch fields of external and internal audit derives from a thought that I heard from the
internal auditors, which reflects the fundamental difference between these two types of audits. The
thought is: "External Audit deals with numbers, and the internal audit deals with people". This verse
clearly indicates a large breadth of field of internal audit in relation to clearly defined field of
external audit. Plans and the reports of the Department of Economic and Legal public affairs
company acknowledges the lack of workers in this field. Out of the audits in 2010, only about 20%
were internal financial audit, while 80% were revision operations, so that the field matching of
internal and external audit relatively small.
Opportunities for cooperation and external and internal auditing in general are great. Internal
audit may agree to a request to perform an external audit work to external audit in connection with
their annual audit of the financial statements.
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Management Board or the Director may require the manager of internal audit to assess the
performance of the external auditor. Any assessment manager of internal audit should be based on
sufficient evidence of the effectiveness of the external auditor. There is also the opportunity to
communicate manager of intemal audit management reviews the results of co-ordination between
the internal and external audit, together with relevant comments on the performance of the external
auditor.
In general, we can say that a very small percentage of matching external and internal audit in
the public sector and that is the fundamental reason for the small and the degree of cooperation
between the two revisions, so only partially, opportunities for collaboration, such as:
• periodic meetings to discuss issues of mutual interest;
• mutual access audit programs and working papers;
• exchange of audit reports and letters
• joint consideration of audit techniques, methods and terminology.
ENTERPRISES DECISION AND OWNERSHIP TRANSFORMATION
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For any business function, including internal audit, successfully achieved its goals and
objectives, it must constantly review the quality of their work. Ensuring the quality of internal audit
is one of the key tasks of management of the internal audit. According to international standards for
the professional conduct audits internal chief auditor is required to place and maintain a quality
assurance program, which should improve the internal audit activity, and among other things, to
assess the operations of the internal audit. The purpose of the analysis and evaluation of internal
audit is to provide interested parties a reasonable assurance that the internal audit work in
accordance with the standards of professional conduct of internal audit, code of ethics, rules on
internal auditing and other regulations in the application.
BUSINESS ENVIRONMENT AND LEGAL FRAMEWORK
To that internal audit would meet the requirements arising from the Law on Commercial
company (Official Gazette 125/2004, and 2011), it must meet the requirements of the existence and
maintenance of quality. These requirements arising from Article 332 said law, which says:
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1) The Supervisory Board, the internal auditor and the Board of Auditors report society
shareholders meeting of shareholders on the following:
• accounting practices, reports and reporting practices finnacial institution and its
subsidiaries;
• compliance with legislative and other requirements of regulatory bodies;
The report contains a general part and overviews of each of the three sectors separately.
Views include the introductory part of the report on performed regular (planned) and emergency
audits and report on other activities. The number of such regular and special audits by sector for one
year as follows:
• qualifications, independence and performance of the independent auditor of the company;
• agreements between the company and members of the Management Board, as well as with
related parties within the meaning of this Act.
2) The Supervisory Board, the internal auditor and the audit committee of a joint stock
company monitored and discussed with the board the company, as well as the auditor of the
company, when deemed necessary on matters referred to in paragraph 1 this Article, and in
particular on:
• appointment and remuneration of auditors;
• the adequacy and completeness of the financial statements of the company and the
proposal for profit distribution and other payments to shareholders;
• the adequacy and completeness of the shareholders of these financial and other facts;
• Compliance organization and operation of the company's Code of Conduct;
• the adequacy of the policy of the company and its compliance with the law;
• handling of complaints from shareholders, corporate bodies or other persons.
3) The supervisory board, internal auditor or audit committee shareholding company report
to shareholders at each annual meeting of shareholders, at an extraordinary meeting if requested by
the Assembly.
4) In carrying out its duties the Supervisory Board, the internal auditor or board of auditors
company may inspect all documents of the company, check the accuracy or truthfulness of the
information contained in them, request reports and explanations from the board of directors and
employees and inspect the state of the company's assets.
5) In carrying out its duties the Supervisory Board, the internal auditor and the audit
committee of a joint stock company may engage experts or other legal profession and fix their
remuneration for hiring.
6) At meetings and other activities of the Supervisory Board and the Board of Auditors joint
stock company under the provisions of 51, 315 up to 317 and 319 to 321 this law.
The standards for the professional conduct of internal audit regulate this matter as follows:
1300 - Program for reliability and quality improvement. Chief audit executive must develop
and maintain a program to ensure and improve the quality of covering all aspects of the internal
audit activity and continuously monitors its effectiveness. The program must be designed to help
the internal audit activity to add value and improve an organization's operations and to Prise belief
that the internal audit activity, consistent with the standards and the Code of Ethics.
1310 - Assessment of the audit program. The internal audit activity should adopt process to
monitor and evaluate the overall effectiveness of the quality program. Process must include an
internal and external evaluation.
1311 - Internal assessment. Internal assessment must include:
• continuous review of performance of the internal audit and oversight through periodic selfassessment or by other persons within the organization who are familiar with the practice of internal
auditing standards and
1312 - External Audit. External assessments such as examinations system
reliability of quality, must be conducted at least bottom every five years by
qualified independent person or team outside organisation
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1320 - Reporting on program quality. Chief Executive manager audit shall notify the Board
of the results of the external evaluation
1330 - The use of the phrase "conducted in accordance with the standards". Internal auditors
(first coautor was a chief of Internal audit in Sartid 1913 ad Smederevo- state company in steel
making field) are encouraged to report that their activities are "conducted in accordance with
professional standards, conducting internal audits". However, internal auditors may use the
statement only if the evaluation of quality improvement program demonstrate that the internal audit
activity is in compliance with the standards.
1340 - Revelations - the reasons of non-compliance. Although the internal audit activity
should achieve full compliance with the standards and internal auditors with the Code of Ethics,
there may be instances where not achieved full compliance. When non-compliance affects the
overall framework for action or operation of the internal audit must be submitted to discovery - the
reasoning senior management and the supervisory board.
Good practice of internal auditing should respect the standards of professional conduct of
internal audits and takes into account the best international practice.
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PROFESSIONAL ORGANIZATIONS AND STATE RATING AGENCYS IN THE
BALKANS
Republican Federation of Accountants developed according to the specific needs and
requirements of the Republic of Serbia. The highest activity and the best organization alliances with
Serbia, Croatia, and Slovenia. Association of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Macedonia
colaborated closely with these associations, and certain of its activities are carried out
independently. Serbian Association of Accountants (RS) is particularly evident in the organization
and development of the accounting profession. It has about 80,000 members [3, p. 36]. The seat of
the Serbian Association of Accountants in Belgrade and has 35 full-time employees. For a more
complete perspective of the professional activities of individual national associations, ilustrated the
example activities Serbian Association of Accountants. In line with the development of the
accounting profession in the RS, especially with the changes in the economic system of the country
and the start of intensive transformation processes of social enterprises in other forms of ownership,
Serbian Association of Accountants beginning 199lth transformed into the Association of
Accountants and Auditors of Serbia.
Overall quality of audit services contribute to modern techniques and principles of auditing.
In a review in assessing and evaluating the work of internal audit is necessary to make a selection of
elements to be evaluated. These elements could provide the framework for self-assessment in order
to determine where their relative importance on the basis of which would be well managed internal
audit.
BASIC ELEMENTS OF SELF-ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT
Basic elements
Budget
Internal specialists
Quality of services providid
Audit plans
Training programs
Job classification

Equipment and IT
Adequacy of documentation
Audit Rules
Using professional auditing standards
Audit instruction
Level of independence
Self-development
The quality of audit reports
Adopted procedures
Auditor qualifications

Description
The Chief Internal Auditor shall have an adequate budget and managed. Should review activities to meet
these needs, as well as the actual budget and spending
Types and levels of skill available to internal audit should be sufficient to perform the role of the audit and
should be explored further
This is an important indicator and consists of several components. Revisions to achieve their goals, be within
budget and to influence the organization in accordance with the Audit rule book
They should exist and be based on an appropriate risk assessment. They are supposed to work, to be updated
to provide a clear direction for control in order to review the sensitive issue of control
It should be also possible that some training programs. Also, there should be a certain person in charge of
training in auditing
You need to examine the number of vacancies in the classification, and should be the number held at a low
level. Where the appearance of availability of key
positions such as computer auditing or management level, to assess the ability of audit to provide
appropriate services. You also need to consider whether, given the cost, you need new staff
They should be consistent and be part of an overall IT strategy with an annual budget for the purchase and
replacement (depreciation and obsolescence)
The common area to be examined. It depends on clear standards that are consistently applied.
Rules for review serves as a guide for checking during the examination. They need to meet several
requirements, such as its existence, gives eligible, signed and approved, to implement, to revise and
modernize, of course, by the auditor and is available everywhere and anywhere in the organization
Review should also consider whether there is a commitment to professional standards and a clear mechanism
for transferring their activities to the audit by the audit instructions. When staff are fully qualified to means
that these standards are fully adopted
Review of internal audit will include a review of the adequacy of instructions for the review and the extent to
which the conduct and respect
Determines the position within the organizational structure and assessment of barriers that need to be
considered
There should be in every Auditors and regularly reviewed. Be undertaken and supervised activities for the
implementation of the necessary development
Each review should consider the randomly selected sample of audit reports may be rated scale that was agreed
before the review
Should examine ways in which the work is performed and controlled, and that the procedures are formally
documented
You need to consider the different qualifications and required levels specified in the job description, which
should match the type of audit services

The management and control of internal Management activities should be assessed at the level of the audit committee and management audit.
audit
It is very important that before viewing the files are no defined criteria. They may cover issues such as
standardization, names, dates, background evidence, clarity and review. The standard that the
Controls
management audit should be set to take into account that all the files of working papers will be subject to
external review. The internal review should not rely on the assessment of the audit report, but also the basic
working documents. The files should contain adequate evidence to review
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Basic elements
The modern system of recording

Audit workload

Sheme of organizacion

Recommendations level

Client

Description
Should be based on the submission of weekly details no record of the time spent by the every hour recorded
under a specific code of work carried out. This record should be entered in the number of hours that are
budgeted and are determined to control projects. There should be periodic reports of discrepancies between
the actual number of hours against the planned number. Once these reports are needed clear leadership actions
An interesting area to examine is based on the type of audit assessment assumes the role of internal audit. The
majority is of the opinion that the audit function that requires a high-profile position within the organization
so as to move towards a high coverage of the audit
Enhance the review of internal audit so as to consider how and to place its strukture organized. This scheme is
available and updated, clear and must promote the achievement of the objectives of internal audit. It is an
image that must be read in conjunction with the audit strategy and the type of staff and services provided. It is
a starting point in understanding the way in which resources are allocated audit
Helps someone who is doing the review to find out whether the auditor to comply with the requirements
relating to the management and control problems. Just reporting and neglect issues arising from the report of a
negative impact on the reputation audit. The reasons that management may reject the recommendations of the
audit are associated with professional assessment of compliance of relevant factors. The problem comes when
internal audits make a number of recommendations that management was not impressed. This may indicate
the position of audit that creates a spring distance between the revision and the client. It can be caused by a
lack of consultation / communication between the auditor and the client in relation to the findings in the
process of their development. The role of the audit may be based on the provision of advice to management
would be applied together with other factors before making a decision. It would be pointless given
recommendation may indicate that the time required for the audit is not used in the best way, or that
management does not have to be given control
Whatever is noted during the review of internal audit procedures does not matter if the client does not get
great benefit from the service audit. CUSTOMER is useful for assessment. It can be done on two levels: first,
the setting of specific questions about the quality of the recently completed audit, the other the general
questionnaire. The person conducting the review follows the feedback through interviews with selected
respondents to confirm comments. Internal audit should on receipt of feedback to take positive action.

Source: Prepared by authors

ROLE OF PUBLIC SECTOR AUDIT IN ACHIEVING ECONOMIC STABILITY OF THE
COUNTRY – SERBIA CASE
The Law on State Audit Institution in 2005 and the new Budget System Law in 2009,
completed the legislative regulation of public finances control by introducing a special independent
auditing in the public sector of Serbia. With this regulation was the legislative regulation of public
finances control agreed with the regulations and practices of state auditing in the states of the EU.
Independent auditing in the public sector is infrastructure of parliamentary control of disposal and
use of public funds by the management of all direct and indirect users of the state budget. The
public sector auditing differs significantly from the financial statements auditing in the real
economy, with companies, banks, insurance companies, stock exchanges, stock brokers and other
entities, where the main objective of the auditing is the check of the displayed realized profit and
dividends. The focus of auditing activities in the public sector is a check of the authorization
utilization entrusted by the management in the use of public funds and control of the regularity of
public funds utilization. In that sense, there are important differences and specificities of the
auditing in the public sector.
Basic postulates and methodological approaches to auditing in the public sector are defined
in separate international INTOSAI standards. Our legislation which regulates the use of
independent audits (external and internal) in the public sector and by that contributes to the
improvement of budget discipline, corruption repression, achievement of faster long-term
consolidation of finance in the public sector, balancing the budget funding, which is a prerequisite
for long-term country's monetary stability and investor confidence for intensive investment in the
future, is also based and arranged on these principals.
Rise of the long-term economic and social crisis [35, p. 7], the establishment of financial
and monetary stability of the country, as a precondition for intensive investment and create new
jobs in the next period depends directly upon the speed and consistent application already rendered
special legislation on the application of independent audit in the public sector. The essence of the
application of this audit in the public sector, not only in the examination and control presented
financial reports, the responsible managers of the users of public funds or budget carriers, but much
more important to check the functioning of the responsibilities and set internal control systems.
First of all, internal and external audit in the public sector needs to determine whether there are and
how to operate a system of responsibility, then how they are organized internal control systems in
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all organs and organizations of public administration, from government ministries, provincial
secretariat to the organs in the cities, and municipalities, followed by public funds (pension, health
insurance, travel, etc..), public institutions, such as state universities, colleges and other educational
institutions, clinical health centers, hospitals, health centers, cultural organizations, public
companies and other institutions that in whole or in part financed from public funds. In the current
difficult economic situation in the country, among other things, developed a significant influence of
the global financial crisis and its own limited financial potentials of independent auditing in the
public sector has the primary goal of preventing any attempt of illegal or irrational use of public
funds, especially fighting corruption and economic crime in the public sector, and thus the
economy.
Independent auditing in the public sector should prevent unhealthy tendencies of financing
public expenditures from the budget deficit, or what is more financially dangerous, illegal rooted
"practice" maintenance of outstanding public expenditure through delay payments execution of
contractual obligations undertakings, opening a chain of financial liquidity in the real economy,
blockage of a large number of accounts of legal entities, stopping economic activity, decrease of
income, encouraging corruption and other forms of financial crime.
Therefore, any slowdown in the intensive introduction of an independent audit in the public
sector, to external audit by the same and the internal audit is directly reflected in the unfavorable
situation of public finances, which reflects negatively on the overall economic situation of the
country, rising unemployment, increasing social tensions and the threat general political stability.
Correct and consistent use of independent public sector audit (internal and external) directly
affects the speed solving the situation in the sector of public spending, rather dvega, contributes to
establishing a more rational attitude to public funds in all the organs and institutions of public
spending, in particular increasing the personal responsibility of government officials and heads of
ministries and departments, as well as all other persons authorized to sign and disposal of assets of
public spending. Considering the fact that more than 55% of the realized GNP allocated for public
consumption, just indicate the need for faster and more efficient organization and implementation of
an independent state audit of the public sector, as it does in all the countries in the immediate and
wider environment.
Independent state audit of the public sector is a key factor in overall control of the regularity
of spending public funds. So far, not enough attention is paid to controlling the use of public - the
budget, which is constantly reflected in inadequate financial financial discipline in the public sector,
primarily illegal overdraft authority in managing public funds, causing uncontrolled budget deficit
and what is particularly worrisome creation "state" obligations for public works and procurement
for which there was no legal approval of the National Assembly of Serbia, which has misled many
companies engaged in the performing of the "safety" of delegated tasks of public works.
The absence of systematic control of the funds from the budget and public fomdova often
led in the past to careless overspending planned funds, illegal borrowing for future anticipatory
budget spending, which practically perform rebalancing the budget without legal verification of the
Assembly.
The new Law on the Budget System ensures faster delivery of reliable and objective
information and financial statements of direct and indirect users of public resources that are
necessary to properly announced their respective Ministries response to potential adverse effects
and take measures and actions to eliminate them, as well as many other leaders in the public
administration, they need to carry out their public duties. Accordingly, the independent audit
(external and internal) in the public sector includes not only testing normative conformity budget
and public funds, but potrvdjivanje calculating revenues and expenditures for the enforcement of
national public expenditure, measured INTENATIONAL parameters achieved VFM effects).
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MANAGEMENT RESPONSIBILITY IN THE PUBLIC SECTOR – SERBIA CASE
Checking system management responsibilities in the public sector [33, p. 9] is based on an
independent audit of the public sector, whether it is on the external or internal audit. System
management responsibilities in the public sector assumes the responsibility of officials for the
organization legally established in a proper and timely efficient collection of public revenues, and
the proper disposal and legally established public spending. Accountability in the public sector is
monitored and controlled by a law adopted budget and organized appropriate budgetary accounting
sistemm and records which are systematically record all receipts of public funds in the budgetary
accounts and the expenditure of public funds.
EXTERNAL INDEPENDENT AUDITOR AND RESPONSABILITY OF ENTERPRISE
FUNCTIONS
The main instruments of accountability in public sector management to the financial
statements that are compiled and presented periodically and annually in accordance with the
statutory authority of the Parliament of the Republic of Serbia, the Assembly of the Autonomous
Province of Vojvodina, City and Municipality, Assemblies of public funds and other state and
public agencies and organizations.
The State Audit Institution, an independent organ of the Government, on behalf of the
National Assembly checks the submitted financial statements and notify the Assembly of the
Republic of Serbia and other Assembly by the degree of competence which are presented
financially reports.
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Responsibility of agencies and organizations in the public sector is mnogon rigorous than
the responsibility that is required in the private sector. For this, there are a number of reasons, most
of which are based on the fact that proper and timely payment of taxes and other public revenues in
the public interest, not the interests of individuals. On the other hand, services that service the
ministries and other state organs intended for the population as a whole, not individuals. The users
of these services can not go somewhere else and buy such a same service, if it considers that it is
not getting the right value for your money, so it is necessary to establish mechanisms of
accountability of public service providers which will ensure the proper regulation of the use of
public funds.
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Public sector organizations that provide direct services to individuals, such as water or
electricity distribution, are usually monopolistic organizations that do not provide consumers with
choice, although a portion of their financial resources received from the tax obevznika through
appropriate subsidies from the budgets of the opštrina. In these circumstances, although the ultimate
responsibility should be, and often is, according to consumers, in practice it is usually facing the
Assembly of the Republic of Serbia, the Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina,
councils of cities and municipalities, according to the relevant legal jurisdictions.
The role of state audit in the process of accountability in the public sector operates as an
independent oversight agency. There is a significant difference in testing responsibilities
management (officials) in the public sector when it makes external or internal audit. Coverage
external independent state audit is directed towards political bodies outside the organization, and
internal audit in the public sector should act as service management within the organization. From
this it follows that eksternal audit will be conducted by the SAI, which is completely independent of
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the government and the ministry, and will act as a representative of the Parliament in carrying out
an independent review of financial statements prepared and presented by individual ministries.
External Auditor is responsible to Parliament.
According to international standards of auditing in the public sector, the internal auditor of
the public sector is an integral part of the ministry of public administration bodies, public fund or
public preduzerća and acts as a representative of the Minister, the Provincial Secretary, the Mayor,
the Mayor or the management of public funds and public companies. The internal auditor of public
sector need for their work to answer the Minister, the Provincial Secretary, the Mayor, the Mayor,
the President of the Board of Public Fund, Chairman of the Health and President of the Board of
Directors of a public company.
There are significant differences between the State Audit Institution (SAI), as the highest
organ of state audit of the public sector, which performs independent external audit in relation to
publicly authorized private audit firms that are members of the Chamber of Statutory Auditors, and
perform independent external audit of the audited entities in the real economy.
External independent audits in the private sector has only one goal, which is defined by ISA
International Standards on Auditing, which reads: "Independent testing and expressing an opinion
on the truthfulness and accuracy of the financial statements of companies, conducted by a certified
auditor appointed in accordance with this appointment pursuant to and with its statutory
obligations"
This and other similar definitions are not appropriate for an independent audit in the public
sector for the following reasons:
• subject to an independent external audit did not determine the gain or loss as well as the
accuracy of the displayed dividend
• the main objective of external audit in the public sector is to check all kinds of contracts
and legal correctness of the use of budget and public funds.
• State auditors have a broader responsibility than the external auditors of private audit
firms, especially in terms of checking the legality of the public funds, verify the implementation of
the Law on Public Procurement, the discovery of financial embezzlement of public funds,
corruption prevention and other forms of financial crime.
The traditional definition of an independent external audit of the public sector, usually
expressed as "external independent review of public sector checks and validates the presented
financial statements in the execution of the budget, annual financial plans, public funds, public
companies and other direct and indirect budget beneficiaries about their compliance with the law
and appropriate regulations relating to verify the regularity of public funds and accountability in the
management of the entrusted public funds".
State auditors have a greater responsibility than the external auditors in the private sector in
terms of determining compliance reviewed the financial statements with the current legislation, in
terms of actual effectiveness and efficiency of spent budget. The scope and limits of responsibility
of state external auditors determined by the Law on State Audit Institution and the adopted
methodology of the external audit of the public sector.
Lately, because of the consequences resulting from the global economic crisis, the role of
external state audit was expanded to perform the audit of rationality and expediency of the use of
public funds, audit effectiveness and efficiency of operations known as "Value for Money Audit,"
Audit of expenditure optimization (Performance Audit) and audit performance.
SPECIFICS OF AUDIT PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS
Capital construction programs and plans investments are very important in every country,
especially in countries in transition. Nature and scope of investment for individual development
projects assumed security in general require funding from real sources, such as budgets, loans from
the country and abroad, grants and other funding sources.
Determined and approved investment programs are implemented by signing a series of
contracts between the state or state agencies or other organizations designated by the State, with a
corresponding credit institutions [34, p. 11] and banks in the country and abroad, and from the state,
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public funds or organizations that are designated by the state (for example, the Development Fund,
and the like) and the providers of the programs, service providers and other suppliers of material
goods. Then, there are agreements between the State and the representatives appointed government
bodies and regulatory authorities, on behalf of investors who oversee and control the execution of
contracted projects and a number of other contracts for various brokerage and other services.
As a rule, the development plans and programs are long and divided into shorter intervals, to
facilitate their effective monitoring, registration, analysis and verification.
In the implementation of "state" or investment contracts, or contracts which are related to
the realization of investment plans occur in practice setbacks due to inefficiency, then exceeding the
approved funds, financial loss, fraud, theft or damage to inadequately secured equipment, works
and various other financial fraud, corruption and the like.
Audit of public contracts (government, investment, subvencionalnih, etc.) is a very
important area in public sector auditing. The main objective of the audit of public contracts is to
prevent possible losses, damages and any other potential impacts on the illegal use of funds
approved in their implementation.
An audit of public contracts starting from the audit program of investment or legally
established funds and sources of financing for the project, then test all phases of the contract, certain
phases during the implementation to completion and handover of the project to use. It is not enough
simply to examine the accounts for payment and check its computational accuracy and balance the
books. Large consumptions of financial resources in the implementation of investment contracts,
and a number of technical aspects and the second condition in the audit of public contracts
implementing the audit approach based on the evaluation of the entire system, to determine whether
all the provisions of a public contract duly executed, at the most cost effective, most efficient and
effective way .
Audit approach based on the evaluation of the observed system and checking the correctness
of procurement involves three main phases:
1) before the contracting phase;
2) The contracting phase and
3) phase after contract execution.
ORGANIZATION AND AUDIT INDEPENDENCY
AUDIT INDEPENDENCY
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in forme (ER)

Organizacion
independency
(IR)

Objectivity (IR)

Objectivity
(ER)

Source: Prepared by authors
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Independence and objectivity of the external and internal auditors in the public sector
deserves special attention in theory revision [32, p. 96]. The emergence of large state budget deficit
[31, p. 219], which is characterized by the first decade of the 21st century, indicates the lack of
effectiveness of ongoing monitoring of public finances. Consequence of weakening the
independence and objectivity of the external auditor of state, as well as internal auditors in the
public sector have led to an increase in irregularities in the management and use of public funds by
the direct and indirect budget users, irrational disposal of public property, all-present phenomenon
of corruption, misappropriation of public property and other criminal activities. This was
particularly contributed to the uncontrolled increase of the administration in the public sector,
through doubled and tripled function, which is logical cause uncontrolled causing large budget
deficits, and thus strengthened resistance to regular public oversight and development of audit in the
public sector. Long present great resistance of the state administration in the Republic of Serbia
serious independent control of public finances, starting with deliberate delay the introduction of the
institution of an independent state audit to prevent the receipt of a sufficient number of qualified
auditors (SAI has only 5 independent state auditor), then disable the assignment of adequate office
space and other material conditions for the effective control of public finances.
CONCLUSION
It can be concluded that several factors influence these financial crisis. It is likely that the
wrong implementation and application of accounting standards, primarily wrong using the fair
value [13, p.21] and behind compiling inaccurate and false of the financial statements significantly
contributed to causing the crisis. It is critical accounting standards [14, p. 37] again thoroughly
examined and redefined, especially accounting procedures related to the regulation of future
expected income leading to irregular enlargement of income in the income statement, on the one
hand and an unrealistic increase the amount of assets on the balance sheet, on the other hand.
Changes to accounting regulations [15, p. 61] in general and how accounting standards
should focus greater emphasis on accountability for the consistent and correct application of
applicable accounting standards. Requirements of all regulatory accounting bodies [16, p. 1610]
continuously monitor the validity of the application of accounting standards in practice. Discovered
irregularities applications, especially deliberately misapplication of accounting standards should
immediately publicly disclose and sanction. Timely display of incurred losses would provide
greater transparency to investors in analyzing future investment risk on the basis of the beneficial
performance of their investments.
Insight into the concepts of independence of the external and internal auditors is important
to all interested parties who are interested in improving the audit function as an important public
institutions to protect shareholders of all forms of ownership (private, public, and social), as well as
experts from both the audit profession, for the restoration of public confidence. The intention is that
the issue of achieving the proclaimed independence of the auditor in relation to that achieve
maximum objectivity in the preparation and presentation of audit opinion simplify and facilitate
discussion about the differences between the two approaches to the independence and objectivity of
by various international organizations of auditors IFAC and IIA. In addition, attempts to expand the
discussion on the need and direction of improved corporate governance in order to efficiently
overcome the current difficulties and delays caused by the resulting global economic and financial
crisis.
Factors such as recklessly risky lending and the lack of effective regulatory oversight are
certainly important reasons for the emergence of the recession. Misapplication of accounting
standard valuation the fair value was a key factor in causing and prolonging the great depression.
The fact that the entities are not mass properly applied accounting standards for application of the
method of fair value at the time of placement of subprime mortgages have created inadequate
incentives for corporate management to pursue malpractice.
With an apparent ability to be able to register a profit of valuation, corporate management
has benefited from higher earnings showing, in fact, unearned dividends, which were increased
stock indexes, which contributed to a significant increase in stock price, and in turn increase their
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compensation received in cash and payment actions. Once the fair value is carried out irregularly
and create irregular income then the delay activity on checks assessments of credit risk.
Thereafter, continued use of irregular accounting standards for fair value evaluation method
and leads to the aforementioned negative effects of accounting "contagion", which further
aggravated the general economic situation. At a time when the fair value method improperly
applied, increasing the difficulties and problems within financial institutions and lead to a sense,
they are too big to fail. This situation in the banking sector demanded urgent government
intervention. Had the accounting standard evaluation method of fair values applied correctly from
the beginning, some of the effects that have contributed to causing the crisis could have been
avoided.
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ГЛАВА 1.6. ТЕОРІЯ «БІЗНЕСОВОГО КЛІМАТУ»: СТАНОВЛЕННЯ ТА
РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Гапак Н.М.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Всі суспільства, з нижчим чи вищим рівнем розвитку, завжди потребують більше
інвестицій, ніж мають, для того, щоб мати змогу зростати й підвищувати життєвий рівень
людей. Тому, поряд з важливістю визначення потреби в інвестиціях, винятково значну роль
грає зосередження уваги на створенні належних умов для того, щоб схилити іноземних та
українських власників до інвестування капіталу в Україну.
До проблем інвестиційного клімату звертається багато зарубіжних та вітчизняних вчених
і дослідників. При цьому, майже завжди його роль і значення пов’язується із залученням
іноземних інвестицій. Хочемо звернути увагу на те, що не менше значення слід надавати
йому і по відношенню до внутрішніх власників капіталу. Адже, з одного боку, прагнемо
поповнити внутрішні ресурси через різні механізми сприяння іноземним інвесторам, а з
іншого – упускаємо власні потенційні можливості, і вітчизняний капітал знаходить собі
більш вигідне застосування за кордоном.
Як при визначенні інвестицій, так і при характеристиці інвестиційного клімату, не
спостерігається єдиного загальновизнаного переліку показників. Як правило, простежується
тенденція у виділенні таких груп чинників (вони можуть трохи інакше називатися і
переходити з групи в групу, але їх суть залишається така сама).:
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- економічні;
- законодавчо-політичні;
- соціально-культурні;
- природні.
Взагалі, всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки інвестиційної
привабливості регіонів, по відношенню до джерела вихідної інформації, можна умовно
поділити на 3 групи:
1) методики, що ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів;
2) методики, що ґрунтуються на статистичній інформації;
3) комбіновані методики, що ґрунтуються на експертно-статистичних розрахунках.
На відміну від підходів, що ґрунтуються на суто інвестиційному кліматі, багато
іноземних та деякі вітчизняні дослідники акцентують свою увагу при побудові подібних
рейтингів і при формуванні економічної політики на бізнес-кліматі та бізнесовій
привабливості. Такий підхід, зокрема, використано фахівцями дослідного підрозділу
журналу Economist (EIU); вони брали до уваги понад 70 різноманітних характеристик країн і
територій, у тому числі рівень політичної стабільності, наявність і рівень корупції, основні
економічні індикатори, податкова політика тощо.
Концепція бізнес-клімату стала популярною на Заході в 70-і рр. ХХ ст. і
використовується для рангування конкурентних позицій та порівняльних переваг регіонів за
критерієм привабливості середовища, в якому здійснюється бізнес. Питання про те, як
визначити рангування цього клімату, стало джерелом суперечок. Також постало питання про
невизначеність концепції щодо того, як вимірювати клімат, і чи рангування в державі не є
чимось штучним, надуманим. Не дивлячись на ці сумніви, вивчення бізнес-клімату
змушувало чиновників проводити детальний аналіз економіки, переглядати податкову і
регулятивну політику, розробляти нові програми розвитку. Місце регіону при рангуванні
бізнес-клімату ставало важливою ознакою успіху або провалу тієї чи іншої місцевості.
Офіційна влада, як наслідок, намагалася усунути «низькі показники рангування» і активно
працювала над їх покращенням.
Варіативність показників для оцінки бізнесового клімату значна. У звіті Корпорації з
підприємницького розвитку (CfED) (США) [9, с.174] зазначено чотири види індексів
(економічні показники, життєздатність бізнесу, резерви розвитку і державна політика) як
характеристики державного «економічного здоров‘я».
Індекс економічних показників передбачає відповідь на питання щодо того, наскільки
добре працювала економіка країни за весь даний рік. Індекс життєздатності бізнесу оцінює
стабільність бізнесу в державі. Індекс резервів розвитку визначає потенціал економічного
розвитку, досліджуючи і оглядаючи робочу силу, інфраструктуру і систему освіти в державі.
Індекс державної політики розкриває, наскільки активно державні службовці беруть участь у
сфері розвитку. Іншими словами, які кроки державної політики робляться, щоб створити
робочі місця і стимулювати зростання.
Кожен з цих індексів містить декілька субіндексів, які, в свою чергу, містять понад 150
окремих показників. Джерела даних приводяться по кожному індексу. При цьому, штати
рангуються по кожному субіндексу і потім остаточно підбиваються підсумки в цілому по
загальному індексу. Штати поділяються на 5 груп: першим десяти штатам по рангу
присвоюється категорія «А», наступним 10 – категорія «В», далі 15 штатів отримують
категорію «С», 10 штатів – категорію «D» і останні п’ять штатів у рейтингу мають категорію
«F». Згадана Корпорація наголошує, що жоден з виділених індексів не є важливішим за
інший. Таким чином, їхній звіт пропонує не тільки широкий огляд позицій окремого штату у
порівнянні з іншими 49 штатами, але також дає відповіді на головне питання – чому штат
займає саме дану позицію.
Індекс державної політики відображає кількість інструментів, які накопичила країна з
метою розвитку без фіксації того масштабу, з яким вона використовує ці інструменти.
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На противагу вивчення клімату, при якому беруться до уваги лише податки та
регуляторна політика, CfED рангує штати за кількістю видів їхньої діяльності. Це включає в
себе: розвиток робочої сили, розміщення технології, доступ капіталу, інвестиції в
інфраструктуру, розвиток міжнародної торгівлі, сприяння місцевої влади.
В результаті всіх проведених Корпорацією досліджень було зроблено два головних
висновки: 1) активна державна політика отримує економічні дивіденди в майбутньому; 2)
інновації в державній політиці не мають політичного значення, є аполітичними. Загалом же,
у Сполучених Штатах протягом 80-90-х років ХХ ст. відбувся перехід від більш
централізованої політики уряду до надання більшої ролі місцевим органам влади у
покращенні бізнесового клімату та проведенні економічної політики.
У цілому, слід зазначити, що західні експерти при характеристиці умов інвестиційної
діяльності, поряд з поняттям «інвестиційний клімат», часто вживають термін «бізнесовий
(підприємницький) клімат», який за змістом є, звичайно, ширшим. Це підтверджує також
проведене Європейським банком реконструкції та розвитку масштабне дослідження,
здійснене в рамках підготовки «Звіту про перехідні економіки 1999». В ньому керівникам
більше 3 тисяч підприємств з 20 країн Центральної та Східної Європи і СНД було
запропоновано оцінити підприємницький та інвестиційний клімат у своїх державах [1, с.69].
На нашу думку, інвестиційний клімат – це частина бізнесового клімату, і ці поняття мають
різний ступінь узагальнення. Так, наприклад, важко уявити сприятливий бізнесовий клімат,
якщо умови для капітальних вкладень будуть відсутні. А в таких умовах короткострокові
інвестиції носитимуть спекулятивний характер. На це також звертають свою увагу такі
вітчизняні економісти, як Кулицький С.П. [3, с.3] та Прейгер Д.К. і Нижник О.М. [5, с.30].
Питання формування привабливості регіону для бізнесу та деякі аспекти оцінки бізнесової
привабливості місцевості (на основі зарубіжного досвіду та можливостей його застосування
в Україні) досліджувала Слава С.С. Для вдосконалення досліджень з оцінки бізнесової
привабливості регіону було виділено, зокрема, такі позиції, як [7, с.196]: огляд
інституційного забезпечення, стимули для розвитку транспорту та шляхів сполучення, оцінка
програми інформування про переваги даної території, наявність та можливості
посередництва між бізнесом та органами влади, плани економічного розвитку та
маркетингові плани територій, бази даних місцевих працівників, спеціальні програми
розвитку відсталих місцевостей тощо.
Експерти Центру соціально-економічних досліджень (м. Київ), зокрема Дубровський В.,
теж виділяють окремо інвестиційний клімат та підприємницький (бізнесовий) клімат [6,
с.49]. Поняття бізнесового та інвестиційного клімату можуть часто один одному суперечити.
В такій ситуації рішення необхідно приймати не на користь якнайширшого залучення
інвестицій, а на користь їх ефективності, яка досягається за рахунок бізнесу,
підприємництва. Законодавчі рішення будуть різними, залежно від того, на що
орієнтуватимуться законодавці – на створення бізнесового чи інвестиційного клімату.
Наприклад, суттєвою складовою інвестиційного клімату є можливість підвищення
амортизаційних відрахувань для підприємств, щоб у них залишилося більше інвестиційних
ресурсів (зважаючи на прагнення наших керівників мати якомога більше інвестицій). Але, як
зазначає Дубровський В., правильніше дати інвестору можливість викупити підприємство,
яке не діє, і запустити його на повну потужність [6, с.49]. Цей шлях характеризує
сприятливість бізнесового клімату.
Так само, номінальна ставка податку на прибуток в Україні є однією з найнижчих
порівняно з номінальними ставками даного податку в ЄС (фактор сприятливості
інвестиційного клімату). Проте висока номінальна ставка в країнах ЄС застосовується лише
до тієї частини прибутку, яку акціонери ділять між собою. Для реінвестування реальна
ставка на прибуток тяжіє до нуля через широке застосування прискореної амортизації та
комплексу податкових пільг і винятків (фактор сприятливості бізнесового клімату). Тобто,
загалом у країнах ЄС компанія, що вирішує реінвестувати прибуток у виробництво,
звільняється від оподаткування цих коштів, тоді як в Україні вона зобов’язана сплатити 18%
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податку на прибуток. Тобто, за української моделі податку на прибуток вивіз прибутку за
кордон є вигіднішим, ніж реінвестування у розвиток бізнесу.
Але частіше зустрічається думка, яка визначає поняття «інвестиційного клімату»,
«бізнес-клімату», «ділового клімату» як синонімів. Вживання означених словосполучень у
ролі синонімів можливе тільки за умов паралельного пояснення, у якому саме значенні
вживаються дані терміни.
Беручи до уваги те, що будь-який інвестор працює для отримання належної віддачі від
вкладення капітальних ресурсів, головною характеристикою інвестиційного клімату є саме
спроможність економіко-правового середовища до забезпечення цієї віддачі. В цьому
параметрі поняття інвестиційного клімату збігається з поняттям бізнесового клімату. Проте
вони не є тотожними. Так, при несприятливих економіко-правових умовах для отримання
високого прибутку інвестор може розглядати інвестиції як такі, що принесуть значну віддачу
у майбутньому за рахунок оволодіння ринками збуту, ресурсами, зайняття вигідного
геостратегічного положення (результати опитування консорціуму Flemings/SARS і Німецької
консультативної групи підтверджують, що найвпливовішим мотивом для інституційних,
підприємницьких інвесторів та ТНК при інвестиційній діяльності в Україні є мотив нових
ринків, який набагато випереджає мотив досягнення більшої ефективності і мотив пошуку
додаткових ресурсів) [2]. І навпаки, умови можуть сприяти швидкому збагаченню внаслідок
спекулятивної (чи напівзаконної) діяльності, користування пільговими умовами, але, при
цьому, інвестор не буде розглядати свої вкладення як довгострокові і прагнутиме скоріше
репатріювати максимальну частку прибутку. Тобто, в подібних відмінностях у причинах і
наслідках поведінки бізнесу при тих чи інших умовах, які характеризують інвестиційний або
бізнесовий клімат, і полягає принципова відмінність між даними поняттями.
Якщо інвестиційний клімат має на меті сприяти залученню інвестицій у певний регіон,
певну місцевість, то під бізнесовим кліматом розуміється сукупність факторів, які
спрямовані не тільки на залучення таких інвестицій, а й на те, щоб вони працювали якомога
ефективніше не лише для інвестора, а й на економіку даної території, щоб іноземні
підприємці не прагнули до якнайшвидшої репатріації прибутку, а здійснювали реінвестиції,
щоб національне підприємницьке середовище було сприятливе для започаткування бізнесу,
для його розширення, щоб підприємець бачив перспективи своєї справи і був зацікавлений у
збільшенні виробництва та розширенні ділових зв‘язків.
Отож, бізнесовий клімат – це сукупність факторів, які визначають певне середовище, де
відбуваються економічні процеси.
Слід зауважити, що формування сприятливого бізнесового клімату повинно передбачати
заохочення не лише іноземного, а й вітчизняного інвестора, оскільки важливим орієнтиром
для залучення іноземних інвесторів є внутрішня інвестиційна політика. Крім того,
акумулювання власних внутрішніх фінансових резервів є одним з першочергових завдань
держави, так як є безпосередньою умовою економічного зростання та підвищення добробуту
населення. До того ж, іноземні інвестори майже не працюють у тих регіонах, у яких не
працюють внутрішні інвестори. Іноземні інвестори не будуть масово інвестувати до тих пір,
поки не побачать приклади ефективного вкладання капіталу вітчизняними інвесторами.
Внутрішній інвестор – підприємець області – повинен отримати стимули для інвестування.
Одночасно зростання ефективності місцевого бізнесу буде зацікавлювати іноземних
інвесторів до співпраці.
Формування бізнесового клімату – це прерогатива, насамперед, держави. Для цього
вона використовує всі притаманні їй важелі і можливості (як прямі, так і непрямі), які вважає
за необхідне залучати для досягнення визначеної мети. Але держава не повинна управляти
економікою. Її роль – у створенні необхідних умов для розвитку галузей, підприємств,
регіонів, збиранні податків, розвитку проблемних районів тощо, адже відродити економіку за
рахунок виключно державних коштів неможливо. Це можна зробити, зокрема, за кошти
недержавних власників, якщо держава створить для цього необхідні умови. Український
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вчений Мерзляк А.В. зазначає, що між функціями інвестицій та роллю держави у сприянні
економічного і соціального розвитку існує тісний зв’язок [4, с.154].
Крім того, в умовах ринкової економіки важлива роль у створенні сприятливого
бізнесового клімату відводиться місцевим органам влади. При цьому, позитивні зусилля
центральної влади з формування сприятливого бізнесового клімату можуть нівелюватися на
місцевому рівні через невідповідну виконавчу дисципліну та громіздку бюрократію, або ж
навпаки, зусилля місцевих органів можуть компенсувати чи зменшити вплив недоліків
загальнодержавного рівня. Від ефективності співпраці регіональних органів управління та
інвесторів, бізнесів залежить дієвість механізму залучення бізнесів у регіон.
При сприятливому бізнесовому кліматі суб’єкти економічної діяльності мають змогу
реалізувати свої потенційні можливості (тобто, одержати прибуток від своєї діяльності) в
рамках чіткого і прозорого законодавчого простору. У зв’язку з цим, бізнесовий клімат не
може бути сприятливим лише для певного кола учасників економічного процесу. Це є
суттєвим моментом. Як показує практика, коли говориться про інвестиційну привабливість,
можна виявити, що, при цьому, одні економічні суб’єкти мають більшу сприятливість у
підприємництві (більшу економічну вигоду), ніж інші (наприклад, іноземні інвестори по
відношенню до національних, чи великі фірми по відношенню до малих, або навпаки).
Насамперед, це передбачається (відображається) у відповідних нормативно-законодавчих
актах. Коли ж мова йде про бізнесовий клімат, то тут ми розуміємо сприятливі умови
діяльності для будь-якого економічного суб’єкту незалежно від розміру, сфери діяльності,
величини статутного фонду тощо. Тобто, створюване середовище повинно заохочувати до
започаткування бізнесу та до його розширення.
Таким чином, при характеристиці економічного середовища тієї чи іншої місцевості
використання такого поняття, як бізнес-клімат, поєднує, узагальнює, інтегрує всі можливі
фактори впливу. Часом, ця комплексна оцінка може мати негативний відтінок. Так,
британська газета «Financial Times» пише: «...попросіть-но українців описати бізнес-клімат в
їхній країні, і вони знайдуть чимало способів запевнити, що він - просто жахливий.
Нагадайте їм про позитивну офіційну статистику, і вони лише всміхнутися вашій
наївності...» [8].
На основі здійсненого аналізу узагальнену порівняльну характеристику
інвестиційного і бізнесового клімату можна представити як таку:
Таблиця 1
Порівняльна характеристика понять інвестиційного та бізнесового клімату*
Інвестиційний клімат
1. Основна мета – обсяг інвестицій
2. Довгостроковий характер інвестування
обов’язковий

не

3. Реінвестиції не виступають чинником інвестування
4. Тривалість та обсяги інвестиційної діяльності
можуть обмежитися інвестиційним проектом
5. Важливе значення як норми прибутковості бізнесу,
так і інших факторів (утримання і розширення ринків
збуту, подолання торгових бар’єрів, географічне
розташування тощо)
*

Бізнесовий клімат
1. Основна мета – ефективність бізнесової діяльності
2. Передбачає довгостроковий характер економічної
діяльності
3.
Реінвестування
виступає
як
запорука
довгостроковості та намірів на розширення діяльності
4. Зацікавленість у нарощуванні обсягів виробництва та
розширенні ділових зв’язків
5. Отримання економічних дивідендів можливе не
стільки за рахунок високої норми прибутку, скільки за
рахунок інших факторів у майбутньому (утримання і
розширення ринків збуту, подолання торгових бар’єрів,
географічне розташування тощо)

розроблено автором

Додатковим позитивом при формуванні бізнесового клімату є його моделювання.
Воно має виняткове значення для оцінки ефективності створених механізмів залучення та
використання капіталу, економічного зростання, а отже, і підвищення добробуту.
Американський дослідник Волтерс С. математично обґрунтував, що місцевості, які мають
сприятливу структуру бізнесового клімату або якось інакше підтримують сильний
промисловий сектор, роблять більші успіхи у зменшенні бідності, ніж ті, в яких це не
спостерігається [10]. Неодноразові дослідження у цьому напрямку сумісні з допущенням, що
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результатом сприятливого бізнесового клімату і зростання попиту на робочу силу є
підвищення реальної зарплати чи зайнятості в промисловості та сприяння зменшенню
бідності [10]. Така постановка проблеми є особливо актуальною як в цілому для України, так
і в розрізі для її регіонів.
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ГЛАВА 1.7. ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА
СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ
Горбачук О.І.,
асистент
Університет економіки та права «КРОК»
Сучасна теорія міжнародної економіки не завжди достатньо приділяє уваги
політичному аспекту міжнародного економічного співробітництва. І цей брак уваги на нашу
думку не дає можливості побачити повноту картини сучасних світогосподарських процесів.
Практика показує, що в реальному світі суто економічних механізмів буває замало для
досягнення тою, чи іншою державою бажаних конкурентних переваг. В процесі підготовки і
прийняття стратегічних рішень у сфері міжнародних економічних відносин вирішальну роль
може відіграти зовсім інший, не економічний фактор - наприклад авторитет, економічна і
військова могутність держави, її позитивний міжнародний імідж, рішучість, політична воля
та міжнародний авторитет її лідерів, рівень інтелекту та дипломатичний хист осіб, які ведуть
переговори і укладають економічні угоди, врешті досить строката національна специфіка
ведення господарств і тих же переговорів, тощо.
Цей аспект має давню історію. Перш за все його можна наочно проілюструвати на
прикладі однієї із класичних економічних теорій. Так, у своїй фундаментальній праці
«Основи політичної економії і оподаткування», Давид Рікардо (David Ricardo), пояснює
теорію порівняльних переваг на основі «природності торгівлі», яка, наприклад, змушує
Португалію експортувати вино, натомість Англію експортувати тканини. В цій же праці
Рікардо викладає свою знамениту концепцію свободи торгівлі: «При системі повної свободи
торгівлі кожна країна, природно, витрачатиме свій капітал і працю на ті галузі
промисловості, які приносять їй найбільші вигоди. Це прагнення індивідуальної вигоди
самим дивовижним чином пов'язано із загальним благом всіх. Стимулюючи працелюбність,
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винагороджуючи винахідливість, використовуючи найкращим чином всі ті сили, які дає нам
природа, цей принцип призводить до самого ефективного і найбільш економного розподілу
праці між різними націями. І в той же час, збільшуючи загальну масу продуктів, він збільшує
загальне благополуччя і зв'язує узами загальної вигоди і постійних зносин всі цивілізовані
нації в одну всесвітню громаду» [1, с. 116].
Однак насправді торгівля вином і тканинами між Португалією та Англією не була
результатом вільної торгівлі. Це результат дії економічної дипломатії, заснованої на
Метуенському Трактаті (за ім’ям лорда Метуена (Methuen), англійського дипломатапосланника в Португалії) [2]. У 1703 році між Португалією і Англією було підписано
торговельну угоду, яка стала частиною військово-політичного договору в ході війни за
іспанську спадщину. В цій угоді, крім іншого, вперше було запроваджено режим
найбільшого сприяння в торгівлі [3]. Згідно договору, Португалія не мала права освоювати
інші сільськогосподарські продукти та розвивати обробну промисловість. Угода встановила
нульовий тариф на англійські вовняні тканини та на 1/3 знизила мито на португальські вина,
що дало змогу Португалії на рівних конкурувати з Францією на англійському ринку. Таким
чином Англія на довгі роки загальмувала промисловий розвиток Португалії, поставивши її
економіку в залежність від англійської промисловості та отримала великий ринок збуту своїх
товарів. Португалія отримала не дуже вигідну угоду, однак зберегла панування в своїй
найбільшій колонії – Бразилії та стала політичною союзницею Англії.
Виходячи з цього історичного епізоду, стає очевидно, що по-перше: пропаговані
Рікардо порівняльні переваги - це лише одна «сторона медалі», по-друге: оскільки важко
зрозуміти: чого в цьому договорі більше, політики чи економіки, можна стверджувати, що
саме поєднання політичного та економічного розрахунку, дипломатії (в даному разі
економічної) та міркувань безпеки країн як правило лежить в основі розбудови тих чи інших
політичних та торгово-економічних моделей і конфігурацій [4].
Європа довгий час була під впливом теорії вільної торгівлі Адама Сміта (Adam Smith)
і Давида Рікардо і можливо саме тому безсумнівними економічними лідерами світової
промисловості і торгівлі в той період були Великобританія і в певній мірі Франція.
Німеччина, натомість, лише формувалася як національна держава і в економічному плані
ледь спиналася на ноги.
Тут є підстави згадати німецького економіста Фрідріха Ліста (Friedrich List). У
сучасній науковій літературі його вважають основоположником теоретичного аналізу
проблем економічної безпеки держави [5, с. 10]. Цей безумовно видатний німецький вчений
стверджував, що теорія вільної торгівлі є вигідною виключно для розвинутих країн і
пропонував введення низки невідкладних протекціоністських заходів для стимулювання
німецької промисловості сер. ХІХ ст.
Німецька економічна школа ХІХ, поч. ХХ ст., дійсно багато в чому завдячує
національній теорії Ф. Ліста. Його фундаментальна праця «Національна система політичної
економії» [6] хоч і не була абсолютно новим у плані захисту внутрішнього ринку країн,
однак мала велике значення для теоретичного обґрунтування шляхів розвитку тогочасної
німецької економіки. Цей досвід і нині є актуальним з огляду на те, що завдяки теоретичним
розробкам німецьких економістів та рішучим діям уряду Отто фон Бісмарка (Otto Eduard
Leopold von Bismarck-Schönhausen), Німеччина кін. ХІХ – поч. ХХ ст. вийшла з групи країн
так званого «другого ешелону» і стала однією з наймогутніших економік світу.
На початку ХХ ст. назрів конфлікт інтересів між новими і старими лідерами, котрий
зрештою вилився у масштабне збройне протистояння. Перша світова війна а згодом Велика
Депресія спонукали до пошуку нових економічних моделей, здатних у короткий строк
відновити національні економіки та створити більш досконалу світову економічну систему,
яка б сприяла поступальному економічному розвитку і мирному співіснуванню держав.
У зв’язку з цим, варто зазначити, що саме у період Великої депресії почало активно
входити до вжитку словосполучення «економічна безпека». У 1934 р. за указом президента
США Ф.Д. Рузвельта було створено Федеральний комітет з економічної безпеки (Comity of
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Economical Security) та Консультативну раду при ньому. Однак економічна безпека у той час
ще не була виділена у певну концепцію чи галузь економічної теорії. Створений Рузвельтом
комітет займався переважно економічною захищеністю окремих осіб, сім’ї, забезпеченням
права на гідне житло, освіту, соціальний захист а також боротьбою з масовим безробіттям.
Можливо з огляду на це головою комітету було призначено міністра праці, Френсіс Перкінс
(Frances Perkins) першу в історії жінку, що входила до кабінету міністрів США [7].
У 1934 р. Рузвельта відвідав відомий англійський економіст Дж.М. Кейнс (John
Maynard Keynes), котрий побачив певні загрози економічній безпеці США і у зв’язку з цим
пропонував ввести елементи державного регулювання ринкової економіки. У свою чергу
антикризовий курс тогочасної американської адміністрації був близький до теоретичних
поглядів Дж. М. Кейнса. Однак твердження, що Рузвельт у своїх реформах керувався
напрацюваннями англійського вченого є помилковими. Документальні джерела доводять, що
ці безумовно видатні постаті в історії економічної думки, прийшли до усвідомлення
необхідності зміни методів капіталістичного господарювання цілком незалежно: Кейнс - від
економічної теорії, Рузвельт - від економічної практики. Це свідчило про об´єктивну
необхідність кардинальних змін економічної теорії та політики нового часу [8].
Під час Другої світової війни міжнародне економічне співробітництво здійснювалось
лише між союзними державами в основному у формі взаємодопомоги. Прикладом такої
допомоги, а водночас дієвості економічної дипломатії США часів Другої світової війни
можна вважати програму ленд-лізу (від англ. lend — «позичати» і lease — «здавати в оренду,
внайми»). За цією програмою Сполучені Штати передавали своїм союзникам, чия оборона
визнавалася життєво важливою для безпеки США, в символічний найм, а в більшості на
безоплатній основі: боєприпаси, військову техніку та спорядження, продовольство,
стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти. У пострадянській історіографії, вже
вільній від ідеологічних нашарувань, почали визнавати значення та масштаби військовоекономічної допомоги США в справі перемоги над Німеччиною як у плані кількісних і
якісних характеристик військової техніки і спорядження, доступу до нових технологій
озброєння й промислового устаткування, так і в плані політичної і моральної підтримки
народів воюючих країн в надзвичайно важкий період їх історії.
Прикладом дієвості дипломатії післявоєнних років, що безпосереднім чином вплинула
на стан економічної безпеки Європи, а далі і розбудови міжнародної системи безпеки та
економічного розвитку країн цілого світу, є план Маршалла (за ім’ям Дж. Маршалла (George
Catlett Marshall), державного секретаря та міністра оборони США) або офіційно: Програма
відновлення Європи після Другої світової війни. Вважається, що ідея розробки Програми
належить американському бізнесмену і дипломату Вільяму Л. Клейтону (William Lockhart
"Will" Clayton), котрого у цей час президент Г.Трумен (Harry S. Truman) призначив першим
заступником держсекретаря з економічних питань. В. Клейтон та Дж. Маршалл від початку
розглядали цей проект у руслі національних інтересів США, але суть економічної безпеки
своєї країни і міжнародної економічної безпеки вбачали саме в розбудові стабільних,
тривалих і взаємовигідних економічних зв’язків. Відомі слова В. Клейтона: «нам потрібні
ринки, великі ринки, щоб купувати й продавати… а тому дешевше захистити себе
економічними засобами, яких у нас цілком достатньо».
Взагалі досвід післявоєнних десятиліть свідчить про те, що всі досягнення
американської зовнішньої політики та дипломатії спиралися на міцний економічний
фундамент. Так, політика США з формування післявоєнної системи міжнародних відносин,
неодмінно містила в собі визначальний економічний компонент та обов’язковий фактор
економічної безпеки:
- план Маршалла для країн Західної Європи,
- програму стабілізації для Японії,
- розширення американських капіталовкладень у Латинській Америці,
- створення системи впливових міжнародних економічних організацій — МВФ,
ГАТТ, МБРР та ін.
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- у створенні ООН державами переможницями, також ключову роль відігравали
США, доречі назва Об'єднані Нації запропонована президентом Сполучених Штатів
Франкліном Д. Рузвельтом.
Не менш важливим з перелічених аспектів є роль плану Маршалла в досягненні
європейської єдності, а в перспективі європейської інтеграції. США здобули могутнього
союзника, зміцнивши й відтворивши Західну Європу за власним зразком [9].
У цей період у світі намітились два політико-економічні центри тяжіння США та
СРСР, навколо яких сформувалася біполярна система міжнародних відносин. Почався період
глобального протистояння між Сходом і Заходом, відомий в історії як період «холодної
війни» і гонки озброєнь. І якщо в США, в процесі цієї гонки, економічна складова
продовжувала інтенсивний розвиток і поступово вийшла на лідируючі позиції внутрішньої і
зовнішньої політики, то в СРСР над економічними процесами домінував політикоідеологічний компонент, що врешті і визначило результат глобального протистояння
наддержав. Це дуже показовий і суворий урок для усвідомлення важливості шляхів
забезпечення національної економічної безпеки держави.
У зв’язку з цим наукові дослідження у галузі міжнародної економіки та економічної
безпеки проводилися в основному у США та країнах Західної Європи. Йшлося про
економічні аспекти гонки озброєнь у роки «холодної війни». Теоретичні розробки того часу
полягали в пошуку оптимального співвідношення між обсягами і структурою витрат на
оборону та економічною доцільністю і конкурентоспроможністю країни на світовому ринку.
Професор міжнародних відносин у Болонському центрі університету Джона Хопкінса (Johns
Hopkins University SAIS – Bologna Center), визнаний експерт у галузі економічної безпеки
Джакомо Лучіані (Giacomo Luciani) виявив ряд ключових проблем, що виникали при спробах
знайти оптимальне співвідношення між згаданими чинниками. Зокрема, за Лучіані існує явне
протиріччя між економічною раціональністю та вимогами безпеки. Оскільки війни - явище
рідкісне, перевірити ефективність прийняття будь-якого рішення з військових витрат
неможливо. Такі рішення не піддаються кількісній оцінці і є суто абстрактними. Тлумачення
цивільної економічної діяльності держави з точки зору безпеки, на думку Дж. Лучіані, є
досить умовним і нічим не відрізняється від звичайного комерційного ризику, однак якщо
при цьому не йдеться про мілітаризацію економіки [10].
Прихильник іншого підходу, професор психології Університету в Коннектикуті Д.
Фішер (Jeffrey D. Fisher), натомість стверджував, що «вибір між виробництвом у цивільному
та військовому секторі такий, що громадянське споживання і національна безпека зростають
в однаковій мірі». Іншими словами, гонка озброєнь супроводжується економічним ростом.
Досить оригінальної позиції дотримувався відомий американський фахівець у сфері
міжнародних відносин, професор політичних наук у Лондонській школі економіки і
політичних наук Б. Бузан (Barry Gordon Buzan) стверджуючи, що обговорення проблем
економічної безпеки в системі капіталістичних відносин є доволі невдячною справою, бо «в
основі конкурентоспроможного капіталізму лежить чимала ступінь постійної беззахисності
всіх його структурних одиниць (особа, фірма, держава), що робить ідею економічної безпеки
в рамках капіталізму чимсь схожим на протиріччя в термінах». Однак далі Б. Бузан все ж
визнає, що «хоча безпека для структурних одиниць і є ілюзорною, загалом капіталізм дійсно
пропонує важливі системні переваги у сфері безпеки» [11]. Тобто, якщо спробувати
інтерпретувати вислів Б. Бузана, то можна сказати, що прагнення до економічної безпеки
суб’єктів господарювання не сумісне з капіталізмом, однак кращої системи для забезпечення
економічної безпеки держави поки що не існує. Якщо ж ми хочемо всеосяжної економічної
безпеки, то нам потрібно «повалити» капіталістичну систему і створити щось більш
досконале. Однак минуле вчить нас, що такі експерименти здебільшого не вдавалися…
Дослідження в галузі впливу політичних факторів на поступальний економічний
розвиток та економічну безпеку держав пожвавилися після краху біполярного світу, коли
економічна складова національної безпеки почала набувати самостійного значення. Причому
ці дослідження розвивалися на Заході та пострадянському просторі «паралельними
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шляхами», слабо сполучаючись між собою. Певна відмінність між пострадянською (в т. ч.
українською) і західною «школами» економічної безпеки полягає у різному тлумаченні
самого терміну «безпека». Деякі західні вчені вбачали в ньому насамперед захищеність від
«зовнішніх» загроз, українські ж, як власне і російські вчені більше зосереджені на
внутрішніх аспектах розбудови системи економічної безпеки держави: особистість,
підприємство, регіон, держава, що є основою для сталого розвитку національної економіки,
міжнародної конкурентоздатності і вже потім безпеки зовнішньоекономічної. Це вочевидь
зумовлено тим, що, скажімо, в Україні наукові розробки в галузі економічної безпеки
почалися в середині 1990-х років, коли українська економіка перебувала в глибокій кризі.
Звинувачувати в цьому зовнішні сили безглуздо, - треба було шукати шляхи виходу з низки
негативних тенденцій, які були накопичені старою командно-адміністративною системою і
розбудовувати нову, ринкову економіку з урахуванням фактору внутрішніх і зовнішніх
загроз, серед яких знову ж таки надавався пріоритет внутрішнім.
І нині теоретичні підходи до засад економічної безпеки постіндустріальних країн і
країн з перехідною економікою дещо різняться. Розвинуті країни сповідують принципи
вільного ринку, стимулювання міжнародної конкурентоздатності, досягнення соціальної
рівноваги, подолання глобальних загроз. Транзитивним країнам, до яких входять і
пострадянські, відповідає інституціональна концепція економічної безпеки, що акцентує
увагу на встановленні державою чітких «правил гри». Базовою інституціональною
концепцією прийнято вважати концепцію перуанського економіста Ернандо де Сото
(Hernando de Soto). Йому належить пояснення причин росту тіньової економіки, основною з
яких він вважає бюрократичні перешкоди вільній конкуренції. Ідеї Е. де Сото зосереджують
увагу державного менеджменту на забезпеченні верховенства права в економіці, захисті прав
власності, зменшенні кількості бюрократичних процедур, боротьбі з бюрократизмом і
корупцією [5, с. 15].
Сучасні західні дослідники Х. Векк-Ханеман (Hannelore Weck-Hannemann) [12] і П.
ван Баргейк [13] провівши докладні економетричні дослідження, щодо впливу політичних
факторів на сталий економічний розвиток і економічну безпеку держав узагальнили їх у
трьох основних теоретичних положеннях:
1. Зростання (активізація) конфліктної поведінки (тобто негативні військові і
дипломатичні взаємини, міжнародний тероризм) значно знижує торговельні потоки.
2. Зростання (активізація) кооперативної поведінки (тобто позитивні і конструктивні
дипломатичні взаємини і угоди) збільшують потоки двосторонньої торгівлі.
3. Зростання (активізація) міжнародних економічних взаємин (торгівля, інвестиції,
економічна допомога і т. ін.) знижує імовірність конфлікту (війни, міжнародний тероризм і т.
ін.).
Тобто інтенсивна та взаємовигідна міжнародна економічна взаємодія, є певною
гарантією миру, стабільності та поступального розвитку економіки країни, а отже основою
національної економічної безпеки. А рівень та інтенсивність цієї взаємодії забезпечує
політико-дипломатична діяльність, котра має для цього цілий спектр властивих їй засобів і
механізмів.
Ці висновки мають бути цікавими як економістам, так і політикам та дипломатам, від
яких як правило залежить доля міжнародних економічних угод.
На основі обробки емпіричних даних у сучасній економічній науці обґрунтовано
твердження про взаємний вплив міжнародних політичних та торгово-економічних відносин у
зовнішньоекономічній діяльності національних держав і водночас висловлено припущення,
що ця тенденція разом з новітніми стратегіями забезпечення економічної безпеки буде
формуючим началом геополітики та геоекономіки початку ХХІ ст.
Отже, при розгляді зазначених питань, необхідно виходити з того незаперечного
факту, що зовнішня політика – це не лише і не стільки підтримка політичного діалогу з
лідерами, чи урядами інших країн, скільки кропітка робота по просуванню
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зовнішньоекономічних інтересів держави за кордоном. Захист і просування національних
економічних інтересів – головне завдання зовнішньої політики будь-якої сучасної держави.
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ГЛАВА 1.8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Диба О. М.
к.е.н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій

Гернего Ю. О.
аспірант кафедри банківських інвестицій
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
Еволюція сучасного суспільства можлива лише на засадах його збалансування, що
пов’язано із поширенням парадигми сталого розвитку на усі сфери функціонування
суспільства. Зокрема, важливим є створення механізму сталого економічного розвитку, що
можливо на основі стабілізації національної фінансової системи. В межах національної
фінансової системи формується фінансово-кредитний механізм сталого розвитку,
необхідність теоретичного обґрунтування якого зумовлена зростанням актуальності
практичного використання зазначеного механізму.
На основі аналізу розробок класиків політичної економії, сталий розвиток узгоджуємо
із стадіями розвитку суспільства. На нашу думку, в історичному аспекті основою
збалансування усіх ключових сфер суспільного життя слугують стадії економічних циклів.
Зокрема, визначальними для сталого економічного розвитку є цикли відповідно до теорії
«довгих хвиль», оскільки саме вони є інструментом довгострокового розвитку економіки
(табл. 1). М. Кондратьєв прослідкував зв’язок між стадіями циклу та хвилями технологічних
змін, які обумовлені нововведеннями та економічними можливостями їх упровадження, а їх
напрям та інтенсивність є функцією запитів практичної діяльності [7].
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Таблиця 1
«Довгі хвилі» у працях класиків політичної економії *
Цикли М. Кондратьєва
Цикл

1

1803 до
1841–43 р.р.

Приблизне датування хвиль
з к. 80–х — п. 90–х рр XVIII ст. до 1810—
1817 рр.
Підвищення

Цикли інноваційного розвитку
Й. А. Шумпетера

Механізація

1810 —1817 рр. до 1844— 1855 рр.
Зниження

2

1844–51 до
1890–96 р.р.

з 1844—1855 рр. до 1870— І875 рр.
Підвищення

Парові машини, залізничні дороги

з 1870—1875 рр. до 1890— 1896 рр.
Зниження
3

1891–96 до
1945 – 47 р.р.

4

1945–47 до
1981–83 р. р.

5
6

1981–83 до ~ 2018 р.

~2018 до ~ 2060р.

з 1891 —1896 рр. до 1914— 1920 рр.
Підвищення
1914—1920 рр. до 1939—1946 рр.
Зниження
1939—1945 рр. до 1967—1973 рр.
Підвищення
1967—1973 рр. до 1982—1985 рр.
Зниження
1982—1985 рр. до 2000 – 2005 р.р.
Підвищення
2000 – 2005 р.р….
Зниження
Підвищення

Електротехніка та важке
машинобудування

Автомобілі, агрохімія, масове
виробництво

Інформаційні технології та
біотехнології
Екологічні, ресурсоефективні
технології

* Джерело: складено автором на основі [7], [12]

Й. Шумпетер стверджував, що існує нескінченна кількість циклів, які генеруються
інноваціями. Крім того, вчений звернув увагу на значення фінансування для збалансованого
розвитку суспільства. Й. Шумпетер першим підкреслив роль кредиту як основи фінансового
забезпечення інноваційного зростання [12, с. 48].
На практиці процеси фінансування та кредитування реалізуються у межах фінансової
системи за посередництвом фінансових, зокрема кредитних, установ. Згідно ст. 1 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»,
фінансова установа - це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька
фінансових послуг, а також інші послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг, у
випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому
законом порядку. Кредитна установа - це фінансова установа, яка відповідно до закону має
право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик [10].
Ю. Ніколенко трактує фінансову систему, як сукупність відокремлених, але
взаємопов'язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, у процесі яких створюються і
використовуються фонди грошових коштів [9, с. 196]. Ряд сучасних авторів виокремлюють
також кредитну систему. В. Базилевич досліджує її, як систему кредитних відносин,
принципів і форм кредитування (функціональна структура) та сукупність кредитнофінансових установ, які створюють, акумулюють і надають грошові засоби на засадах
кредитування (інституціональна структура). Фінансова система включає надання усіх
фінансових послуг, кредитна система орієнтується виключно на обслуговування кредитів.
При чому, в межах кредитної системи України, поряд з банками та небанківськими
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кредитними установами, враховуємо кредитні можливості інших небанківських фінансових
установ (рис. 1).
Фінансовий ринок

Фінансова система

Банківська
система
– НБУ;
– Інші банки;
– Філії
іноземних
банків.

Бюджетна
система
– Державний бюджет
України;
– Республіканський
бюджет АРК;
– Місцеві бюджети.

Кредитна система

Небанківські фінансові установи

– Кредитні спілки;
– Ломбарди;

– Лізингові компанії;
– Довірчі товариства;
– Страхові компанії;
– Установи накопичувального пенсійного
забезпечення;
– Інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні
особи, виключним видом діяльності яких є надання
фінансових послуг.

Надання та обслуговування
кредитів

Надання інших фінансових послуг

Ринок кредитних ресурсів
Для здійснення поточної діяльності
суб’єктів господарювання

Небанківські кредитні
установи

Підприємства,
установи та
організації усіх
форм власності
і громадяни

З метою інноваційного
розвитку

Ринок

Ринок цінних

Ринок

грошей

паперів

фінансових послуг

Рис. 1. Учасники національної фінансової системи*
*Джерело: складено автором

В межах фінансової та кредитної систем фінансово-кредитний механізм реалізується
за посередництвом фінансових і кредитних ресурсів. Фінансово-кредитний словник трактує
фінансові ресурси, як сукупність фондів грошових засобів, що перебувають у розпорядженні
держави, підприємств і організацій, створюються у процесі розподілу й перерозподілу
сукупного суспільного продукту і національного доходу. К. Павлюк розуміє під фінансовими
ресурсами грошові нагромадження і доходи, які створюються у процесі розподілу й
перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для
забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних
потреб [6, с. 50]. У працях С. Юрія, фінансові ресурси - це грошові фонди, які створюються у
процесі розподілу й використання валового внутрішнього продукту за певний період часу.
Тобто, фінансові ресурси об’єднують ресурси усіх секторів економіки. Залежно від форми
власності вони поділяються на державні (кошти державного та місцевих бюджетів,
позабюджетних фондів) та приватні (власні кошти підприємств; ресурси банківських і
небанківських фінансових установ; кошти іноземних інвесторів та інші зовнішні фінансові
ресурси) фінансові ресурси.
В свою чергу кредитні ресурси об’єднують ресурси, які призначені лише для
кредитних операцій. Наприклад, А. Філіпенко під кредитними ресурсами розуміє сукупність
позичкових капіталів у грошовій чи товарній формі. Перспективи використання фінансових
та кредитних ресурсів залежать від кредитного ризику, проявляються у формі фінансового та
кредитного потенціалів. На думку У. Адель, Р. Майєр, Р. Бальман, А. Беккер, Т. Бохме та
Г. Штрауб кредитні ризики деталізуються, як ризики згоди потенційного позичальника на
кредит, невизначеність, асиметричність інформації та ризики прийняття позитивних
кредитних рішень кредитора. В. Лагер, П. Йорін, М. Кіїм і Я. Муроматі виокремлюють
ризики позиціонування, операційний та власне кредитний ризики [2, с. 248]. В. Опарін та
С. Шумська вважають, що фінансовий потенціал залежить від усіх наявних ресурсів країни,
які за умови активізації можуть значно підвищити фінансовий стан країни. С. Онишко
обґрунтовує фінансовий потенціал, як комплекс характеристик, які здатні забезпечити
загальну оцінку фінансового стану на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, а
також факторів чи умов зміни цього стану і перспектив стійкого економічного зростання [5,
с. 300].
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Таким чином, у позичальника виникає потреба отримати кредит, яку може
задовольнити кредитор («1»). З урахуванням рівня кредитного потенціалу («2»),
виділяється кредитний ресурс («3»). В процесі кредитування кредитний ресурс
перетворюється на фінансовий ресурс позичальника («4»), що дозволяє примножити
фінансовий потенціал («5»). Кредит сприяє підвищенню результатів ділової активності, є
основою фінансово-кредитного механізму сталого розвитку (рис. 2).
Можливість надання КРЕДИТУ
Кредитор
(банк, небанківська фінансова установа)

3

Кредитний ресурс
4

Додатковий фінансовий ресурс

Кредитування

Кредитний потенціал

Кредитування

Кредитний ризик

2

Кредитний ризик

1

5

Фінансовий потенціал

Позичальник
1

Потреба отримати КРЕДИТ

Рис. 2. Основні елементи фінансово-кредитного механізму*
*Джерело: складено автором

З метою доповнення теоретичного обґрунтування фінансово-кредитного механізму
сталого розвитку проаналізуємо особливості його використання на практиці. Тому,
дослідимо можливість поєднання ефектів від реалізації фінансово-кредитних операцій
банками з результатами діяльності спеціалізованих фондів та небанківських установ, які
займаються лізингом, факторингом, андерайтингом та іншими видами кредитування у різних
країнах.
Наприклад, банківський сектор є однією із найважливіших компонентів сталого
розвитку багатьох країн. На різних етапах розвитку суспільства позиція країн у світі значним
чином визначається рівнем розвитку банків, в тому числі результативністю здійснення
фінансово-кредитних операцій (табл. 2).
Згідно поглядів фахівці Глобального Інституту МакКенсі зміни ВВП країн світу
пов’язані із фінансово-кредитними можливостями банків. За останні 10 років відбулося
підвищення показників банківського кредитування в 15 найбільших країнах, що
розвиваються близько на 14 трлн. дол., що супроводжувалося пропорційним зростанням
ВВП. У 2012 році рейтинг провідних банків за капіталом 1-го рівня очолюють три Китайські
банки, які займали відповідно 7, 15 та 14 місця аналогічного рейтингу станом на 2010 рік
Четверте місце посідає JPMorgan Chase Co (США), який був лідером у 2009 році. Аналіз TOP
– 10 рейтингу [18] дозволяє пов’язати позиції економік країн на світових ринках із статусом
національних банків, в тому числі із рівнем розвитку їх фінансово-кредитного механізму.
На практиці фінансово-кредитний механізм сталого розвитку за рахунок
використання ресурсів банків достатньо результативний для країн Європи. Так, у 2011 р.
банки й інші фінансові компанії забезпечили 12% доходів бюджету Великої Британії [1,
с. 20]. Крім того, британські банки перебувають в тісній взаємодії або являються частиною
фінансових кластерів [4, с. 60]. Банки-лідери за величиною активів розташовані в містах
зосередження кластерів (наприклад район Лондону The City). Таким чином створюють
передумови для більш тісного залучення банківських установ до фінансування інноваційного
та науково-технічного підприємництва, що слугує основою сталого розвитку.
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Таблиця 2
Етапи формування банківської системи світу в контексті забезпечення сталого
розвитку*
№
з/п
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Етап

Період

Зміст

Формування світової банківської системи
Формування потреби в
Розвитком ремесел та торгівлі в Європі, розширення
ХІІ—ХІІІ ст.
банківському секторі
діяльності банківських установ
Розширення спектру
Позичкові та заставні операції почали широко
XIII—XIV ст.
банківських послуг
використовуватись в Італії, Англії та Франції
Територіальне
Поширення позичкових та заставних операцій на решту
розповсюдження банківських
XV—XVI ст.
Європи
послуг
Формування банківської
Перші кроки на шляху набуття банківською системою
XVII ст.
системи
комплексного характеру
Глобалізація банківського
починаючи з
Формування глобального банківського кредитного
ринку
XVIII ст.
ринку
Сучасний розвиток світової банківської системи
Роль розвинених країн (США, Західна Європа, Японія)
Зростання банківського
була домінуючою у світовій економіці та банківському
1970–1990 р. р.
сектору розвинутих країн
секторі, їх частка складала 57,8 % світового ВВП, для
світу
порівняння: країни Азії – 16,4 % світового ВВП.
Провідні позиції у рейтингу найбільших (за капіталом)
банків почали займати японські банки. На західні
країни припадало у 1990 р. 80 % усього обсягу
Японський бум
1990–2000 р. р.
глобального банківського капіталу. У країнах Азії
тенденція
до
зростання
кількості
провідних
банківських установ.
Трансформація світового банківського сектора в
умовах глобальних фінансових криз. У 2000 р. в
структурі найбільших банків світу (за капіталом): 3
американські, 4 японські, англійський, французький,
Азіатське лідерство
2000–2010 р. р.
китайський. Збільшення кількості провідних банків у
країнах Азії; нарощують свої позиції країни БРІК
(Бразилія, Росія, Індія, Китай)
2010 р. по даний Подальша трансформація глобального банківського
Банківська глобалізація
час
сектора
*Джерело: складено автором на основі [11, с. 182]

У Європі розвиненим є також фінансово-кредитний механізм сталого розвитку
Німеччини. Особливістю банківського сектору Німеччини є різноманіття форм організації
банківських установ, що не допускає підвищення до критичного рівня ризиків
функціонування банків. У державі, крім приватних, публічних і федеральних, функціонує
значна кількість кооперативних банків [1, с. 20]. Максимальним обсягом активів володіють
комерційні банки (Deutsche Bank, Commerzbank). Наприклад, у 2011 р. таким банкам
належало близько 19% банківських активів Німеччини. Кредитування інноваційних проектів
засноване переважно на можливостях комерційних та кооперативних банків. Комерційні
банки являються універсальними, кооперативні направлені на кредитування інноваційного
розвитку окремих галузей.
В зв’язку із розвитком ринкової економіки Польщі існує розширюються фінансовокредитні можливості банків країни. Домінантні позиції банківського кредиту
підтверджуються тим, що близько 90 % суб’єктів господарювання розуміють його основним
джерелом для їх інноваційного розвитку [16, с. 11].
Банківський кредит потребує дослідження в контексті сталого розвитку Швеції. У 70тих роках в країні було створено Раду технічного розвитку, згідно положень якої для
успішного розвитку необхідним є поєднання зусиль промислових підприємств з
дослідженнями наукових установ та ресурсами банків. На сьогодні близько 80 %
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інноваційно-активних суб’єктів господарювання Швеції визнали банківський кредит
ефективним ресурсом вдалого розвитку [15, с. 219].
Доволі традиційним є банківське кредитування також для США. Сталий розвиток
країни пов’язуємо з інноваціями. Фінансово-кредитне забезпечення інновацій в США
здійснюють три типи банків: малі спеціалізовані банки, які надають кредити для малих та
середніх підприємств, що перебувають на початкових стадіях розвитку; спеціалізовані банки,
що обслуговують інноваційні фірми, які вже почали генерувати прибутки; великі банки, які
пропонують послуги для великих фірм, наприклад, за допомогою організації консорціумних
кредитів [3, с. 68]. Банки першої групи орієнтовані на кредитування інновацій локального
значення. Вони можуть задовольнити помірні фінансові потреби клієнтів, забезпечуючи при
цьому незначний рівень ризику. Банки другої групи перебувають у фазі інтенсивного
розвитку, тому мають значно більше можливостей для кредитування інновацій. Великі банки
прагнуть до диверсифікації ризиків, тому найкраще орієнтовані на потреби інноваційного
сектора. Для сталого розвитку економіки США необхідно створювати «спеціалізовані
інноваційні банки». Розглядається перспектива забезпечення виконання програм сталого
розвитку промислових компаній, одержання прибутку від реалізації цих програм.
Проте, для розвинених країн характерним є також участь небанківських фінансових
установ у фінансово-кредитному забезпеченні сталого розвитку. Так, в Європі лідером на
ринку небанківських фінансових установ є Велика Британія. Згідно даних Міжнародної
асоціації андерайтингу найбільше клієнтів скористалися даною послугою на території саме
цієї держави (45%). Велика Британія є батьківщиною факторингу (виник в XIV ст.) і до
сьогодні залишається лідером на світовому та європейському ринках факторингових послуг.
У 2011 р. 23,5 % європейського ринку факторингу припадало на дану країну [14],
факторингові компанії Royal Bank of Scotland та Lloyds TSB відносяться до найбільших в
Європі. Згідно даних Європейської асоціації лізингу, частка британської Асоціації лізингу на
європейському ринку становить 15,37% [15]. На рівні бюджету створено інвестиційний фонд
наукових досліджень та капітальний фонд фінансування масштабних установок та
обладнання. Фінансові ресурси першого направлені на розвиток теоретичних обґрунтувань
інноваційних можливостей, другого – на виготовлення інноваційної продукції, що становить
основу для сталого розвитку країни.
Небанківські фінансові установи направлені на фінансово-кредитне забезпечення
державних пріоритетів у Швеції, що посилює інноваційний розвиток пріоритетних галузей та
сприяє сталому розвитку економіки країни. Наприклад, андерайтингові компанії
орієнтуються на сталий розвиток підприємств машинобудування, зокрема пріоритет
надається суднобудуванню. Галузевий розподіл компаній, що скористалися лізингом,
характеризує перспективу сталого розвитку на основі лізингу. Найбільша частка суб’єктів
господарювання, які реалізовували проекти на основі фінансово-кредитного забезпечення у
формі лізингу, припадає на галузі машинобудування та виробництва промислового
обладнання [15].
Перспективи участі небанківських фінансових установ у формуванні фінансовокредитного механізму сталого розвитку існують у Польщі. Перехід до ринкових умов
господарювання зумовив виникнення національних ринків небанківських фінансових
установ. Ринок факторингу є невеликим за об’ємом (4,84 % європейського), проте щорічно
зростає [14]. Ринок лізингу Польщі становить 3,04 % європейського [15]. У структурі лізингу
та факторингу переважає високотехнологічний сектор, що підтверджує інноваційний
потенціал розвитку даних джерел фінансово-кредитного забезпечення для сталого розвитку
Польщі.
Небанківські фінансові установи забезпечують сталий розвиток економіки США.
Згідно даних Міжнародної асоціації андерайтингу у США близько 13 % клієнтів
скористалися даною послугою. У 2011 р. в країні відбулося 81 первинне ринкове розміщень
цінних паперів на ринку проти 12 у 1975 р. та 41 у 2009 р, проте у 2010 р. відбулося 94
розміщення, у 2007 р. – 160. Ринок лізингу у США за останнє десятиліття виріс до найвищої
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стадії розвитку – зрілості, якій притаманні нижчі норми прибутку, що змушують лізингові
організації збільшувати власну операційну ефективність замість збільшення обсягів
продажу. Лізингові організації зосереджуються більше на оцінюванні ризиків активів,
зменшуючи свою увагу до проблем кредитування, запроваджують мало інноваційних
продуктів та стають експертами у конкретних видах обладнання [7, с. 109]. У 2010 р. приріст
на ринку лізингу США становив 12 %, що не є високим результатом [13]. Тобто, для
підтримки позитивних тенденцій сталого розвитку економіки країни важливо збалансувати
фінансово-кредитний механізм на основі поєднання можливостей банків та небанківських
фінансових установ.
Для економіки України важливим є формування фінансово-кредитного забезпечення
сталого розвитку національної економіки з урахуванням поточних можливостей та існуючих
тенденцій її функціонування, а також досвіду зарубіжних країн. Тому, найбільш ефективним
вважаємо поєднання можливостей вітчизняних банків з перспективами формування та
активізації ділової активності небанківських фінансових установ. При чому, на нашу думку,
дана діяльність має координуватися за рахунок посередництва держави (рис. 3).
Банківські кредитні установи
Національний банк України
Державні банки (Ощадбанк, Укрексімбанк)
Акціонерні банки
Загальна класифікація небанківських фінансових установ
договірні (страхові компанії, довірчі товариства);
інвестиційні (інвестиційні фонди та компанії,фінансові,
лізингові і факторингові компанії);
депозитні (кредитні спілки, товариства).
Небанківські фінансові установи
Банки
Підприємства
Держава

Сталий
розвиток

Державна інноваційна
фінансово- кредитна установа
Фонд підтримки малого
іннова
Фонд кредитних гарантій
Комунальні спеціалізовані
небанківські інноваційні
фінансово фінансово-кредитні
установи
Венчурний фонд для
фінансування інновацій
Мережа спеціалізованих
небанківських інноваційних
фінансово-кредитних установ

Рис. 3. Фінансово-кредитні установи в контексті сталого розвитку в Україні*
*Джерело: складено автором
Таким чином, фінансово-кредитний механізм вважаємо однією із ключових складових
сталого розвитку, оскільки саме належний рівень фінансово-кредитного забезпечення лежить
в основі стабілізації та поступального зростання усіх сфер суспільного життя. Дослідження
теоретичних основ та практики використання фінансово-кредитного механізму сталого
розвитку дозволили зробити наступні висновки:
- основою результативного функціонування фінансової системи в умовах сучасності є
її існування на засадах сталого розвитку;
- сталий розвиток полягає в узгодженні та поступальній стабілізації усіх ключових
сфер суспільного життя для чого необхідне систематичне залучення достатнього обсягу
фінансових ресурсів, побудова ефективного механізму фінансово-кредитного забезпечення
сталого розвитку;
- на практиці фінансово-кредитне забезпечення сталого розвитку реалізується за
рахунок використання можливостей та поєднання зусиль банків та небанківських фінансових
установ;
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- формування механізму належного фінансово-кредитного забезпечення сталого
розвитку економіки України можливе лише за рахунок поєднання можливостей банків та
потенціалу розвитку небанківських фінансових установ з урахуванням досвіду їх
функціонування у розвинених країнах.
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ГЛАВА 1.9. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ
Єльнікова Ю. В.
аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку»
Постановка проблеми. Детальний аналіз окремих аспектів розвитку вітчизняного
ринку похідних фінансових інструментів (далі – РПФІ) дав змогу стверджувати про значні
проблеми та недоліки його функціонування. З метою формування дієвого комплексу
інструментів подальшого реформування РПФІ та визначення правильного вектору його
стратегічного розвитку, необхідним є проведення кількісного оцінювання ефективності
функціонування РПФІ. У той же час, зауважимо, що в сучасній науковій літературі питання
методики оцінювання ефективності функціонування РПФІ майже не досліджено, тому
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актуальності набуває розроблення авторського науково-методичного підходу до розрахунку
шуканого показника.
Виклад основного матеріалу. Розгляд саме категорії «ефективність» в межах
ідентифікації рівня розвитку та оцінювання стану функціонування РПФІ обумовлений тим,
що в класичному вигляді «ефективність» визначається як відношення між результатами
діяльності та витратами на її здійснення [5]. Таким чином, математична формалізація
ефективності саме на засадах співвідношення результатів з витратами, дозволить
сформувати дієвий механізм подальшого розвитку РПФІ на всіх рівнях його функціонування
та регулювання.
Переходячи до, безпосередньої, реалізація авторського науково-методичного підходу
до оцінювання ефективності функціонування РПФІ зазначимо, що він базується на
застосуванні методики побудови фундаментального рівняння торгівлі, яке в класичному
вигляді запропоноване в роботі Ральфа Вінса «Математика управління капіталом. Методи
аналізу ризику для трейдерів та портфельних менеджерів», та має наступний вигляд:
N
(1)
TWR  AHPR 2  SD 2
де N – кількість періодів;
AHPR – середня арифметична торгівлі, або координата, що відповідає доходу по
портфелю;
SD – стандартне відхилення торгівлі, або координата, що відповідає ризику по портфелю.
Дане рівняння відображує в математичній формі компроміс між розподілом
прибутковості та збитків торгової системи. Саме математична формалізація даного
компромісу і обумовила виокремлення за базу реалізації науково-методичного підходу до
оцінювання ефективності функціонування РПФІ даний математичний інструментарій.
Таким чином, подальша реалізація наведеної методики буде заключатись в
математичній формалізації доходної (результативної) та витратної (ризикової) частини
функціонування РПФІ. З цією метою, відносне оцінювання доходної частини
функціонування РПФІ запропоновано розглядати як ковзну середньоарифметичну величину
обсягів ПФІ, а відносне оцінювання витратної частини, як ковзну середньогеометричну
величину розглянутих справ про правопорушення на фондовому ринку.
Зупиняючись на інтерпретації доходної та витратної частини функціонування РПФІ
через визначені вище показники, необхідно зазначити, що величина розглянутих справ про
правопорушення на фондовому ринку описує, в своїй більшості ризик, а не витрати. Тобто
наявність правопорушень на фондовому ринку свідчить про ризик якій існує на ньому та
проявляється в невиконання учасниками ринку встановлених вимог, що порушує ефективну
діяльність РПФІ та спричиняє зростання дестабілізуючих факторів. Але як зазначалось
раніше (виходячи з фундаментального рівняння торгівлі), дана адаптація класичного підходу
трактування ефективності цілком адекватне та відповідає меті поставленого дослідження.
Крім того, справедливо зауважити, що визначальна особливість формалізації даного
підходу виступає врахування потрібного напрямку оптимізації як чисельника (дохідної
частини, яка максимізується), так і знаменника (ризикової частини, яка мінімізується). В
свою чергу, за рахунок застосування ковзної середньої відбувається зменшення випадкового
розкиду (дисперсії) як дохідної, так і ризикової частин функціонування РПФІ та
здійснюється згладжування закономірності розвитку даного ринку.
Розглянувши всі базові аспекти математичного опису методичних засад оцінювання
ефективності функціонування ринку похідних фінансових інструментів проведемо його
практичне впровадження в межах наступної послідовності етапів:
1) збір та систематизація статистичної інформації функціонування РПФІ;
2) математична формалізація дохідної частини оцінювання ефективності
функціонування РПФІ;
3) математична формалізація ризикової частини оцінювання ефективності
функціонування РПФІ;
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4) розрахунок показника ефективності функціонування РПФІ;
5) інтерпретація отриманих результатів.
Таким чином, на першому етапі необхідно сформулювати вихідну базу статистичних
даних для проведення подальших розрахунків. Проведення даного етапу передбачає
формування бази, яка має бути представлена за n років в розрізі двох напрямків: дохідної та
ризикової частин функціонування розглянутого ринку. Дохідна частина характеристики
функціонування РПФІ представлена одним часовим рядом, у той час як в межах ризикової
проводиться деталізація за m показниками. Таким чином, вхідний масив даних дослідження
ефективності РПФІ представлений несиметричною матрицею розміру (m+1) на n.
Методична база даного етапу передбачає застосування сучасних методів дослідження
– методи емпіричних і теоретичних досліджень (аналіз і синтез, групування – при визначенні
складових та систематизації показників характеристики функціонування РПФІ; логічне
узагальнення – при визначенні особливостей функціонування розглянутого ринку на базі
зібраної статистичної інформації).
Переходячи безпосередньо до фактичних даних функціонування РПФІ, розглянемо
період з 2005 по 2013 роки. У якості часового ряду оцінювання доходної частини даного
ринку виступає обсяг ПФІ, у той час як ризикова частина представлена трьома часовими
рядами даних: накладено фінансових санкцій за правопорушення на фондовому ринку,
винесено попереджень, анулювання ліцензій (табл. 1). Вибір саме даного набору показників
обумовлений найширшим їх застосуванням серед регуляторних інструментів на
вітчизняному РПФІ.
Таблиця 1
Показники характеристики функціонування РПФІ в динаміці 2005-2013 рр.
Показник
Оцінювання
дохідної
частини
Оцінювання
ризикової
частини

Рік
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Обсяг ПФІ, млрд. грн.

0,161

0,017

0,034

0,27

0,1

3,75

23,99

24,91

Накладено фінансових
санкцій за правопорушення
на фондовому ринку,
тис. грн.

7497

443

565

866

356

4738

5 783

6 237

Винесено попереджень, од.

170

174

146

265

403

561

1 822

991

16

13

31

65

97

62

76

56

Анулювання ліцензій, од.
Джерело : [1, 2, 3]

Проаналізувавши динаміку показників дохідної та ризикової частини оцінювання
ефективності функціонування РПФІ, слід відзначити тенденцію зростання кожного з них.
Така тенденція є достатньо пояснюваною з економічної точки зору, адже зростання
доходності завжди супроводжується збільшенням ризиків. Крім того, постійне зростання
учасників на вітчизняному РПФІ, розвиток якого супроводжується рядом недоліків,
виявлених в ході попередніх досліджень, зумовлює зростання правопорушень, а отже і
прийняття заходів щодо їх урегулювання.
Відмінним від загальної тенденції є 2009 рік, протягом якого спостерігається падіння
обсягів ПФІ до 0,1 млрд. грн. порівняно з 0,27 млрд. грн. попереднього року та паралельне
зниження фінансових санкцій замінених стрімким збільшенням винесених попереджень та
анульованих ліценцій, а отже скорочення діяльності у даному напрямку, що було
спричинено наслідками фінансової кризи.
На другому етапі запропонованого науково-методичного підходу необхідно здійснити
математичну формалізацію дохідної частини функціонування РПФІ на основі застосування
методики побудови фундаментального рівняння торгівлі на РПФІ. Дане рівняння базується
на розрахунку відносного оцінювання дохідної частини функціонування РПФІ за допомогою
ковзної середньоарифметичної величини обсягів ПФІ.
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Методична база на цьому етапу передбачає застосування сучасних методів
дослідження – моделювання (при розробці методичного підходу до визначення комплексної
відносної оцінки дохідної частини ефективності функціонування РПФІ), порівняльний аналіз
(при застосуванні ковзної середньоарифметичної величини обсягів ПФІ як похідного
показника обробки вхідного масиву даних), метод експертних оцінок – при визначенні
періоду з 2005 по 2013 років як найбільш інформативного з точки зору відображення
загальних тенденцій варіації РПФІ); формалізація – при розробці рекомендацій щодо
підвищення рівня торгівлі на РПФІ.
Отже, фундаментальне рівняння торгівлі на РПФІ можна представити. як математичне
співвідношення, що описує (за допомогою розрахунку середньої геометричної) функцію
розвитку РПФІ, на основі значень ковзного середнього арифметичного обсягу ПФІ та
стандартного відхилення значень даного показника:
(2)
FRT j  SA j  SD j 
d j 1  d j  d j 1



d


 SA j   d j  SA j   d j 1  SA j 
2

j 1

2

2

3
3
де FRT j - оціночний рівень (абсолютне значення) розвитку РПФІ за j-ий рік;

SA j - значення ковзного середнього арифметичного обсягу ПФІ за j-ий рік
(координата, що відповідає середньому рівню доходу на ринку ПФІ);
SD j - значення стандартного відхилення обсягу ПФІ за j-ий рік (координата, що
відповідає ризику функціонування РПФІ);
d j - значення показника характеристики дохідної частини функціонування РПФІ за jий рік;

j  1, n ;
n – останній рік аналізу ефективності функціонування РПФІ.
Справедливо зауважити, що оціночний рівень (абсолютне значення) розвитку РПФІ
виступає не достатньо інформативним показником ефективності даного ринку, оскільки має
сенс лише у випадку порівняння сусідніх рівнів отриманого часового ряду між собою. Самі
ж абсолютні значення не дозволяють охарактеризувати конкурентну позицію РПФІ,
ефективність регулювання та динаміки розвитку. Саме тому, виникає необхідність
визначення максимального (еталонного) рівня розвитку як бази порівняння кожного рівня
аналізованого показника.
Таким чином, оціночне значення максимального (еталонного) рівня розвитку РПФІ за
j-ий рік матиме наступний вигляд:
(3)
FRTmax j  maxd j 1 ; d j ; d j 1  SD j 
j

 maxd j 1 ; d j ; d j 1 
j

d

 SA j   d j  SA j   d j 1  SA j 
2

j 1

2

2

3
- оціночне (абсолютне) значення максимального (еталонного) рівня

де FRTmax j
розвитку РПФІ за j-ий рік;
max d j 1 ; d j ; d j 1  - максимальне значення показника характеристики дохідної
j 1, j , j 1

частини функціонування РПФІ серед j-ого року, попереднього та наступного.
Отже, зваження рівнів часового ряду, розрахованого за формулою (2) на значення,
отримані за формулою (3), дозволяє визначити оціночне відносне значення рівня розвитку
РПФІ – інтегрального показника характеристики дохідної частини функціонування РПФІ.
Виходячи з вище зазначеного, оціночне відносне значення рівня розвитку РПФІ за jий рік знаходиться наступним чином:
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VFRT j 

(4)

FRT j
FRTmax j

де VFRT j - оціночне (відносне) значення рівня розвитку РПФІ за j-ий рік.
Це дозволить дослідити як варіацію фундаментального рівняння торгівлі на РПФІ, так
і його потенціалу та фактичного відносного значення за розглянутий проміжок часу.
Переходячи до застосування конкретної статистичної інформації, враховуючи
відсутність значень 2004 року як бази для використання ковзної середньої для 2005 року,
використаємо середній рівень за весь досліджуваний період, – отримаємо наступні три
часових ряди оцінювання доходної частини функціонування РПФІ за період з 2006 по 2012
роки (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка показників оцінювання доходної частини функціонування РПФІ
за період з 2006 по 2013 роки
Показник

Рік
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FRT j

0,005

0,009

0,027

0,957

10,943

55,685

103,841

60,679

FRTmax j

0,057

0,121

0,126

6,136

100,153

109,701

122,917

116,933

VFRT j

0,089

0,075

0,218

0,156

0,109

0,508

0,845

0,519

Розрахунок показників дохідної частини оцінювання функціонування РПФІ дає змогу
визначити, що найвищий рівень доходу спостерігається протягом останніх 2012-2013 рр.,
значення у розмірі 84,5% і 51,9% відповідно є найбільш наближеними до еталонного, а отже
свідчить про ефективність функціонування ринку протягом цього часу порівняно з
минулими роками. Значення на рівні від 8,9% у 2006 році до 21,8% у 2008 році є низькими
для того, щоб стверджувати, що ринок протягом даних періодів функціонував ефективно.
Пояснити це можна тим, що на початок досліджуваного періоду РПФІ не набув значного
поширення, а починаючи з 2008 до 2010 рр., вагомий вплив на недоотримання доходів
справили наслідки кризового періоду.
Третій етап реалізації досліджуваного науково-методичного підходу включає
математичну формалізацію ризикової частини функціонування РПФІ на основі застосування
методики побудови середньогеометричного відносного рівня ризику як інтегрального
оцінювання ковзних арифметичних середніх величин абсолютних значень ризикової
складової.
Аналогічно до формалізації дохідної частини оцінювання функціонування РПФІ при
формалізації ризикової частини використовуються такі ж методи дослідження (моделювання,
порівняльного аналізу, експертних оцінок та формалізації), зважені на особливості
ризикових показників.
Середньогеометричний рівень ризику функціонування РПФІ розраховується за
формулою:
(5)
R j  3 SRi 1 j  SRij  SRi 1 j 
ri 1 j 1  ri 1 j  ri 1 j 1 rij 1  rij  rij 1 ri 1 j 1  ri 1 j  ri 1 j 1


3
3
3
де R j - абсолютне значення середньогеометричного рівня ризику функціонування
РПФІ за j-ий рік;
SRij - ковзне середнє арифметичне і-го показника ризикової частини функціонування
РПФІ за j-ий рік;
rij - значення і-го показника характеристики ризикової частини функціонування РПФІ
за j-ий рік;
3
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i  1, m ;
m – кількість показників оцінювання ризиковості функціонування РПФІ.
Особливість розрахунку показника (5) полягає в тому, що спочатку проводиться
згортка за кожним рядком (за кожним із показників характеристики рівня ризику) шляхом
ковзної середньої величини для того щоб згладити можливі коливання і отримати основну
тенденцію, а потім проводиться згортка трьох показників в один інтегральний за стовбцями
(за кожним роком) шляхом розрахунку середньогеометричної величини.
Головним недоліком абсолютного значення середньогеометричного рівня ризику
функціонування РПФІ виступає неможливість його застосування для визначення розвитку
досліджуваного ринку, а лише констатація абсолютних значень за кожен рік окремо. Саме
тому, виникає необхідність ідентифікації частки досягнутого рівня ризику у мінімально
можливому за кожен період часу, що дозволить порівнювати ці рівні між собою. Вибір
мінімального рівня ризику у якості еталонного значення є цілком обґрунтованим, оскільки
однією із основних умов залучення коштів інвесторів є гарантування мінімально можливого
ризику для отримання стабільної дохідності.
Отже, визначення оціночного відносного значення рівня ризику функціонування
РПФІ вимагає попереднього розрахунку оціночного значення мінімального (еталонного)
рівня ризику РПФІ за наступною формулою:
(6)
Rmin j  3 minri 1 j 1 ; ri 1 j ; ri 1 j 1  minrij 1 ; rij ; rij 1  minri 1 j 1 ; ri 1 j ; ri 1 j 1 
j

j

j

де Rmin j - оціночне (абсолютне) значення мінімального (еталонного) рівня ризику
РПФІ за j-ий рік;
minrij 1 ; rij ; rij 1  - мінімальне значення показника характеристики ризикової частини
j

функціонування РПФІ серед j-ого року, попереднього та наступного.
Визначальною особливістю розрахунку еталонного рівня ризику РПФІ виступає два
рівня згортки: спочатку по горизонталі в розрізі кожного показника – визначається
мінімальне значення для розглянутого року і двох сусідніх до нього (попереднього і
наступного); потім по вертикалі в розрізі кожного року – визначається середньогеометричне
значення рівня ризику РПФІ в цілому за кожен рік розглянутого інтервалу.
Таким чином, на основі формул (5) і (6) пропонується визначити інтегральний
показник рівня розвитку РПФІ, враховуючи як особливості кожного розглянутого року, так і
тенденції та зміни попереднього і наступного по відношенню до досліджуваного року. Таким
інтегральний показником виступає оціночне відносне значення рівня ризику функціонування
РПФІ:
(7)
Rj
VR j 
Rmin j
де VR j - оціночне (відносне) значення рівня ризику функціонування РПФІ за j-ий рік.
Розглядаючи діапазон можливих значень, які приймає індекс j (від одного до n –
останнього року обраного для аналізу періоду), отримаємо три часові ряди. Переходячи
безпосередньо до фактичних даних щодо значень накладено фінансових санкцій за
правопорушення на фондовому ринку, винесено попереджень, анулювання ліцензій,
представлених в табл. 1, пропонується визначити показники динаміки оцінювання ризикової
частини функціонування РПФІ за період з 2006 по 2013 роки (табл. 3).
Результати проведених обчислень показали, що мінімальними ризиками
супроводжувався РПФІ протягом 2011-2013 рр., що пояснюється їх максимальним
наближенням до одиниці, а отже до еталонного (мінімального) значення. Середній ризик
спостерігався протягом 2007-2008 рр., високий в межах 2009-2010 рр. У загальному
тенденція ризиків є відповідною до рівня доходів протягом аналізованого періоду, так як
зростання отриманого рівня доходу було можливим за умови скорочення ризикової частини,
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у той час, як зменшення доходів були пов’язані із спадами в економіці і зростанням
ризикової частини функціонування РПФІ.
Таблиця 3
Динаміка показників оцінювання ризикової частини функціонування РПФІ
за період з 2006 по 2013 роки
Показник

Рік
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rj

14,887

19,583

31,201

80,251

138,663

155,697

196,724

163,704

Rmin j

11,541

12,214

16,318

25,079

42,397

113,613

139,379

105,704

VR j

1,290

1,603

1,912

3,200

3,271

1,370

1,411

1,549

Підтверджуючи попередні дослідження, перейдемо до четвертого етапу науковометодичного підходу – отримаємо оціночне (відносне) значення рівня доходності та ризику
функціонування РПФІ за кожен j-ий рік – інформаційну базу реалізації поточного етапу.
Сутність 4-го етапу полягає у визначенні оцінки ефективності функціонування РПФІ як
співвідношення оціночного (відносного) значення рівня доходної частини РПФІ та
оціночного (відносного) значення рівня його ризику.
Отже, формула для розрахунку оцінки ефективності функціонування РПФІ набуває
наступного вигляду:
(8)
FRT j / FRTmax j
Ej 
R j / Rmin j
де E j - оцінка ефективності функціонування РПФІ за j-ий рік.
Розглянемо результати проведених розрахунків на прикладі статистичної інформації в
розрізі дохідної і ризикової частин ефективності РПФІ (таблиця 4). Дані зазначеної таблиці
містять не лише часові ряди показників оціночного (відносного) значення рівня доходної
частини РПФІ (перший рядок) та оціночного (відносного) значення рівня його ризику
(другий рядок), але й оцінювання ефективності функціонування РПФІ (третій рядок) як в
динаміці за кожен рік з 2006 по 2013 роки, так і їх усереднену характеристику на рівні 20,2%
за весь розглянутий проміжок часу.
Таблиця 4
Динаміка показників оцінювання ефективності функціонування РПФІ
за період з 2006 по 2013 роки
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Середнє
арифметичне значення
-

VFRT j

0,089

0,075

0,218

0,156

0,109

0,508

0,845

0,519

-

VR j

1,290

1,603

1,912

3,200

3,271

1,370

1,411

1,549

-

Ej

0,069

0,047

0,114

0,049

0,033

0,370

0,599

0,335

0,202

Рік

Показник

З метою більш повної та наглядної інтерпретації динамічних змін ефективності
функціонування РПФІ побудуємо відповідну діаграму динаміки, представлену на рис. 1.
Прослідковуючи динаміку отриманого показника ефективності функціонування РПФІ,
можна відзначити відсутність сталої тенденції протягом аналізованого періоду. Такий стан
зумовлений впливом макроекономічних факторів на фінансовий ринок, у тому числі РПФІ,
які спостерігалися у різні періоди досліджуваного проміжку часу. На початковому етапі
розвитку РПФІ (2006-2007 рр.) спостерігався низький рівень ефективності функціонування
РПФІ – 4%-4,3%. Загальне піднесення економіки за перше півріччя 2008 року зумовило
зростання даного показника до рівня 11,7%. У період з 2008 р. до 2010 р. простежується
падіння ефективності функціонування РПФІ у зв’язку із зменшенням торгів як на біржовому,
так і позабіржовому ринку ПФІ, оскільки у наслідок фінансової кризи зросла кількість
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анульованих ліцензій, порівняно з попередніми роками, і зниженням активності інвесторів
[4].

Рис. 1. Діаграма динаміки оцінювання ефективності функціонування РПФІ, частка
одиниці

Починаючи з 2010 р. і до 2012 р. ефективність функціонування вітчизняного РПФІ
стрімко зросла із 3,5% у 2010 році до 38,4% у 2012 р., що вказує на позитивну динаміку
розвитку даного ринку. Причинами такого зростання досліджуваного показника виступила
відносна стабілізація фінансового сектору, у тому числі РПФІ, та розширенням обсягів
похідних фінансових інструментів (починаючи з 2010 року на українському РПФІ, окрім
опціонів, активно почали використовувати ф’ючерсні контракти, які приносять більший
дохід, порівняно із попередніми, у вигляді спекулятивних різниць).
В той же час, в 2013 р. відбулось стрімке падіння показника ефективності
функціонування РПФІ до рівня нижче ніж в 2011 р., а саме 51,9%. Економічними
передумовами даної тенденції виступило погіршення політичної ситуації в країні і, як
наслідок, значних проблем на ринку капіталу.
Останнім, але не менш важливим етапом запропонованого науково-методичного
підходу до оцінювання ефективності функціонування РПФІ виступає якісна інтерпретація
проведених розрахунків в динаміці (табл. 5). Необхідність реалізації даного етапу
обумовлена потребою якісної характеристики результатів кількісного аналізу, який виступає
малоінформативним.
Таблиця 5
Якісна інтерпретація ефективності функціонування РПФІ на основі градації її
кількісного оцінювання
Значення показника

E j  1(0  E j  0.33)

Якісна оцінка
Неефективне функціонування РПФІ (критичний рівень ефективності)

E j  1(0.33  E j  0.67)

Неефективне функціонування РПФІ (незадовільний рівень ефективності)

E j  1(0.67  E j  1.00)

Неефективне функціонування РПФІ (низький рівень ефективності)

Ej 1

Ефективне функціонування РПФІ

Отже, на основі застосування градації, представленої в табл. 5, проведемо якісну
інтерпретацію ефективності функціонування РПФІ на основі градації її кількісного
оцінювання (табл. 6) .
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2011

2012

2013

Неефективне функціонування РПФІ
(незадовільний рівень ефективності)

Неефективне функціонування РПФІ
(незадовільний рівень ефективності)

Неефективне функціонування РПФІ
(незадовільний рівень ефективності)

Неефективне функціонування РПФІ
(критичний рівень ефективності)

Рік
2006

2007

2008

2009

Неефективне функціонування РПФІ
(критичний рівень ефективності)

Неефективне функціонування РПФІ
(критичний рівень ефективності)

Неефективне функціонування РПФІ
(критичний рівень ефективності)

Неефективне функціонування РПФІ
(критичний рівень ефективності)

Показник

Ej

2010

Середнє
арифметичне значення
-

Неефективне функціонування РПФІ
(критичний рівень ефективності)

Таблиця 6
Якісна інтерпретація ефективності функціонування РПФІ на основі градації її
кількісного оцінювання за період з 2006 по 2013 роки

Висновок. Підсумовуючи отримані результати, зауважимо, що український ринок
похідних фінансових інструментів перебуває у критичному стані, що вказує на низький обсяг
торгів та високий ризик за даними операціями. Протягом 2011-2013 рр. критерій
ефективності підвищився до незадовільного рівня у зв’язку з розширенням операцій з
похідними фінансовими інструментами. Зважаючи на таку тенденцію, слід звернути увагу не
тільки на залучення нових фінансових інструментів даного виду та збільшення кількості їх
продажу, а й формування системи організаційного та нормативно-правового забезпечення.
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ГЛАВА 1.10. ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Карпенко А.В.
к.е.н., доцент
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
В епоху глобалізації успішний соціально-економічний розвиток будь-якої країни
залежить від відкритості її суспільства для імпорту різноманітних знань, ідей та інформації, а
також – здатності економіки продуктивно їх переробляти. Зміна мислення про потужність та
перспективність ресурсів, порівняно з технікою та технологіями, про переваги інвестування
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в освіту порівняно з інвестуванням в матеріально-технічні засоби (збільшення витрат на
10 % буде забезпечувати відповідно приріст на 8,5 % та 3,8 %) [1, с. 7] – визначає
інтелектуальний капітал як основу створення національного багатства, а здатність економіки
створювати й ефективно його використовувати – економічну силу нації та її добробут, рівень
конкурентоспроможності та ключові ресурси розвитку країни.
Інтелектуальний капітал визначає можливості та напрями застосування фінансового і
матеріально-речовинного капіталу й відповідно виступає першоосновою і рушійною силою
становлення нової економіки. Доказами зазначеного є найбільші успіхи в економіці таких
країн (США, Японія, Німеччина, Швейцарія, Швеція та ін.), що здійснили значні інвестиції в
створення сприятливого середовища для розвитку інтелектуального капіталу. Зокрема у
двадцяти розвинених країнах, де працює 95 % учених світу, дохід на душу населення
щорічно зростає на 200 дол., тоді як у всіх інших країнах – на 10 дол., крім того значна
частка приросту національного доходу отримується за рахунок підвищення рівня освіти
робочої сили (в США майже на 50 %) [2, c. 59]. Тобто у високорозвинених країнах постійно
зростає інтелектуальний потенціал через інвестування в знання.
Важлива роль у розробці теоретичних положень інтелектуального капіталу належить
багатьом відомим вченим, серед яких заслуговують значної уваги: Е. Брукінг, Л. Едвінсон,
М. Мелоун, К.-Е. Свейбі, К. Бредлі, Т. Шульц, Г. Беккер, Л. Абалкін, О. Амосов, Т. Бауліна,
О. Бутнік-Сіверський, В. Геєць, О. Грішнова, С. Ілляшенко, Е. Лібанова та ін. Однак,
незважаючи на суттєві здобутки досліджень, загострення економічної та політичної кризи в
Україні, відсутність глобальної дієвої стратегії розвитку та механізмів її реалізації, повільне
впровадження результатів інтелектуальної діяльності у вітчизняній економіці змушує
надавати цим напрямам визначального пріоритету. Саме суспільне усвідомлення значимості
інтелектуалізації як для розвитку кожної особистості, так і для інтелектуального капіталу
країни [3, с. 30] сприятиме більш швидкому переходу України на засади інтелектуалізації
національної економіки, переходу до економіки знань. Крім того, важливо розуміти про
зростаючу важкість подолання розриву з країнами, які мають високий рейтинг інноваційної
економіки, оскільки неспівставними є існуючі темпи прогресу, а відповідно й можливості
для збереження та розвитку людських ресурсів.
Концепція інтелектуального капіталу викристалізувалась із двох напрямків сучасної
наукової думки: теорії людського капіталу (термін «інтелектуальний капітал») та теорії
постіндустріального суспільства (розуміння механізмів його відтворення та руху) [4, с. 197].
Як економічна категорія, інтелектуальний капітал розглядається з позиції авансованої
інтелектуальної вартості, що в процесі свого руху нарощується за рахунок додаткової
вартості [5], а також його співвідносять з категоріями інтелектуальна власність (правове
поняття) і нематеріальні активи (бухгалтерське). Відповідно тому й є поширеною думка про
три основні підходи, за якими визначають інтелектуальний капітал: як економічна категорія,
юридична та бухгалтерська.
Загалом, інтелектуальний капітал (від лат. Intellectuаlis capitalis – розумовий, головний
або головні пізнання) – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і
відтворює, одночасно, характерну лише йому специфіку і особливості. Інтелектуальний
капітал має надзвичайно складну сутність та багатовекторність прояву, що визначається
механізмом його функціонування.
Різноманітні підходи до сутності поняття інтелектуальний капітал дозволяють
розглядати його з трьох позицій [6, с. 221]: сукупність цінностей (актив, що володіє
здатністю приносити дохід); процес перетворення знань і нематеріальних активів у ресурси
(здатність до відтворення, можливість залучення інтелектуального капіталу в процес
кругообігу, в якому здійснюється його виробниче споживання); результат (приносить
позитивний економічний та соціальний ефект, через виробництво більш цінного майна).
Загалом, крім зазначених трьох основних поглядів на трактування категорії
«інтелектуальний капітал» (цінність, процес та результат) бажано виділяти ще один підхід,
який розкриває її як систему, оскільки являє собою сукупність взаємозалежних і
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взаємодіючих певним чином елементів з певними структурними зв’язками. Отже, під
інтелектуальним капіталом варто розуміти активний елемент, систему інтелектуальних
цінностей (знання, навички, досвід, творчі здібності, уміння, технічні і програмні засоби,
структура, інформація, засоби її необхідного захисту – інтелектуальна власність та інші
нематеріальні активи), які безпосередньо приймають участь в створенні цінностей і в процесі
свого відтворення забезпечують отримання певного результату та досягнення конкурентних
переваг індивіду, підприємству й країні в цілому.
Для реалізації ефективного використання інтелектуального капіталу та отримання
відповідного результату необхідна не лише наявність певних «знань», а й відповідна
організація праці, інфраструктурна підтримка (системи передачі й зберігання інформації),
наявність попиту на наявні в компанії знання, тобто клієнти, і багато чого іншого. Про такі
важливі елементи наголошував Т. Стюарт, відокремлюючи напівпостійну сукупність знань,
що виростає навколо будь-якого завдання, людини чи організації та інструменти, за
допомогою яких можна збільшити сукупність знань [7].
Неоднозначність визначення інтелектуального капіталу вказує про наявність і різних
підходів до його структурування. К.-Е. Свейбі виокремив у структурі інтелектуального
капіталу такі складові: індивідуальну компетентність (уміння, досвід, освіту, соціальні
навички та моральні цінності персоналу); внутрішню структуру організації (цілі, завдання,
моделі, технології, структуру, внутрішні мережі, неформальні організації, культуру);
зовнішню структуру організації (зв’язки і взаємовідносини із замовниками,
постачальниками, конкурентами, торговельні марки, репутацію) [8, с. 337]. А. Брукінг
представив структуру інтелектуального капіталу такими елементами: активи ринку –
нематеріальні активи, пов’язані з обмінними операціями, що визначають становище фірми на
ринку; активи інтелектуальної власності – захищену законом інтелектуальну власність
компанії; активи інфраструктури – інтелектуальні активи, які використовуються компанією;
гуманітарні активи (людські ресурси) [9, c. 12]. У праці Л. Едвінсона та М. Мелоуна [5] чітко
виділено лише два структурних елементи інтелектуального капіталу – структурний та
людський капітал.
Загалом відсутні суттєві розбіжності у спробах визначити елементи інтелектуального
капіталу. Всі погоджуються з наявністю в інтелектуальному капіталі людського капіталу
(ресурсів), який є його головним елементом, що виступає конгломератом знань, навиків,
умінь, досвіду, творчих здібностей працівників, їхнього вміння працювати та приймати
рішення в конкретних ситуаціях, створювати імідж фірми та будувати стратегічні й тактичні
цілі. Разом з цим існують різні думки стосовно структурного капіталу, який окремі науковці
представляють також як складне поєднання клієнтського (відносини із замовниками,
покупцями, ділові зв’язки з постачальниками, товарні знаки тощо) та організаційного
(інформаційні ресурси, електронні мережі, оргструктура, авторство тощо) [10, c. 18]. Проте,
ці розбіжності є несуттєвими з точки зору оцінки інтелектуального капіталу, оскільки жоден
з науковців чи практиків не відкидає доцільності аналізу всіх його складових елементів.
Отже, вважаємо, що інтелектуальний капітал містить три компоненти: людський
капітал (гуманітарні активи або індивідуальна компетентність) – нагромаджені в результаті
інвестицій та втілені у працівниках компанії знання, творчі здібності, професійний досвід і
моральні цінності; структурний капітал (активи інфраструктури, або внутрішня
інфраструктура) – технічне і програмне забезпечення, організаційна структура,
інтелектуальна власність тощо; клієнтський капітал (ринкові активи, або зовнішня
інфраструктура) – відносини із замовниками, покупцями, ділові зв’язки з постачальниками,
товарні знаки тощо.
Наявність окремих компонентів інтелектуального капіталу визначає різні можливості
до його реалізації, оскільки він є результатом синергетичної взаємодії всіх його складових.
Тобто при відсутності хоча б однієї із них, або недостатньому рівні розвитку – рівень
інтелектуального капіталу та можливості його використання будуть знижуватися.
Інтелектуальний капітал країни формується в межах створеної в державі законодавчої
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бази та системи управління національними стратегічними ресурсами, що безпосередньо
впливає на формування та реалізацію стратегії сталого розвитку. Для аналізу розвитку
інтелектуального капіталу на національному рівні потрібно використовувати сукупність
загальних індексів, зокрема: індекс загальної конкурентоспроможності, індекс людського
розвитку, рейтинг інтелектуального розвитку країн світу, рейтинг використання наукових
досягнень у реальній економіці окремою державою тощо.
Про стан розвитку інтелектуального капіталу на національному рівні свідчить рейтинг
інтелектуального розвитку країн світу, який характеризує рівень розвитку економіки,
заснованої на знаннях, в країнах і регіонах світу та включає комплекс з 109 структурних і
якісних показників. За 1995-2012 рр. позиції України у рейтингу погіршились – з 52 до 56
позиції. Індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index – KEI – комплексний
показник для оцінки ефективності використання країною знань в цілях її економічного і
суспільного розвитку) знизився з 5,96 до 5,73, а Індекс знань (The Knowledge Index – KI –
комплексний економічний показник для оцінки здатності країни створювати, приймати і
поширювати знання) – зменшився з 6,93 до 6,33 [11]. Тобто можна констатувати, що за
період існування незалежної України не вдалося забезпечити відповідного з світовими
тенденціями нарощення інтелектуального капіталу (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка показників інтелектуалізації економіки України
Показники
2000 р.
Глобальний інноваційний індекс
Глобальний індекс конкурентоспроможності
Індекс глобалізації
59,06
Індекс людського розвитку
0,649
Індекс економіки знань
5,65
Індекс знань
6,51
Індекс освіти
0,950
Джерело: складено за статистичними даними [11; 12; 13]

2010 р.
30,6
3,90
68,32
0,710
0,948

2011 р.
35,01
4,00
68,85
0,729
0,956

2012 р.
36,10
4,14
68,48
0,740
5,73
6,33
0,960

2013 р.
35,78
4,05
67,78
0,734
-

За досліджуваний період майже всі індекси зросли, проте таке збільшення не
забезпечило кращих позицій у світових рейтингах, що свідчить про необхідність значно
вищих темпів інтелектуалізації економіки. Зокрема високий індекс освіти в Україні не
враховує її якості, що не відображає реального стану багатьох напрямів дослідження.
Важливим етапом оцінки розвитку інтелектуального капіталу на національному рівні
є визначення показників, що відображають процеси стимулювання його розвитку та
стримування. На формування та використання інтелектуального капіталу на національному
рівні впливають: позитивно (кількість закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та кількість
випущених ними фахівців, кількість організацій, що проводять НДДКР та чисельність
науковців, обсяг фінансування НДДКР; кількість заявок на патент, кількість використаних
винаходів, обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, кількість упроваджених
нових технологічних процесів, питома вага обсягу виконаних наукових та науково-технічних
робіт у ВВП, ВВП в розрахунку на одну особу) та негативно (зовнішня міграція населення,
кількість безробітного населення працездатного віку; кількість фахівців, що перебували на
обліку в державній службі зайнятості, кількість зареєстрованих злочинів, середня очікувана
тривалість життя при народженні) [14, с. 13].
Зростання кількості випущених фахівців закладами ІІІ-IV рівнів акредитації та обсягу
фінансування НДДКР за 2009-2012 рр. і зменшення рівня безробіття в Україні сприяло
формуванню інтелектуального капіталу, проте зменшення чисельності науковців та кількості
наукових організацій і збільшення еміграції – навпаки стримувало його нарощування (табл.
2). Стимулюючими чинниками використання інтелектуального капіталу є збільшення ВВП
на душу населення та підвищення середньої очікуваної тривалості життя, а низька питома
вага обсягу наукових робіт у ВВП та високий рівень злочинності – були дестимуляторами.
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Таблиця 2
Показники, що впливають на формування та використання інтелектуального капіталу
України
Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. +,до 2009 р.

Кількість закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, од.

353

350

349

345

-8

505,2

527,3

543,7

75,3

8995,9

9591,3

10558,5

2736,3

1303

1255

1208

-132

141,1

134,7

129,9

-16,9

16133

17096

61844

48397

1785,6

1732,7

1657,2

-301,6

9867,1

10349,9

11252,7

2599

2043

2510

2188

295

0,83

0,74

0,75

-0,11

23600
506,3

28488
515,8

30953
443,7

11121
4,2

70,44

71,02

71,15

2,86

Чисельність випущених фахівців закладами
468,4
ІІІ-IV рівнів акредитації, ос.
Обсяг фінансування НДДКР, млн. грн.
7822,2
Кількість організацій, що проводять НДДКР,
1340
од.
Чисельність науковців, тис. осіб
146,8
Зовнішня міграція населення: приріст
13447
(- скорочення), осіб
Кількість
безробітного
населення
1958,8
працездатного віку (за методологією МОП),
тис. осіб
Обсяг виконаних наукових та науково8653,7
технічних робіт, млн. грн.
Кількість упроваджених нових технологічних
1893
процесів, процесів
Питома вага обсягу виконаних наукових та
0,86
науково-технічних робіт у ВВП, %
ВВП в розрахунку на одну особу, грн.
19832
Кількість зареєстрованих злочинів, тис. од.
439,5
Середня очікувана тривалість життя при
68,29
народженні, років
Джерело: складено за статистичними даними [15]

Загалом статистична оцінка рівня інтелектуального капіталу на національному рівні в
світовій практиці та в Україні здійснюється фрагментарно, що не дає підстав для системного
його аналізу. Тому для оцінки доцільно використовувати групу безпосередніх чинників
(робоча сила; нематеріальні активи – інтелектуальні здібності, інтелектуальний потенціал,
інформаційний ресурс, інтелектуальна власність; фінансово-інноваційний капітал; високі та
інформаційні технології, а також зовнішніх (рівень розвитку інформаційного середовища;
наявність сучасної ринкової інфраструктури; державна економічна політика; стан
інституційного, правового, інноваційного середовища; науково-технічні, геоекономічні та
інші умови руху капіталу).
За 2002-2013 рр. обсяг капітальних інвестицій в нематеріальні активи у фактичних
цінах збільшився у 2,5 рази, однак зростання абсолютних показників інвестування
нематеріальних активів не забезпечило зростання частки цих витрат у загальній структурі
капітальних інвестицій, яка скоротилась на 5,1 % [16, с. 78]. Тобто для інвесторів цей
напрямок не є високо привабливим, а незначна частка інвестицій в нематеріальні активи при
абсолютному зростанні підтверджує, що в країні досить високий рівень інфляції.
В Україні продовжується тенденція скорочення загальної кількості працівників
організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи (табл. 3).
За 2000-2013 рр. зменшилась чисельність персоналу наукових організацій на 34,5 %, в
т.ч. дослідників – на 26,4 %, техніків – на 61,3 % і допоміжного персоналу – на 36,5 %. При
загальній тенденції скорочення кількості виконавців наукових досліджень і розробок
(науковців на 42920 осіб), що сталося внаслідок зменшення кількості наукових організацій в
Україні на 347 одиниць, частка дослідників з науковими ступенями збільшилась, зокрема за
2008-2013 рр. на 2,2 %. Тобто вказані категорії персоналу виявилися більш затребуваними в
даних структурах. Позитивним є зростання в економіці України за 2000-2012 рр. чисельності
докторів та кандидатів наук майже на 50 %, що характеризує покращення якісних показників
на тлі погіршення кількісних, однак відсутнє відповідне зростання обсягів їх праці.
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Таблиця 3
Динаміка наявності та результатів наукових організацій в Україні
Показники
Чисельність
працівників
наукових організацій
в т.ч. техніків
дослідників
допоміжного персоналу
Чисельність науковців

2000 р.

2005 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

160788

155549

146800

141086

134741

129945

123219

19748
80497
30204
120773

17988
78832
28896
105512

16256
76147
27086
92403

16151
73413
26032
89534

14591
70378
24779
84969

13433
68599
23866
82032

12212
65641
22649
77853

в т.ч. докторів наук
кандидатів наук
Частка персоналу з науковими
ступенями, %
Кількість
організацій,
які
виконують наукові дослідження
й розробки, од.
Докторів наук в економіці

-

-

4443
17135

4481
17009

4417
16203

4489
15963

4533
15919

-

-

14,7

15,2

15,3

15,7

16,6

1490

1510

1340

1303

1255

1208

1143

10339

12014

13866

14418

14895

15592

16450

Кандидатів наук в економіці

58741

68291

81169

84000

84979

88057

90113

Кількість виконаних робіт, од.

38300

63926

54523

52037

52354

53190

47875

Кількість друкованих робіт, од.
160194
241942
314830
Кількість заявок на видачу
7511 /
охоронних документів (подано /
6940
отримано), од.
Обсяг виконаних наукових та
1978,4
4818,6
8653,7
науково-технічних у фактичних
цінах, млн. грн
в
т.ч.
фундаментальні
13,5
18,7
22,1
дослідження
прикладні дослідження
22,1
14,7
16,3
розробки
55,9
50,0
48,7
науково-технічні послуги
8,5
16,6
12,8
Питома вага обсягу виконаних
1,16
1,09
0,95
наукових і науко-во-технічних
робіт у ВВП, %
Джерело: складено за статистичними даними [15]

345538

354703

374897

391398

8894 /
7748

8849 /
8757

8514 /
8552

8348 /
8432

9867,1

10349,9

11252,7

11781,1

22,2

21,3

23,3

22,9

16,4
51,0
10,4

18,0
48,2
12,5

18,3
47,7
10,7

17,7
49,0
10,4

0,90

0,79

0,80

0,81

Незважаючи на скорочення наукових підприємств та наукового кадрового потенціалу
протягом останніх років, відбулася активізація винахідницької діяльності, оскільки зросла
кількість наданих та отриманих заявок (відповідно на 111,0 % та на 113,7 %). Необхідно
зазначити, що науково-дослідна діяльність в Україні сьогодні зосереджена в основному в
галузі освіти, оскільки майже три чверті виконавців наукових досліджень і розробок
працюють у секторі вищої освіти, проте можливості до комерціалізації їх результатів є
низькими з причин відсутності тісної співпраці з реальним сектором економіки та
недостатньо актуальними розробками.
Водночас, якщо порівняти кількісні показники поданих заявок України у 2011 р. на
охорону інтелектуальної власності (ОІВ) з показниками патентної статистики інших країн
світу, то відчутна значна наша відсталість. Зокрема результати такі: у США кількість
поданих заявок становить 503582 од., з яких 46,3 % становлять патенти на винаходи; у
Південній Кореї – 371116 од., з них на винаходи – 48,2 %; у Японії – 342610 од., з них на
винаходи – 83,9 %; у Німеччині – 139809 од., з них на винаходи – 33,2 %; Росії – 118569 од., з
них на винаходи – 22,3 %; України – 47205 од., з них на винаходи – 6,2 % [17, с. 263-264].
За 2000-2013 рр. вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні
зросла на 9802,7 (щорічно в середньому близько 750 млн. грн.), що стало наслідком як
подорожчання вартості, так і збільшення кількості інноваційних робіт. Проте це не
забезпечило позитивного впливу, оскільки скоротилася питома вага обсягу виконаних
наукових і науково-технічних робіт у ВВП в 1,4 рази. В структурі виконаних наукових і
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науково-технічних робіт найменшою є частка науково-технічних послуг (8,5-16,9 %), що
засвідчує нерозвинутість ринку інтелектуальних продуктів та ускладнює прискорене
формування інтелектуального капіталу. Найбільшою в структурі наукових і науковотехнічних робіт є частка розробок (зменшилась з 55,9 до 49,0 %), а фундаментальні і
прикладні дослідження займали в структурі однакову частку (від 14 до 23 %), проте мали
зворотні тенденції.
Визначальними чинниками людського розвитку, що формує інтелектуальний
потенціал в Україні є освіта. Сьогодні держава забезпечила значні досягнення щодо
охоплення освітою населення, однак рівень її державного фінансування залишається
впродовж всієї незалежності недостатнім, що відображається на якості освіченості громадян,
а також втраті держави світових передових позицій. Бюджетні асигнування на освіту в
Україні не перевищували 6 % НД (задекларовано не меншому 10 %), що недостатньо для
розвитку інтелектуального капіталу країни.
За 2000-2012 рр. в Україні збільшився обсяг фінансування освіти державою з 14,7%
загальних витрат бюджету (або з 4,2 % ВВП) до 21,6 % (або до 7,21 % ВВП) [15], проте
менше порівняно з фінансуванням у розвинутих країнах (в межах 5-12 % ВВП) (табл. 4), що
суттєво впливає на продуктивність даної галузі. Крім того, просте нарощування видатків не
забезпечує підвищення їх ефективності (належна якість освітніх послуг та можливості
рівного доступу населення до їх отримання впродовж всього життя).
Таблиця 4
Фінансування освіти в Україні
Показники

2000 р.

2005 р.

2009 р.

Загальні видатки
48148,6
141990
307399
зведеного бюджету,
всього, млн. грн.
з них на освіту – всього
7085,5
26801,8
66773,6
у т.ч. вищу
2285,5
7934,1
20966,3
Видатки на освіту у %
14,7
18,1
21,7
до кількості загальних
видатків
Видатки всього на
4,2
6,1
7,3
освіту у % до ВВП
Джерело: складено за статистичними даними [15]

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. +,- до
2000 р.

377843

416854

492454

444305,4

79826
24998,4

86253,6
26619,6

101560,9
21058,1

94475,4
18772,6

21,1

20,7

20,6

5,9

7,4

6,6

7,2

3,0

Недостатня ефективність державних видатків на освіту, яких часто не вистачає навіть
на покриття базових статей витрат, зумовлена низкою чинників, основними серед яких
залишаються вади організаційно-управлінської структури галузі. Негативною тенденцією є
незадовільний стан вітчизняної освіти та її невідповідність не тільки європейським і світовим
ринкам праці, а й українському.
В Україні за 2000-2013 рр. питома вага підприємств, які впроваджували інновації
зменшилась на 1,2 %, і хоча воно є незначним, порівняно з світовими показниками
використання інновацій на виробництві є нижчим у декілька разів. Негативним стало
зменшення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової. Серед
напрямів реалізації інноваційної діяльності переважає освоєння інноваційних видів
продукції, кількість яких зменшилась в 4,8 рази. Обсяг впроваджених нових технологічних
процесів збільшився в 1,1 рази і загалом не мав різких змін. Впровадження інновацій в
Україні мало позитивні тенденції у 2001-2003 рр. та 2011-2012 рр. (табл. 5).
Динаміка та структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні
засвідчує, що частка держави є дуже незначною. Загальний обсяг фінансування інноваційної
діяльності за 2000-2013 рр. збільшився в 5,4 рази, найбільше за рахунок витрат на
дослідження і розробки – в 6,2 рази і придбання машин та обладнання пов’язані з
упровадженням інновацій – в 5,2 рази. Однак, у відсотках до ВВП загальна сума
фінансування на інновації знизилась на 0,35 %, що є дуже низьким рівнем. Основним
джерелом фінансування інноваційної діяльності протягом всього періоду залишаються
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власні кошти підприємств (52,9-87,7 %), а найменша – фінансова підтримка держави (0,52,9 %). Саме низький рівень державного фінансування інноваційної діяльності є тривожним
показником майбутнього України, яка повинна стимулювати розвиток нової техніки та
технологій.
Таблиця 5
Впровадження та фінансування інновацій на промислових підприємствах України
Показники
2000 р.
2005 р.
2009 р.
Загальний обсяг, млн.
1757,1
5751,6
7949,9
грн.
в т.ч. на дослідження і
розробки, %
15,15
10,65
10,65
придбання
інших
зовнішніх знань, %
4,14
4,23
1,46
придбання машин та
обладнання пов’язані з
упровадженням
інновацій, %
61,15
54,76
62,58
Частка у % до загального
79,6
87,7
65
обсягу фінансування:
власних коштів
державного бюджету
0,4
0,5
1,6
Загальний обсяг у % до
1
1,3
0,9
ВВП
Питома
вага
підприємств,
що
14,8
8,2
10,7
впроваджували інновації,
%
Питома
вага
підприємств,
що
18,0
11,9
12,8
займалися інноваціями,
%
Питома вага реалізованої
інноваційної продукції в
6,5
4,8
обсязі промислової, %
Впроваджено
нових
1403
1808
1893
технологічних процесів
Освоєно
інноваційні
15323
3152
2685
види продукції
Джерело: складено за статистичними даними [15]

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

8045,5

14333,9

11480,6

9562,6

12,38

7,53

10,42

17,13

1,76

2,27

0,41

0,91

62,79

73,18

70,13

58,00

59,3

52,9

63,9

72,9

1,1

1

2

1,9

0,7

1,1

0,81

0,65

11,5

12,8

13,6

13,6

13,8

16,2

17,4

16,8

3,8

3,8

3,3

3,3

2043

2510

2188

1576

2408

3238

3403

3138

Отже, відсутність повноцінних та вичерпних методичних підходів, які дозволяли б
кількісно повноцінно і в кожному інтервалі часу оцінити рівень інтелектуального капіталу
національної економіки стримує його формування та ефективне використання в Україні. За
період незалежності України не здійснено суттєвих змін, які б забезпечили розвиток
інтелектуального капіталу, оскільки тенденції формування та розвитку інтелектуального
капіталу в Україні засвідчують про істотний розрив між темпами витрат на освіту й
дослідження, етапами продукування знань та їхнім використанням на практиці.
З метою прискорення формування та ефективного використання інтелектуального
капіталу в Україні необхідно : удосконалити правові норми з питань захисту та правової
охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності; стимулювати менеджмент
персоналу на модель інтелектуально-інноваційного розвитку, створення дієвої системи
продукування, захисту, відтворення і використання інтелектуального потенціалу;
забезпечення сприятливих умов для розвитку освіти, культури та науки, пошук додаткових
джерел їх фінансування та стимулювання їх взаємодії з виробництвом; проведення активної
політики зайнятості населення; підтримка підприємництва, особливо інноваційної
діяльності; стимулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та
міжнародного науково-технічного співробітництва.
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ГЛАВА 1.10. ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Карпенко А.В.
к.е.н., доцент
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
В епоху глобалізації успішний соціально-економічний розвиток будь-якої країни
залежить від відкритості її суспільства для імпорту різноманітних знань, ідей та інформації, а
також – здатності економіки продуктивно їх переробляти. Зміна мислення про потужність та
перспективність ресурсів, порівняно з технікою та технологіями, про переваги інвестування
в освіту порівняно з інвестуванням в матеріально-технічні засоби (збільшення витрат на
10 % буде забезпечувати відповідно приріст на 8,5 % та 3,8 %) [1, с. 7] – визначає
інтелектуальний капітал як основу створення національного багатства, а здатність економіки
створювати й ефективно його використовувати – економічну силу нації та її добробут, рівень
конкурентоспроможності та ключові ресурси розвитку країни.
Інтелектуальний капітал визначає можливості та напрями застосування фінансового і
матеріально-речовинного капіталу й відповідно виступає першоосновою і рушійною силою
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становлення нової економіки. Доказами зазначеного є найбільші успіхи в економіці таких
країн (США, Японія, Німеччина, Швейцарія, Швеція та ін.), що здійснили значні інвестиції в
створення сприятливого середовища для розвитку інтелектуального капіталу. Зокрема у
двадцяти розвинених країнах, де працює 95 % учених світу, дохід на душу населення
щорічно зростає на 200 дол., тоді як у всіх інших країнах – на 10 дол., крім того значна
частка приросту національного доходу отримується за рахунок підвищення рівня освіти
робочої сили (в США майже на 50 %) [2, c. 59]. Тобто у високорозвинених країнах постійно
зростає інтелектуальний потенціал через інвестування в знання.
Важлива роль у розробці теоретичних положень інтелектуального капіталу належить
багатьом відомим вченим, серед яких заслуговують значної уваги: Е. Брукінг, Л. Едвінсон,
М. Мелоун, К.-Е. Свейбі, К. Бредлі, Т. Шульц, Г. Беккер, Л. Абалкін, О. Амосов, Т. Бауліна,
О. Бутнік-Сіверський, В. Геєць, О. Грішнова, С. Ілляшенко, Е. Лібанова та ін. Однак,
незважаючи на суттєві здобутки досліджень, загострення економічної та політичної кризи в
Україні, відсутність глобальної дієвої стратегії розвитку та механізмів її реалізації, повільне
впровадження результатів інтелектуальної діяльності у вітчизняній економіці змушує
надавати цим напрямам визначального пріоритету. Саме суспільне усвідомлення значимості
інтелектуалізації як для розвитку кожної особистості, так і для інтелектуального капіталу
країни [3, с. 30] сприятиме більш швидкому переходу України на засади інтелектуалізації
національної економіки, переходу до економіки знань. Крім того, важливо розуміти про
зростаючу важкість подолання розриву з країнами, які мають високий рейтинг інноваційної
економіки, оскільки неспівставними є існуючі темпи прогресу, а відповідно й можливості
для збереження та розвитку людських ресурсів.
Концепція інтелектуального капіталу викристалізувалась із двох напрямків сучасної
наукової думки: теорії людського капіталу (термін «інтелектуальний капітал») та теорії
постіндустріального суспільства (розуміння механізмів його відтворення та руху) [4, с. 197].
Як економічна категорія, інтелектуальний капітал розглядається з позиції авансованої
інтелектуальної вартості, що в процесі свого руху нарощується за рахунок додаткової
вартості [5], а також його співвідносять з категоріями інтелектуальна власність (правове
поняття) і нематеріальні активи (бухгалтерське). Відповідно тому й є поширеною думка про
три основні підходи, за якими визначають інтелектуальний капітал: як економічна категорія,
юридична та бухгалтерська.
Загалом, інтелектуальний капітал (від лат. Intellectuаlis capitalis – розумовий, головний
або головні пізнання) – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і
відтворює, одночасно, характерну лише йому специфіку і особливості. Інтелектуальний
капітал має надзвичайно складну сутність та багатовекторність прояву, що визначається
механізмом його функціонування.
Різноманітні підходи до сутності поняття інтелектуальний капітал дозволяють
розглядати його з трьох позицій [6, с. 221]: сукупність цінностей (актив, що володіє
здатністю приносити дохід); процес перетворення знань і нематеріальних активів у ресурси
(здатність до відтворення, можливість залучення інтелектуального капіталу в процес
кругообігу, в якому здійснюється його виробниче споживання); результат (приносить
позитивний економічний та соціальний ефект, через виробництво більш цінного майна).
Загалом, крім зазначених трьох основних поглядів на трактування категорії
«інтелектуальний капітал» (цінність, процес та результат) бажано виділяти ще один підхід,
який розкриває її як систему, оскільки являє собою сукупність взаємозалежних і
взаємодіючих певним чином елементів з певними структурними зв’язками. Отже, під
інтелектуальним капіталом варто розуміти активний елемент, систему інтелектуальних
цінностей (знання, навички, досвід, творчі здібності, уміння, технічні і програмні засоби,
структура, інформація, засоби її необхідного захисту – інтелектуальна власність та інші
нематеріальні активи), які безпосередньо приймають участь в створенні цінностей і в процесі
свого відтворення забезпечують отримання певного результату та досягнення конкурентних
переваг індивіду, підприємству й країні в цілому.
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Для реалізації ефективного використання інтелектуального капіталу та отримання
відповідного результату необхідна не лише наявність певних «знань», а й відповідна
організація праці, інфраструктурна підтримка (системи передачі й зберігання інформації),
наявність попиту на наявні в компанії знання, тобто клієнти, і багато чого іншого. Про такі
важливі елементи наголошував Т. Стюарт, відокремлюючи напівпостійну сукупність знань,
що виростає навколо будь-якого завдання, людини чи організації та інструменти, за
допомогою яких можна збільшити сукупність знань [7].
Неоднозначність визначення інтелектуального капіталу вказує про наявність і різних
підходів до його структурування. К.-Е. Свейбі виокремив у структурі інтелектуального
капіталу такі складові: індивідуальну компетентність (уміння, досвід, освіту, соціальні
навички та моральні цінності персоналу); внутрішню структуру організації (цілі, завдання,
моделі, технології, структуру, внутрішні мережі, неформальні організації, культуру);
зовнішню структуру організації (зв’язки і взаємовідносини із замовниками,
постачальниками, конкурентами, торговельні марки, репутацію) [8, с. 337]. А. Брукінг
представив структуру інтелектуального капіталу такими елементами: активи ринку –
нематеріальні активи, пов’язані з обмінними операціями, що визначають становище фірми на
ринку; активи інтелектуальної власності – захищену законом інтелектуальну власність
компанії; активи інфраструктури – інтелектуальні активи, які використовуються компанією;
гуманітарні активи (людські ресурси) [9, c. 12]. У праці Л. Едвінсона та М. Мелоуна [5] чітко
виділено лише два структурних елементи інтелектуального капіталу – структурний та
людський капітал.
Загалом відсутні суттєві розбіжності у спробах визначити елементи інтелектуального
капіталу. Всі погоджуються з наявністю в інтелектуальному капіталі людського капіталу
(ресурсів), який є його головним елементом, що виступає конгломератом знань, навиків,
умінь, досвіду, творчих здібностей працівників, їхнього вміння працювати та приймати
рішення в конкретних ситуаціях, створювати імідж фірми та будувати стратегічні й тактичні
цілі. Разом з цим існують різні думки стосовно структурного капіталу, який окремі науковці
представляють також як складне поєднання клієнтського (відносини із замовниками,
покупцями, ділові зв’язки з постачальниками, товарні знаки тощо) та організаційного
(інформаційні ресурси, електронні мережі, оргструктура, авторство тощо) [10, c. 18]. Проте,
ці розбіжності є несуттєвими з точки зору оцінки інтелектуального капіталу, оскільки жоден
з науковців чи практиків не відкидає доцільності аналізу всіх його складових елементів.
Отже, вважаємо, що інтелектуальний капітал містить три компоненти: людський
капітал (гуманітарні активи або індивідуальна компетентність) – нагромаджені в результаті
інвестицій та втілені у працівниках компанії знання, творчі здібності, професійний досвід і
моральні цінності; структурний капітал (активи інфраструктури, або внутрішня
інфраструктура) – технічне і програмне забезпечення, організаційна структура,
інтелектуальна власність тощо; клієнтський капітал (ринкові активи, або зовнішня
інфраструктура) – відносини із замовниками, покупцями, ділові зв’язки з постачальниками,
товарні знаки тощо.
Наявність окремих компонентів інтелектуального капіталу визначає різні можливості
до його реалізації, оскільки він є результатом синергетичної взаємодії всіх його складових.
Тобто при відсутності хоча б однієї із них, або недостатньому рівні розвитку – рівень
інтелектуального капіталу та можливості його використання будуть знижуватися.
Інтелектуальний капітал країни формується в межах створеної в державі законодавчої
бази та системи управління національними стратегічними ресурсами, що безпосередньо
впливає на формування та реалізацію стратегії сталого розвитку. Для аналізу розвитку
інтелектуального капіталу на національному рівні потрібно використовувати сукупність
загальних індексів, зокрема: індекс загальної конкурентоспроможності, індекс людського
розвитку, рейтинг інтелектуального розвитку країн світу, рейтинг використання наукових
досягнень у реальній економіці окремою державою тощо.
Про стан розвитку інтелектуального капіталу на національному рівні свідчить рейтинг
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інтелектуального розвитку країн світу, який характеризує рівень розвитку економіки,
заснованої на знаннях, в країнах і регіонах світу та включає комплекс з 109 структурних і
якісних показників. За 1995-2012 рр. позиції України у рейтингу погіршились – з 52 до 56
позиції. Індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index – KEI – комплексний
показник для оцінки ефективності використання країною знань в цілях її економічного і
суспільного розвитку) знизився з 5,96 до 5,73, а Індекс знань (The Knowledge Index – KI –
комплексний економічний показник для оцінки здатності країни створювати, приймати і
поширювати знання) – зменшився з 6,93 до 6,33 [11]. Тобто можна констатувати, що за
період існування незалежної України не вдалося забезпечити відповідного з світовими
тенденціями нарощення інтелектуального капіталу (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка показників інтелектуалізації економіки України
Показники
2000 р.
Глобальний інноваційний індекс
Глобальний індекс конкурентоспроможності
Індекс глобалізації
59,06
Індекс людського розвитку
0,649
Індекс економіки знань
5,65
Індекс знань
6,51
Індекс освіти
0,950
Джерело: складено за статистичними даними [11; 12; 13]

2010 р.
30,6
3,90
68,32
0,710
0,948

2011 р.
35,01
4,00
68,85
0,729
0,956

2012 р.
36,10
4,14
68,48
0,740
5,73
6,33
0,960

2013 р.
35,78
4,05
67,78
0,734
-

За досліджуваний період майже всі індекси зросли, проте таке збільшення не
забезпечило кращих позицій у світових рейтингах, що свідчить про необхідність значно
вищих темпів інтелектуалізації економіки. Зокрема високий індекс освіти в Україні не
враховує її якості, що не відображає реального стану багатьох напрямів дослідження.
Важливим етапом оцінки розвитку інтелектуального капіталу на національному рівні
є визначення показників, що відображають процеси стимулювання його розвитку та
стримування. На формування та використання інтелектуального капіталу на національному
рівні впливають: позитивно (кількість закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та кількість
випущених ними фахівців, кількість організацій, що проводять НДДКР та чисельність
науковців, обсяг фінансування НДДКР; кількість заявок на патент, кількість використаних
винаходів, обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, кількість упроваджених
нових технологічних процесів, питома вага обсягу виконаних наукових та науково-технічних
робіт у ВВП, ВВП в розрахунку на одну особу) та негативно (зовнішня міграція населення,
кількість безробітного населення працездатного віку; кількість фахівців, що перебували на
обліку в державній службі зайнятості, кількість зареєстрованих злочинів, середня очікувана
тривалість життя при народженні) [14, с. 13].
Зростання кількості випущених фахівців закладами ІІІ-IV рівнів акредитації та обсягу
фінансування НДДКР за 2009-2012 рр. і зменшення рівня безробіття в Україні сприяло
формуванню інтелектуального капіталу, проте зменшення чисельності науковців та кількості
наукових організацій і збільшення еміграції – навпаки стримувало його нарощування (табл.
2). Стимулюючими чинниками використання інтелектуального капіталу є збільшення ВВП
на душу населення та підвищення середньої очікуваної тривалості життя, а низька питома
вага обсягу наукових робіт у ВВП та високий рівень злочинності – були дестимуляторами.
Загалом статистична оцінка рівня інтелектуального капіталу на національному рівні в
світовій практиці та в Україні здійснюється фрагментарно, що не дає підстав для системного
його аналізу. Тому для оцінки доцільно використовувати групу безпосередніх чинників
(робоча сила; нематеріальні активи – інтелектуальні здібності, інтелектуальний потенціал,
інформаційний ресурс, інтелектуальна власність; фінансово-інноваційний капітал; високі та
інформаційні технології, а також зовнішніх (рівень розвитку інформаційного середовища;
наявність сучасної ринкової інфраструктури; державна економічна політика; стан
інституційного, правового, інноваційного середовища; науково-технічні, геоекономічні та
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інші умови руху капіталу).
Таблиця 2
Показники, що впливають на формування та використання інтелектуального капіталу
України
Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. +,до 2009 р.

Кількість закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, од.

353

350

349

345

-8

505,2

527,3

543,7

75,3

8995,9

9591,3

10558,5

2736,3

1303

1255

1208

-132

141,1

134,7

129,9

-16,9

16133

17096

61844

48397

1785,6

1732,7

1657,2

-301,6

9867,1

10349,9

11252,7

2599

2043

2510

2188

295

0,83

0,74

0,75

-0,11

23600
506,3

28488
515,8

30953
443,7

11121
4,2

70,44

71,02

71,15

2,86

Чисельність випущених фахівців закладами
468,4
ІІІ-IV рівнів акредитації, ос.
Обсяг фінансування НДДКР, млн. грн.
7822,2
Кількість організацій, що проводять НДДКР,
1340
од.
Чисельність науковців, тис. осіб
146,8
Зовнішня міграція населення: приріст (13447
скорочення), осіб
Кількість
безробітного
населення
1958,8
працездатного віку (за методологією МОП),
тис. осіб
Обсяг виконаних наукових та науково8653,7
технічних робіт, млн. грн.
Кількість упроваджених нових технологічних
1893
процесів, процесів
Питома вага обсягу виконаних наукових та
0,86
науково-технічних робіт у ВВП, %
ВВП в розрахунку на одну особу, грн.
19832
Кількість зареєстрованих злочинів, тис. од.
439,5
Середня очікувана тривалість життя при
68,29
народженні, років
Джерело: складено за статистичними даними [15]

За 2002-2013 рр. обсяг капітальних інвестицій в нематеріальні активи у фактичних
цінах збільшився у 2,5 рази, однак зростання абсолютних показників інвестування
нематеріальних активів не забезпечило зростання частки цих витрат у загальній структурі
капітальних інвестицій, яка скоротилась на 5,1 % [16, с. 78]. Тобто для інвесторів цей
напрямок не є високо привабливим, а незначна частка інвестицій в нематеріальні активи при
абсолютному зростанні підтверджує, що в країні досить високий рівень інфляції.
В Україні продовжується тенденція скорочення загальної кількості працівників
організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи (табл. 3).
За 2000-2013 рр. зменшилась чисельність персоналу наукових організацій на 34,5 %, в
т.ч. дослідників – на 26,4 %, техніків – на 61,3 % і допоміжного персоналу – на 36,5 %. При
загальній тенденції скорочення кількості виконавців наукових досліджень і розробок
(науковців на 42920 осіб), що сталося внаслідок зменшення кількості наукових організацій в
Україні на 347 одиниць, частка дослідників з науковими ступенями збільшилась, зокрема за
2008-2013 рр. на 2,2 %. Тобто вказані категорії персоналу виявилися більш затребуваними в
даних структурах. Позитивним є зростання в економіці України за 2000-2012 рр. чисельності
докторів та кандидатів наук майже на 50 %, що характеризує покращення якісних показників
на тлі погіршення кількісних, однак відсутнє відповідне зростання обсягів їх праці.
Незважаючи на скорочення наукових підприємств та наукового кадрового потенціалу
протягом останніх років, відбулася активізація винахідницької діяльності, оскільки зросла
кількість наданих та отриманих заявок (відповідно на 111,0 % та на 113,7 %). Необхідно
зазначити, що науково-дослідна діяльність в Україні сьогодні зосереджена в основному в
галузі освіти, оскільки майже три чверті виконавців наукових досліджень і розробок
працюють у секторі вищої освіти, проте можливості до комерціалізації їх результатів є
низькими з причин відсутності тісної співпраці з реальним сектором економіки та
недостатньо актуальними розробками.
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Таблиця 3
Динаміка наявності та результатів наукових організацій в Україні
Показники
Чисельність
працівників
наукових організацій

2000 р.

2005 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

160788

155549

146800

141086

134741

129945

123219

в т.ч. техніків

19748

17988

16256

16151

14591

13433

12212

дослідників

80497

78832

76147

73413

70378

68599

65641

допоміжного персоналу

30204

28896

27086

26032

24779

23866

22649

Чисельність науковців

120773

105512

92403

89534

84969

82032

77853

в т.ч. докторів наук

-

-

4443

4481

4417

4489

4533

кандидатів наук
Частка персоналу з науковими
ступенями, %
Кількість
організацій,
які
виконують наукові дослідження
й розробки, од.
Докторів наук в економіці

-

-

17135

17009

16203

15963

15919

-

-

14,7

15,2

15,3

15,7

16,6

1490

1510

1340

1303

1255

1208

1143

10339

12014

13866

14418

14895

15592

16450

Кандидатів наук в економіці

58741

68291

81169

84000

84979

88057

90113

Кількість виконаних робіт, од.

38300

63926

54523

52037

52354

53190

47875

Кількість друкованих робіт, од.
Кількість заявок на видачу
охоронних документів (подано /
отримано), од.
Обсяг виконаних наукових та
науково-технічних у фактичних
цінах, млн. грн
в
т.ч.
фундаментальні
дослідження
прикладні дослідження

160194

241942

314830

345538

354703

374897

391398

-

-

7511 /
6940

8894 /
7748

8849 /
8757

8514 /
8552

8348 /
8432

1978,4

4818,6

8653,7

9867,1

10349,9

11252,7

11781,1

13,5

18,7

22,1

22,2

21,3

23,3

22,9

22,1

14,7

16,3

16,4

18,0

18,3

17,7

55,9

50,0

48,7

51,0

48,2

47,7

49,0

науково-технічні послуги
8,5
16,6
12,8
Питома вага обсягу виконаних
1,16
1,09
0,95
наукових і науко-во-технічних
робіт у ВВП, %
Джерело: складено за статистичними даними [15]

10,4

12,5

10,7

10,4

0,90

0,79

0,80

0,81

розробки

Водночас, якщо порівняти кількісні показники поданих заявок України у 2011 р. на
охорону інтелектуальної власності (ОІВ) з показниками патентної статистики інших країн
світу, то відчутна значна наша відсталість. Зокрема результати такі: у США кількість
поданих заявок становить 503582 од., з яких 46,3 % становлять патенти на винаходи; у
Південній Кореї – 371116 од., з них на винаходи – 48,2 %; у Японії – 342610 од., з них на
винаходи – 83,9 %; у Німеччині – 139809 од., з них на винаходи – 33,2 %; Росії – 118569 од., з
них на винаходи – 22,3 %; України – 47205 од., з них на винаходи – 6,2 % [17, с. 263-264].
За 2000-2013 рр. вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні
зросла на 9802,7 (щорічно в середньому близько 750 млн. грн.), що стало наслідком як
подорожчання вартості, так і збільшення кількості інноваційних робіт. Проте це не
забезпечило позитивного впливу, оскільки скоротилася питома вага обсягу виконаних
наукових і науково-технічних робіт у ВВП в 1,4 рази. В структурі виконаних наукових і
науково-технічних робіт найменшою є частка науково-технічних послуг (8,5-16,9 %), що
засвідчує нерозвинутість ринку інтелектуальних продуктів та ускладнює прискорене
формування інтелектуального капіталу. Найбільшою в структурі наукових і науковотехнічних робіт є частка розробок (зменшилась з 55,9 до 49,0 %), а фундаментальні і
прикладні дослідження займали в структурі однакову частку (від 14 до 23 %), проте мали
зворотні тенденції.
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Визначальними чинниками людського розвитку, що формує інтелектуальний
потенціал в Україні є освіта. Сьогодні держава забезпечила значні досягнення щодо
охоплення освітою населення, однак рівень її державного фінансування залишається
впродовж всієї незалежності недостатнім, що відображається на якості освіченості громадян,
а також втраті держави світових передових позицій. Бюджетні асигнування на освіту в
Україні не перевищували 6 % НД (задекларовано не меншому 10 %), що недостатньо для
розвитку інтелектуального капіталу країни.
За 2000-2012 рр. в Україні збільшився обсяг фінансування освіти державою з 14,7%
загальних витрат бюджету (або з 4,2 % ВВП) до 21,6 % (або до 7,21 % ВВП) [15], проте
менше порівняно з фінансуванням у розвинутих країнах (в межах 5-12 % ВВП) (табл. 4), що
суттєво впливає на продуктивність даної галузі. Крім того, просте нарощування видатків не
забезпечує підвищення їх ефективності (належна якість освітніх послуг та можливості
рівного доступу населення до їх отримання впродовж всього життя).
Таблиця 4
Фінансування освіти в Україні
Показники

2000 р.

2005 р.

2009 р.

Загальні видатки
48148,6
141990
307399
зведеного бюджету,
всього, млн. грн.
з них на освіту – всього
7085,5
26801,8
66773,6
у т.ч. вищу
2285,5
7934,1
20966,3
Видатки на освіту у %
до кількості загальних
14,7
18,1
21,7
видатків
Видатки всього на
4,2
6,1
7,3
освіту у % до ВВП
Джерело: складено за статистичними даними [15]

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. +,- до
2000 р.

377843

416854

492454

444305,4

79826
24998,4

86253,6
26619,6

101560,9
21058,1

94475,4
18772,6

21,1

20,7

20,6

5,9

7,4

6,6

7,2

3,0

Недостатня ефективність державних видатків на освіту, яких часто не вистачає навіть
на покриття базових статей витрат, зумовлена низкою чинників, основними серед яких
залишаються вади організаційно-управлінської структури галузі. Негативною тенденцією є
незадовільний стан вітчизняної освіти та її невідповідність не тільки європейським і світовим
ринкам праці, а й українському.
В Україні за 2000-2013 рр. питома вага підприємств, які впроваджували інновації
зменшилась на 1,2 %, і хоча воно є незначним, порівняно з світовими показниками
використання інновацій на виробництві є нижчим у декілька разів. Негативним стало
зменшення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової. Серед
напрямів реалізації інноваційної діяльності переважає освоєння інноваційних видів
продукції, кількість яких зменшилась в 4,8 рази. Обсяг впроваджених нових технологічних
процесів збільшився в 1,1 рази і загалом не мав різких змін. Впровадження інновацій в
Україні мало позитивні тенденції у 2001-2003 рр. та 2011-2012 рр. (табл. 5).
Динаміка та структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні
засвідчує, що частка держави є дуже незначною. Загальний обсяг фінансування інноваційної
діяльності за 2000-2013 рр. збільшився в 5,4 рази, найбільше за рахунок витрат на
дослідження і розробки – в 6,2 рази і придбання машин та обладнання пов’язані з
упровадженням інновацій – в 5,2 рази. Однак, у відсотках до ВВП загальна сума
фінансування на інновації знизилась на 0,35 %, що є дуже низьким рівнем. Основним
джерелом фінансування інноваційної діяльності протягом всього періоду залишаються
власні кошти підприємств (52,9-87,7 %), а найменша – фінансова підтримка держави (0,52,9 %). Саме низький рівень державного фінансування інноваційної діяльності є тривожним
показником майбутнього України, яка повинна стимулювати розвиток нової техніки та
технологій. Отже, відсутність повноцінних та вичерпних методичних підходів, які дозволяли
б кількісно повноцінно і в кожному інтервалі часу оцінити рівень інтелектуального капіталу
національної економіки стримує його формування та ефективне використання в Україні.
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Таблиця 5
Впровадження та фінансування інновацій на промислових підприємствах України
Показники
Загальний обсяг, млн.
грн.
в т.ч. на дослідження і
розробки, %
придбання
інших
зовнішніх знань, %

2000 р.

2005 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1757,1

5751,6

7949,9

8045,5

14333,9

11480,6

9562,6

15,15

10,65

10,65

12,38

7,53

10,42

17,13

4,14

4,23

1,46

1,76

2,27

0,41

0,91

61,15
54,76
62,58
Частка у % до загального
79,6
87,7
65
обсягу фінансування:
власних коштів
державного бюджету
0,4
0,5
1,6
Загальний обсяг у % до
1
1,3
0,9
ВВП
Питома
вага
підприємств,
що
14,8
8,2
10,7
впроваджували інновації,
%
Питома
вага
підприємств,
що
18,0
11,9
12,8
займалися інноваціями,
%
Питома вага реалізованої
інноваційної продукції в
6,5
4,8
обсязі промислової, %
Впроваджено
нових
1403
1808
1893
технологічних процесів
Освоєно
інноваційні
15323
3152
2685
види продукції
Джерело: складено за статистичними даними [15]

62,79

73,18

70,13

58,00

59,3

52,9

63,9

72,9

1,1

1

2

1,9

0,7

1,1

0,81

0,65

11,5

12,8

13,6

13,6

13,8

16,2

17,4

16,8

3,8

3,8

3,3

3,3

2043

2510

2188

1576

2408

3238

3403

3138

придбання машин та
обладнання пов’язані з
упровадженням
інновацій, %

За період незалежності України не здійснено суттєвих змін, які б забезпечили
розвиток інтелектуального капіталу, оскільки тенденції формування та розвитку
інтелектуального капіталу в Україні засвідчують про істотний розрив між темпами витрат на
освіту й дослідження, етапами продукування знань та їхнім використанням на практиці.
З метою прискорення формування та ефективного використання інтелектуального
капіталу в Україні необхідно : удосконалити правові норми з питань захисту та правової
охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності; стимулювати менеджмент
персоналу на модель інтелектуально-інноваційного розвитку, створення дієвої системи
продукування, захисту, відтворення і використання інтелектуального потенціалу;
забезпечення сприятливих умов для розвитку освіти, культури та науки, пошук додаткових
джерел їх фінансування та стимулювання їх взаємодії з виробництвом; проведення активної
політики зайнятості населення; підтримка підприємництва, особливо інноваційної
діяльності; стимулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та
міжнародного науково-технічного співробітництва.
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ГЛАВА 1.11. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇН ПІД ВПЛИВОМ
СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ
Колінець Л.Б.
к.е.н., доцент,
Тернопільський національний економічний університет
Економічне зростання є найважливішим питанням суспільного розвитку в будь-якій
суспільно-економічній системі, стаючи органічним елементом політики окремих держав та
економічних співтовариств. Вага тієї або іншої господарської системи на макро- і
мікрорівнях залежить від швидкості, типу обраної моделі економічного зростання й
механізму її реалізації.
Економічне зростання означає, що на кожному відрізку часу в певній мірі
полегшується вирішення проблеми обмеженості ресурсів і стає можливим задоволення більш
широкого кола потреб людини. Однак, реальні умови виробництва далеко не завжди
дозволяють реалізувати потенціал зростання. У цих умовах наступає економічна криза [3].
Розвиток будь-якої економічної системи відбувається циклічно - протягом усієї
економічної історії виникали світові кризи, які за хвилею підйому несли рецесію і потім
спад. Всі вони позникали з різних причин, і наслідки їх теж були різними, але одне
залишається незаперечним - надалі саме кризи ставали стимулом до модернізації і нового
підйому економіки.
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Тривалий час науковцями різних країн проводяться дослідження причин виникнення
та впливу фінансових криз на динаміку економічного зростання держав. Зокрема, зв'язок
між циклічністю економіки та станом фінансовими ринків показано в роботах Б. Бернанке,
М.Джертлера [4], Яковіелло M., Паван М. [8], Дженекоплос Д. [7] та ряд інших вчених.
Метою даної роботи є розкриття сутності фінансових криз та виявлення їх впливу на
динаміку економічного зростання країн.
У сучасній економічній науці не вироблено єдиного підходу до поняття фінансової
кризи. Крім того, відсутня характеристика специфіки кризи на світовому фінансовому ринку.
Більшість дослідників обмежуються розглядом проявів кризи на окремому сегменті
(валютному, кредитному, фондовому, страховому ринках) або їх поєднанні. Так, наприклад,
M. Бордо і Дж. Ландон-Лейн розуміють під міжнародною фінансовою кризою банківську
кризу, яка, часто супроводжуючись валютним або борговими, виникає на декількох
континентах і країнах, включаючи розвинені країни і країни, що розвиваються [5].
На наш погляд, найбільш плідним є системний підхід до вивчення криз на світовому
фінансовому ринку. Сутність системного підходу полягає в аналізі об'єкта на всіх його
рівнях, виходячи з принципів цілісності; ієрархічності будови і наявності єдиної мети і
механізмів функціонування [1]. Для дослідження системи необхідно вивчення структури
системи, закономірностей її розвитку, виявлення взаємозв'язків, взаємозалежностей і
процесів самоорганізації в системі.
Світовий фінансовий ринок є складною динамічною системою, і, отже, повинен
розглядатися як частина системи вищого рівня (світової економіки) і в той же час як
самостійний елемент, який виступає єдиним цілим у взаємодії з середовищем (з процесом
суспільного відтворення). Багаторівневі взаємозв'язки в його структурі обумовлюють
різноманітні залежності між сегментами фінансового ринку і його суб'єктами, породжуючи
синергетичні процеси в умовах кризи. Так, кризові потрясіння на одному сегменті
проявляються в різних формах на всіх інших, поширюючись на національні фінансові ринки
і міжнародні фінансові центри. Діяльність окремих сегментів фінансового ринку надає
сумісний кумулятивний вплив на економічні процеси, а вони піддаються відповідного
впливу, проявляючи прямий і зворотний зв'язок фінансового ринку з суспільним
відтворенням. Подібний підхід дозволяє розкрити сутність, чинники, форми прояву і
механізм розвитку кризи на світовому фінансовому ринку в його взаємодії з економікою.
Фінансові кризи є однією з форм прояву економічних криз. У циклічних кризах
починає проявлятися перенагромадження всіх трьох форм капіталу: товарного (ріст
нереалізованої продукції), продуктивного (збільшення недовантаження виробничих
потужностей, ріст безробіття) і грошового (збільшення кількості грошей, не вкладених у
виробництво). З 1970-1980 р. у науково-дослідних роботах західних вчених із проблем
економічних циклів і криз акценти починають поступово зрушуватися в сферу фінансів як
найбільш нестабільну сферу економіки. Відродження інтересу до гіпотези фінансової
нестабільності було обумовлено тим, що наслідки фінансових криз спонукали до більш
поглибленого вивчання цієї проблематики саме в контексті реалізації через них різних за
масштабами економічних криз, в тому числі і світових (глобальних).
Фінансова криза – це гостре, нетривале, сильне погіршення всіх або більшості
фінансових індикаторів, включаючи різке падіння ставок відсотків за кредитами, падіння
курсів фінансових активів (фондових, нерухомості й земельних) і збільшення числа
неспроможних (банкрутів) фінансових інститутів [13].
Представляє інтерес дослідження криз з позицій теорії асиметрії інформації Ф.
Мішкіна. Фінансова криза, за його визначенням, - це нелінійна дезорганізація фінансового
ринку, при якій проблеми несприятливого відбору та морального ризику поглиблюються
настільки, що фінансові ринки втрачають здатність ефективно перерозподіляти ресурси
суб'єктам з найкращими інвестиційними можливостями, внаслідок чого відбувається різке
скорочення економічної активності [11].
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Досліджували сутність і детермінанти виникнення фінансових криз і українські вчені.
Так, зокрема, В.Мазуренко констатує, що світова фінансова криза – це раптове,
синхронізоване порушення рівноваги міжнародних фінансових ринків, що відбувається
внаслідок поширення дестабілізації системних фінансових відносин країн епіцентру, яка
поширюється на інші регіони і дістає вияв у спонтанному, неочікуваному падінні вартості
активів (акцій, нерухомості, активів тощо), погіршенні динаміки більшості фундаментальних
макроекономічних показників і через дезорганізацію процесів формування та розподілу
централізованих фондів держав викликає різке зростання зовнішнього боргу та ймовірності
дефолту за приватними, а інколи й суверенними боргами [2].
Криза на світовому фінансовому ринку - багатофакторне явище, обумовлене не тільки
проблемами в розвитку самого фінансового ринку, а й сукупністю циклічних факторів, що
лежать в суперечностях процесу суспільного відтворення. Особливістю кризи на світовому
фінансовому ринку є її глобальне охоплення: криза проявляється, одночасно або в різний
час, на всіх його сегментах і відбивається на всіх суб'єктах світової економіки: міжнародних
інститутах, державних органах, корпоративному секторі та домогосподарствах.
Інструментами трансмісії кризи на світовому фінансовому ринку є ціни на фінансові активи,
процентні ставки та умови кредитування, обсяги та напрямки інвестування, вартість
фінансових послуг. В результаті реалізації системних ризиків криза поширюється на всі
сегменти світового фінансового ринку і негативно впливає на реальний сектор економіки.
Наслідки подібної кризи проявляються не тільки в національній економіці, а й у світовій (у
формі зниження темпів зростання світового ВВП, зовнішньої торгівлі та міжнародних
інвестицій).
Найчастіше в умовах кризи на світовому фінансовому ринку відбувається посилення
диференціації у розвитку країн світової економіки і перерозподіл національного багатства на
користь країн, що використали сприятливі можливості кризи.
Світова фінансова криза, крім країн епіцентру, зумовлюється зовнішніми чинниками і
посилюється слабкістю внутрішньої системи та диспропорціями економіки.
У науковій літературі можна виділити декілька підходів до причин фінансових криз.
За однією точкою зору, причина криз на фінансовому ринку криється в економічному
розвитку: в перевиробництві і перенагромадженні капіталу (К.Маркс, А.Колганов та ін.),
падіння інвестицій внаслідок зниження граничної ефективності капіталу (Дж.Кейнс),
порушенні пропорцій відтворення і відриві фінансової сфери від реального сектора (Грінберг
Р., Пороховський А., Красавіна Л., Лаврушин О. та ін.).
Інші економісти вбачають причини криз на фінансовому ринку через призму сфери
обігу. До причин криз вони відносять: помилкову грошово-кредитну політику (монетаристи),
надмірний притік заощаджень в розвинені країни з країн, що розвиваються (Бернанке Б.,
Грінспен А.), нестійкість фінансової системи (Х. Мінскі), лібералізацію фінансового ринку та
недоліки регулювання (Дж.Стігліц, П.Кругман) та ін.
Теорії неекономічних причин кризи виділяють вплив сонячних плям (У.Джевонс),
політичних (У.Нордхауз), психологічних факторів (Л.Твід, Й.Шумпетер, В.Кушлін та ін.),
«стадної поведінки» учасників ринку, інформаційної асиметрії (Дж.Акерлоф, Ф.Мишкін) та
ін.
Загалом, вченими констатується руйнівний вплив фінансових криз на економічні
системи та економічне зростання країн, що й підтверджується емпірично. Так, світова
фінансова криза, яка розпочалася у 2008р. мала руйнівні наслідки як для економік окремих
країн, так і для світової економіки загалом. Падіння ВВП у країнах ЄС у 2009р. становило
4,5% (табл.1). Під найбільший вплив кризи потрапили такі країни ЄС як Латвія (-17,7%),
Литва (-14,8%), Естонія (-14,1%), Фінляндія (-8,5%), Словенія (-7,9), Угорщина (-6,8%),
Греція (-3,1%) та ін. Лише Польща зуміла втримати позитивні темпи зростання ВВП 1,6% та
наростити їх до 4,5% у 2011р. Дестабілізуючий вплив кризи відчутний в ЄС і досі: у 2013р.
зростання ВВП у ЄС-28 становило лише 0,1%, а країнах зони євро падіння ВВП склало -
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0,4%. Погіршився стан динаміки ВВП у Греції: якщо у 2009р. падіння ВВП склало 3,1%, то у
2012р. -7%, а в 2013р – 3,9%.
Таблиця 1
ВВП, у % до попереднього періоду, [6]
ЄС-28
Країни зони євро
(18країн)
Бельгія
Болгарія
Чехія
Данія
Німеччина
Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Хорватія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Австрія
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словаччина
Фінляндія
Швеція
Велика Британія
Ісландія
Норвегія
Швейцарія
Чорногорія
Югославія
Сербія
США
Японія

2006
3,4

2007
3,2

2008
0,4

2009
-4,5

2010
2,0

2011
1,6

2012
-0,4

2013
0,1

3,3
2,7
6,5
7,0
3,4
3,7
10,2
5,5
5,5
4,1
2,5
4,9
2,2
4,1
11,0
7,8
4,9
3,9
2,6
3,4
3,7
6,2
1,4
7,9
5,8
8,3
4,4
4,3
2,8
4,7
2,3
3,8
8,6
5,0
3,6
2,7
1,7

3,0
2,9
6,4
5,7
1,6
3,3
7,3
5,0
3,5
3,5
2,3
5,1
1,7
5,1
10,0
9,8
6,6
0,1
4,1
3,9
3,7
6,8
2,4
6,3
7,0
10,5
5,3
3,3
3,4
6,0
2,7
3,8
10,7
6,1
5,4
1,8
2,2

0,4
1,0
6,2
3,1
-0,8
1,1
-4,1
-2,2
-0,2
0,9
-0,1
2,1
-1,2
3,6
-2,8
2,9
-0,7
0,9
3,9
1,8
1,4
5,1
0,0
7,3
3,4
5,8
0,3
-0,6
-0,8
1,2
0,1
2,2
6,9
5,0
3,8
-0,3
-1,0

-4,5
-2,8
-5,5
-4,5
-5,7
-5,1
-14,1
-6,4
-3,1
-3,8
-3,1
-6,9
-5,5
-1,9
-17,7
-14,8
-5,6
-6,8
-2,8
-3,7
-3,8
1,6
-2,9
-6,6
-7,9
-4,9
-8,5
-5,0
-5,2
-6,6
-1,6
-1,9
-5,7
-0,9
-3,5
-2,8
-5,5

1,9
2,3
0,4
2,5
1,4
4,0
3,3
-1,1
-4,9
-0,2
1,7
-2,3
1,7
1,3
-1,3
1,6
3,1
1,1
4,3
1,5
1,8
3,9
1,9
-1,1
1,3
4,4
3,4
6,6
1,7
-4,1
0,5
3,0
2,5
2,9
1,0
2,5
4,7

1,6
1,8
1,8
1,8
1,1
3,3
8,7
2,2
-7,1
0,1
2,0
-0,2
0,4
0,4
5,3
6,0
1,9
1,6
1,4
0,9
2,8
4,5
-1,3
2,3
0,7
3,0
2,8
2,9
1,1
2,7
1,3
1,8
3,2
2,8
1,6
1,6
-0,5

-0,7
-0,1
0,6
-1,0
-0,4
0,7
4,5
0,2
-7,0
-1,6
0,0
-2,2
-2,4
-2,4
5,2
3,7
-0,2
-1,7
1,1
-1,2
0,9
2,0
-3,2
0,6
-2,5
1,8
-1,0
0,9
0,3
1,5
2,9
1,0
-2,5
-0,4
-1,5
2,3
1,5

-0,4
0,2
0,9
-0,9
0,4
0,4
2,2
-0,3
-3,9
-1,2
0,2
-0,9
-1,9
-5,4
4,1
3,3
2,1
1,1
2,9
-0,8
0,3
1,6
-1,4
3,5
-1,1
0,9
-1,4
1,6
1,7
3,3
0,6
1,9
:
2,9
2,5
2,2
1,5

Загалом, у 2013р. падіння ВВП спостерігалося у Іспанії, Італії, Кіпрі, Чехії, Ірландії,
Хорватії, Фінляндії, Португалії, Словенії, Нідерландах. Така ситуація ще раз доводить той
факт, що фінансові кризи мають глибокий і довготривалий ефект на економічну ситуацію в
країнах.
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Теоретично особливості впливу стану фінансової системи на макроекономічну
динаміку можна виразити в наступному. На початку кожної нової хвилі господарського
розвитку в фазі «спокійного зростання» рівень боргу мінімальний, і в економіці домінують
«консерватори». Такий стан є безпосереднім наслідком кризи і депресії, які «очищають»
баланс національної економіки від боргу в результаті різкого падіння вартості фінансових і
капітальних активів і, як наслідок, масових банкрутств компаній, не здатних виконувати свої
зобов'язання. Пам'ятаючи про депресію, господарюючі суб'єкти реального сектора воліють
спиратися на самофінансування, а фінансові установи - надавати позички під забезпечення. В
результаті на рівні макроекономіки складається ситуація, при якій приплив готівки вище
витрат на обслуговування поточних фінансових зобов’язань [12].
Однак в міру продовження «спокійного зростання» ситуація змінюється: міцніє
господарський оптимізм суб'єктів фінансового та реального секторів, все більш чутливою
стає нестача власних коштів для інвестицій. Починається наростання боргу і скорочення
практики «забезпеченого» кредитування, що обумовлює перехід до економічного буму.
Одночасно з ростом боргу в банківській системі відбуваються якісні зміни. Прагнучи
розширити фінансові можливості (пасиви) та відповідно збільшити прибуток, банки
починають впроваджувати різного роду інновації, що ще більше прискорює динаміку
наростання заборгованості. Будь-які спроби фінансової влади (центрального банку)
обмежити даний процес за рахунок стиснення грошової маси, підвищення частки
обов'язкових резервів і збільшення ставки рефінансування лише стимулюють інноваційний
процес пошуку нових форм банківських пасивів. Фактично відбувається ендогенізація
пропозиції грошової маси (яка в ринковій економіці в основному складається саме з
банківських пасивів) в частині обслуговування фінансовою системою процесу обороту
капітальних активів. Іншими словами, включення в аналіз фінансових інновацій дозволяє на
новому рівні довести тезу Й. Шумпетера про діяльність банків щодо створення «купівельної
сили» на етапі підйому економіки, тобто їх ключової ролі в якості фактора економічного
підйому.
Однак ефект ендогенного збільшення грошової маси, позитивний з точки зору
розширення інвестиційної діяльності в національному господарстві, призводить до зміни
боргової структури в економіці. Підсумком розширення кредитування і супроводжуючого
його росту ставок стає домінування «спекулятивних» одиниць, різке підвищення ризиків
позичальників і позикодавців в економіці [9]. У цих умовах, з одного боку, починають
скорочуватися запозичення, з іншого - все більша частина зобов'язань погашається шляхом
продажу активів. Внаслідок цього спочатку знижується вартість фінансових і капітальних
активів, а потім зростає кількість банкрутств в економіці. Різко падає обсяг поточних
інвестицій, обумовлюючи скорочення сукупного доходу та перехід економіки з фази буму до
спаду. При цьому відбувається кардинальна переоцінка очікувань і ризиків фінансування
[10]. Сукупні інвестиції виявляються нижче величини доступного самофінансування, що
разом з банкрутствами ініціює процес збільшення частки «консервативних» господарюючих
суб'єктів як умови майбутнього підйому.
Головним каналом поширення кризи на фінансовому ринку в реальний сектор є
порушення нормального процесу кредитування і фінансування економіки. Багато
підприємств в умовах кризи виявляються на порозі банкрутства через брак коштів на
погашення та обслуговування позик і неможливості рефінансувати заборгованість.
Подорожчання кредитів для капіталомістких виробництв з довгим циклом оборотності
(автомобільна промисловість, будівництво) значно знижує рентабельність і змушує компанії
скорочувати виробничі плани і інвестиційні програми з відповідними ефектами на зайнятість
і сукупний попит.
Неплатоспроможність контрагентів, що виявляється в умовах фінансово-економічної
кризи, призводить до порушення виробничих процесів і збільшенню витрат. Зростає недовіра
і занепокоєння на ринках, посилюються ризикну і підвищується премія за ризик. Переоцінка
ризиків поряд з падінням інвестиційних можливостей призводить до збитковості
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незавершених інвестиційних проектів, які здавалися привабливими до кризи. Крім того,
проблеми на кредитному ринку і зниження інвестицій ведуть до скорочення сукупного, як
споживчого, так і виробничого, попиту.
Статистика показує, що кризи на кредитному сегменті фінансового ринку та
банківські кризи мають важкі наслідки для економіки, виражені в падінні виробництва,
торгівлі, експорту, імпорту та вартості реальних активів. К. Рейнхарт і К. Рогофф вивчили
вибірку з 18 повоєнних системних банківських криз і прийшли до наступних висновків [14]:
 банківські кризи призводять до падіння реального ВВП на душу населення в
середньому на 9,3% (з піку до дна) протягом двох років;
 середньорічне зростання безробіття в умовах банківської кризи становить 7%
протягом 4,8 років;
 падіння цін активів, що супроводжує банківська криза, має глибокий і тривалий
характер. Ціни на акції скорочуються на 55%, і низхідна хвиля триває близько 3,5
років. Ціни на житлову нерухомість знижуються в середньому на 35% і починають
відновлюватися тільки через 6 років.
Таким чином, в умовах глобалізації світового господарства домінування в нових
умовах фінансової системи (у порівнянні з реальним сектором економіки) перетворило
останню в основний ресурс нестабільності національних господарських систем і у винятково
ефективний механізм мультиплікації часткових дисбалансів і трансформації їх в кризи
глобального масштабу. Це невід'ємна риса ринкової «фінансової» економіки.
На даний час неможливо виключати у майбутньому кризових потрясінь на фінансових
ринках. Однак задля зменшення негативних наслідків та мінімізації їх поширення важливим
є вдосконалення системи раннього попередження криз на світовому фінансовому ринку.
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ГЛАВА 1.12. ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
БАНКІВ
Коренєва О.Г.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
Розгортання та поглиблення кризових явищ в економіці Україні вимагає пошуку
ефективних механізмів та інструментів подолання негативних тенденцій функціонування
банківської системи. Дослідження рівня капіталізації та достатності капіталу банків
масштабам і характеру здійснюваних ними операцій, а також можливості покриття капіталом
банківських ризиків стає безперечно актуальними.
Необхідно підкреслити, що відповідно до концепції реформування банківської
системи України, Національний банк України ініціював збільшення нормативу мінімального
регулятивного капіталу до 500 млн. грн. до 2018 року та до 750 млн. грн. до 2020 року. При
цьому в якості найбільш пріоритетного механізму капіталізації розглядаються злиття та
поглинання банків.
В свою чергу, глобалізаційні процеси визначають необхідність нового рівня розвитку
банківського бізнесу. Фінансові ринки стають більш інтегрованими, що змінює характер
конкуренції та структуру банківського сектора. Міжнародні злиття та поглинання стали
одним з основних способів стратегічного розвитку банків у сучасних умовах. Об’єднання
банків підвищує рівень концентрації банківського капіталу, їх конкурентоспроможність та
фінансову стійкість.
Проблематика розвитку процесів злиттів та поглинань банків знайшла своє
відображення у працях провідних вітчизняних економістів і фінансистів: З. Васильченко, О.
Барановського, О. Дзюблюка, О. Колодізєва, І. Зарицької,
І. Лютого, В. Міщенка, В.
Коваленко, С. Башлая, С. Науменкової, Т. Кубах, П. Чурило, О. Скоробогач. Н. Радової.
Питання консолідації банківського капіталу через реорганізацію його структури та
визначення дій і ролі учасників цих процесів висвітлювали в зарубіжній науковій літературі:
Д. Бішоп, Ф. Еванс, Дж. Галпін, П. Гохан, Д. Депамфілис, Ф. Крюгер, Г. Мінз, П. Моросини,
С. Рід, Р. Ролл, У. Стеджер та ін.
Але незважаючи на значну кількість досліджень, мають можливості поглиблення та
подальшого обґрунтування наукових засад і практичних завдань напрями підвищення рівня
капіталізації банків в умовах фінансової кризи з метою забезпечення їх розвитку та
конкурентоспроможності.
Так, в більшості зарубіжних видань не розмежовується поняття злиття та поглинання.
Узагальнюючі погляди вітчизняних дослідників, П. Чурило пропонує злиття розуміти як
об'єднання двох або декількох юридичних осіб, в результаті якого створюється нова
юридична особа з активами та зобов'язаннями об'єднаних юридичних осіб, при цьому
юридичні особи, що раніше функціонували, припиняють існування; а поглинання - як
об'єднання двох або декількох юридичних осіб, при якому зберігається одна (поглинаюча)
юридична особа, до якої переходять активи та зобов'язання, при цьому, юридичні особи, що
поглинаються, або припиняють своє існування, або контролюються шляхом володіння
контрольним пакетом акцій або часткою капіталу [1].
Відповідно до ст. 26 Закону «Про банки і банківську діяльність» реорганізація може
здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення [2].
Кубах Т. надає такі визначення:
- злиття - операція направлена на добровільне об’єднання господарюючих суб’єктів у
нову структуру з метою збільшення масштабів діяльності, в наслідок реорганізації
відбувається утворення нової юридичної особи, якій передаються всі права, активи та
обов’язки кампаній які об’єднуються;
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-

поглинання - операція яка направлена на володіння контрольним пакетом акцій і як
правило носить примусовий характер;
- приєднання – операція направлення на приєднання домінуючою компанією однієї або
декількох компаній, в результаті чого компанії які було приєднано втрачають свою
самостійність і зупиняють свою діяльність [3].
В банківському секторі Україні знайшли поширення лише такі види реорганізації
комерційних банків, як злиття та приєднання.
Радова Н. вважає найбільш прийнятною формою реорганізації комерційних банків
реорганізацію шляхом злиття, що дає змогу за мінімальних витрат забезпечити концентрацію
капіталу, реструктуризацію активів, поліпшити фінансовий стан [4].
Якщо проаналізувати статистику, то за період 1999 - 2004 роки в Україні відбулось 10
процесів злиття та поглинання банків. У 2005-2009 роках здійснено 32 угоди зі злиття й
поглинання [5]. Дані процеси характеризувались значною кількістю угод, які укладені з
іноземними банками [4]. Але особливостями злиття і поглинання банків в Україні були
поглинання іноземним інвестором українського банку з його наступним перепродажем.
Підтвердженням цьому є те, що максимальне значення частка іноземного капіталу у
статутному капіталі банків України мала на 01.01.2012 року - 41,9 %, а на 01.09.2014 року
вже лише 31,6 % і продовжує зниження.
В той же час, розвиток кризових явищ обумовив ситуацію, коли на даний час в
Україні в стані ліквідації знаходиться 20 банків, а щодо 15 ліквідаторами вживаються заходи
щодо їх виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, але у стадії реорганізації (приєднання) перебуває лише ПАТ «УНІКРЕДИТ
БАНК» [6].
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що у світовій практиці
стимулювання процесів реорганізації у формі злиття та поглинання, коли проблемні банки
вливаються до фінансово-стійких є одним із способів реструктуризації банківської системи в
умовах кризи, що зумовлено мінімальними витратами з державного бюджету на порятунок
неплатоспроможних банків [7].
У світовiй економіці більшiсть фінансових аналітиків визнають перспективним
створення великих банкiв, які надають повний спектр банківських послуг, обслуговують
клієнтів будь-якої категорії i використовують технології фінансових супермаркетів. У
даному контекстi характерними особливостями фінансових перспектив великих банків є:
- великi банки мають потужний фiнансовий потенціал i вагому частку в банківському
сегменті, тому вони менше пiддаються кон’юнктурним коливанням і кризовим явищам;
- у великих банків бiльше фінансових можливостей знижувати витрати і, відповідно,
більше конкурентних переваг.
Основними стратегічними підходами до злиття і поглинання банків є інтеграція та
диверсифікація. В результаті поглинання «поглинаючий» банк або починає новий вид
діяльності (це диверсифікація), або посилює свої позиції в традиційному бізнесі (це
інтеграція). На практиці ж, фактично, злиття або поглинання охоплює як елементи інтеграції
так і диверсифікації.
Стратегія фінансового забезпечення процесів злиття і поглинання залежить від
обраних методів залучення фінансових ресурсів: грошові кошти власників (акціонерів),
боргове фінансування, кредитування, бюджетне фінансування, взаємне фінансування
економічних агентів, проектне фінансування з метою реалізації глобальних проектів.
Дослідження показали, що на вибір рішення про фінансування злиття чи поглинання банків
впливає вибір методів: фінансування за допомогою власного або акціонерного капіталу;
фінансування за допомогою позики; змішане (гібридне) фінансування.
З організаційно-економічного погляду кінцевий результат процесів злиття та
поглинання банків – це створення нового банку замість двох або більше раніше
зареєстрованих банків, ліцензії яких анулюються. Новий банк повинен пройти державну
реєстрацію. На діяльність нового банку більше впливають такі зовнішні чинники: пов’язані з
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постійної діяльністю банку і які мають динаміку змін, порівняльну з динамікою зміни
внутрішнього середовища банку; традиційні компоненти (економіка, політика,
законодавство, новітні фінансові технології); чинники макрооточення, що визначають
рівновагу й стійкість фінансового стану нового банку.
Необхідно підкреслити, що досягнення позитивного ефекту в процесах реорганізації
можливе у результаті повного планування інтеграції всіх напрямів діяльності банків, оцінки
витрат і ретельної організації системи управління ризиками, що супроводжують процеси
злиття та поглинання. Фактично угоди угоди злиття/поглинання повинні сприяти
перерозподілу власності від неефективних до ефективніших власників.
Ефективність процесів злиття і поглинання банків визначається:
- вибором організаційної форми угоди;
- достатністю фінансових ресурсів для об’єднання;
- відповідністю угоди вимогам антимонопольного законодавства;
- вибором моделі корпоративного управління.
Глобалізаційні процеси визначають основні принципи зовнішнього розвитку банків
через орієнтацію на фінансову експансію і зростання шляхом злиття, поглинання, створення
бізнес-альянсів та інших способів реструктуризації. В той же час, розвиток банківського
ринку злиття та поглинання визначається макроекономічною ситуацією, рівнем розвитку і
станом національної економіки, тому важливо враховувати, що політико-економічна
ситуація, яка склалася на даний час в Україні значно звужує можливості використання
зовнішнього фінансування, запропонованого іноземними фінансовими інститутами.
У світовій практиці розрізняють кілька видів злиття [8]: горизонтальні; вертикальні;
родинні, або концентричні; конгломеративні.
Частіше горизонтальні злиття бувають між суб’єктами, які працюють у одному
сегменті ринку та спеціалізуються з надання подібних фінансових послуг. Горизонтальні
злиття прийнято поділяти на два види:
1. Злиття, які розширюють географію ринку.
2. Злиття, що розширюють спектр фінансових послуг.
Вертикальні злиття – це злиття, за допомогою яких покупець намагається розширити
свою операційну діяльність, охопивши ширше коло клієнтури, спорідненої за видами
фінансових послуг, що замовляються.
Родинні, або концентричні, злиття – це злиття, за яких банк-покупець і банкпродавець пов’язані між собою базовими характеристиками або через ринкову нішу.
Конгломеративні злиття відбуваються між суб’єктами, які абсолютно не пов’язані між
собою як сегментом ринку, так і операційними зв’язками [7].
Аналізуючи види злиття банків, слід зазначити, що найефективнішими є об’єднання з
урахуванням спільних інтересів та купівля. У першому випадку позитивним є: незалежність
банків, спільність інтересів, простота об’єднання, простота обміну акцій тощо. У другому
варіанті заслуговує уваги: висока мобільність, посилення ролі акціонерів обох банків,
відсутність переоцінки активів тощо.
З огляду на взаємозв’язок банківських установ з бізнесом виділяють такі типи
поглинання [9]:
1. Конгломерат (передбачає об’єднання різних видів бізнесу за умов збереження
певної незалежності).
2. Вертикальна інтеграція (злиття різних видів бізнесу).
3. Горизонтальна інтеграція (об’єднання банківських структур).
Горизонтальна інтеграція дозволяє сконцентрувати банківський капітал та зміцнити
фінансовий стан банків. На нашу думку, такий тип поглинання дозволить зменшити кількість
неконкурентоспроможних банків (особливо банків четвертої групи).
Особливо актуальним це стає з прийняттям постанови Правління Національного
банку України № 464 від 06.08.2014 року «Про приведення статутного капіталу банків у
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відповідність до мінімально встановленого розміру» [10], відповідно до якої банки
зобов’язані привести статутний капітал до розміру, не меншого, ніж:

Злиття і
поглинання як
метод
капіталізації
банків

-

збільшення розміру капіталу банку;
концентрація капіталу;
збільшення фінансового потенціалу

-

можливість збільшення чистих грошових потоків
реорганізованих банків;
у процесі консолідації банків у формі злиття чи
поглинання досягається синергетичний ефект, коли
вартість новоствореного банку перевищує суму вартостей
банків – учасників;
у процесі злиття/поглинання банк-поглинач має реальну
можливість реалізовувати певну стратегію розвитку;
купівля регіональних банків дешевше, ніж розвиток
власної мережі філій;
порівняно з диверсифікацією за рахунок внутрішнього
розвитку банку злиття / поглинання є ефективнішими при
виході на нові географічні ринки і наявності
протекціоністських перешкод;
значення злиттів/поглинань банків зростає за наявності в
цільовому сегменті чи ринку надлишкових фінансових
потужностей, що потребує консолідації капіталів,
оскільки можливості розвитку банку за рахунок
внутрішніх ресурсів є обмеженими

-

-

Злиття і
поглинання як
інструмент
забезпечення
розвитку

-

-

-

Можливий вплив
злиття і
поглинання на
конкурентоспроможність банку

-

-

злиття/поглинання
банків
забезпечує
швидше
проникнення банку на новий географічний ринок,
залучення нових та збереження старих клієнтів, надання
широкого вибору каналів отримання банківських
продуктів та послуг;
проникнення банку в новий сегмент діяльності або на
новий ринок за рахунок придбання вже існуючого банку
супроводжується хеджуванням ризиків можливих втрат
порівняно зі створенням нового банку;
використання методів поглинання при проникненні в
новий сегмент діяльності дає можливість не тільки
усунути конкурента, а й використовувати економічний
потенціал придбаного банку, що особливо важливо в
умовах фінансової нестабільності;
ефект економії за рахунок: операційної синергії,
пов’язаної з економією на операційних витратах у процесі
об’єднання внутрішніх підрозділів банків; фінансової
синергії – економії за рахунок диверсифікації джерел і
вартості фінансування; та управлінської синергії –
економії у процесі створення нової системи управління

Рис. 1. Вплив злиття і поглинання на капіталізацію, розвиток та
конкурентоспроможність банків
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120 мільйонів гривень – до 17 червня 2016 року;
150 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року;
200 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року;
250 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року;
300 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року;
350 мільйонів гривень – до 11 липня 2021 року;
400 мільйонів гривень – до 11 липня 2022 року;
450 мільйонів гривень – до 11 липня 2023 року;
500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.
На основі науково-методичних розробок при підготовці до фінансування процесів
злиття і поглинання банків необхідно:
– проаналізувати вихідні показники банків-учасників;
– ухвалити рішення про підготовку програми залучення консультантів;
– вибір способів злиття чи поглинання банків;
– розробити стратегію і тактику розвитку об’єднаного банку;
– прийняти рішення про залучення аутсорсингу;
– сформувати команду працівників-учасників процесів злиття і поглинання;
– визначити посттрансформаційні заходи розвитку новоствореного банку.
Прямий економічний ефект у процесах злиття і поглинання полягає в можливості
збільшення чистих грошових потоків реорганізованих банків, зокрема доданої вартості,
основними джерелами формування якої є операційна, управлінська й фінансова синергії.
Операційна синергія зумовлюється економією на операційних витратах у процесі об’єднання
підрозділів обліку і маркетингу; управлінська синергія – економією у процесі створення
нової системи управління; фінансова синергія – у процесі економії за рахунок диверсифікації
джерел і вартості фінансування.
Узагальнимо можливий вплив процесів злиття і поглинання на капіталізацію,
розвиток та конкурентоспроможність банків (рис. 1).
Тобто, злиття або поглинання невеликих банків, якщо, безумовно воно ефективне,
дає змогу стабілізувати їх фінансове становище, а саме: збільшити капітал банку (за рахунок
концентрації капіталу зростає стійкість та конкурентоспроможність банку); збільшити обсяг
банківських послуг; забезпечити вигоду та інтереси акціонерів і кредиторів банку, скоротити
апарат управління й адміністративні витрати; розширити філійну мережу; збільшити грошові
потоки; поліпшити якість кредитного портфеля (через інвентаризацію, аутсорсинг та
диверсифікацію кредитного портфеля).
Результати проведених досліджень доводять, що процеси злиття та поглинання в
умовах фінансової кризи можуть стати дієвим механізмом підвищення капіталізації
банківської системи, інструментом забезпечення розвитку та конкурентоспроможності
банків, і способом мінімізації соціальних та економічних витрат, пов’язаних з банкрутством
банків.
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ГЛАВА 1.13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ
ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ В СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Кузьмін О.Є.,
доктор економічних наук, професор, акад. АЕН України,

Бублик М.І.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
Проблема адекватного оцінювання деструктивного впливу виробництва на довкілля,
суспільство й економіку України найбільш гостро проявляється при виникненні техногенних
і природних катастроф (надзвичайних ситуацій). Ця проблема є не менш складною і в умовах
звичайної господарської діяльності на всіх її рівнях: глобальному, національному,
регіональному, локальному і, навіть, особистісному. Поряд із проблемами економічного
оцінювання техногенних збитків (збитків, завданих згубним впливом виробництва), їх
контролювання, ідентифікування й аналізування особливої актуальності набуває проблема
державного регулювання в межах національного господарства цих негативних процесів, а
також проблема дослідження економічної ефективності здійснених природоохоронних
заходів, реалізованих з цією метою соціально-економічних проектів і програм. Це у загальній
сукупності формує актуальний науковий напрям досліджень в економіці та управлінні
національним господарством.
Проблемі формування та розвитку концепції сталого розвитку, пошуку дієвих
механізмів природокористування та природоохорони присвячені праці вітчизняних та
зарубіжних вчених. Теоретико-методологічний фундамент збалансованих взаємовідносин
між людиною і природою, які забезпечують життєві потреби як нинішніх, так і майбутніх
поколінь людства для виживання у навколишньому середовищі, сформували у своїх працях:
О.І. Амоша, О.Ф. Балацький, В.М. Геєць, Г. Дейлі, С.І. Дорогунцов, С.М.Ілляшенко,
А.Б. Качинський, О.Є. Кузьмін, Л.Г. Мельник, М.А. Хвесик, Є.В. Хлобистов та ін. Однак за
20 років від славнозвісних міжнародних рішень у Ріо-де-Жанейро («Повістка дня на XXI
століття», 1992 р. та «Майбутнє, якого ми прагнемо», 2012 р.) невирішеними залишилися
проблеми формування та розвитку моделей сталого розвитку, а також їх впровадження в
кожній країні світу у механізми управління національними господарствами з врахуванням
особливостей їх соціально-економічного розвитку. Ключову роль в системі стійкого
розвитку відіграє механізм державного регулювання техногенних збитків в національному
господарстві, який є складовою загальної системи управління економікою, суспільством та
природою в кожній державі світу (рис.1).
У роботі [1, с.161] автори узагальнюють зміст механізму сталого розвитку у
гармонізуванні розвитку національного господарства через зростання як в економічному, так
і соціальному аспектах, де центральну роль відіграє людина, при чому тут виключаються
глибокі революційні й катастрофічні зміни.
109

Система державного
регулювання техногенних
збитків
Природна система

Економічна система
Система природнотехногенної безпеки

Система
природокористування

Система
природоохорони

Система стійкого
розвитку
Соціальна система

Рис. 1. Складові системи державного регулювання техногенних збитків та їх
взаємозв’язок із складовими системи стійкого розвитку

На гармонізування розвитку в екологічно небезпечних галузях промисловості України
спрямований механізм природно-техногенної безпеки. У національній доповіді про стан
техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році [2] встановлено, що порівняно з
2012 р. загальна кількість надзвичайних ситуацій зменшилася на 32,5% (з 212 випадків у
2012 р. до 143 випадків у 2013 р.), також зменшилася кількість загиблих і постраждалих
(відповідно на 16% і на 1%), проте зріс на 41% обсяг прямих матеріальних збитків, завданих
надзвичайними ситуаціями, і становить у 2013 р. 352 255 тис. грн. Таке зменшення було
досягнуто завдяки цілеспрямованій державній політиці у галузі природно-техногенної
безпеки, де тільки у 2006–2010 рр. було виділено 4,3–5,2 млрд. грн., що й привело до
зниження ризику настання надзвичайних подій техногенного характеру аж до 1,510-5, однак
досягти зменшення шкоди від їх наслідків до 30–40% не вдалося. Причина криється в
критичному стані основних виробничих фондів промисловості через експлуатацію морально
застарілого обладнання на підприємствах гірничо-видобувної та хімічної промисловості.
Негативним фактором також є накопиченням значних обсягів небезпечних відходів,
зношеністю основних системи водоочисних об’єктів та аварійний стан систем комунального
господарства. Це особливо збільшує виникнення надзвичайних ситуації техногенного
характеру в екологічно небезпечних галузях промисловості: гірничо-видобувна, коксохімічна, переробна тощо.
Ключову роль тут має відігравати механізм регулювання техногенних збитків (рис.1),
спрямований на ліквідування впливів господарської діяльності потенційно-небезпечних
об’єктів через застосування системи правового, адміністративного та економічного
регулювання визначених небезпечних видів діяльності. Результатом такого регулювання має
бути забезпечення захисту населення і довкілля, зменшення масштабів майбутніх
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техногенних збитків, зумовлених наслідками як звичайної, так і надзвичайної господарської
діяльності. Такий механізм включає і системи регулювання природоохоронної й
природокористувацької діяльності (рис.1), які теж реалізують регулюючу функцію держави.
Аналізуючи нормативно-правову складову механізму державного регулювання
техногенних збитків, можна встановити, що взаємовідносини між суб’єктами і об’єктами
регулюються великою кількістю законодавчих актів [3]. Окрім нормативно-правових актів
щодо регулювання господарської діяльності, тут діють і регуляторні документи щодо
цивільного захисту. Наприклад, розпорядженням Кабінету міністрів України «Про
затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року» передбачалося розроблення регіональних програм
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та
захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2016 роки. Засоби впливу, які
визначалися у плані заходів, формували організаційно-превентивні та регулятивностимулюючі механізми. Однак, єдиної концепції державного регулювання техногенних
збитків як на макрорівні, так і на макрорівні в Україні немає, що й приводить до погіршення
ключових показників національного господарства.
У результаті дослідження стану та динаміки розвитку національного господарства в
Україні було встановлено, що людина як частина природи, ключова ланка економіки та
формотворча складова суспільства, надбудовою якого є держава, далеко не всю свою
діяльність спрямовує на гармонізування своїх взаємовідносин з природою, зменшення аж до
ліквідування техногенних збитків з метою формування життєздатного середовища як в
локальних, так і глобальних просторових межах. Важливого значення набуває гомологічний
підхід до формування взаємозв’язків людини з природою, який включає формування
справедливого розподілу благ між людьми, незалежно від їх поглядів, думок, чи культурного
рівня, забезпечення цілісності та життєздатності природних систем. У роботі [1, c.162]
автори виділяють складну для вирішення проблему організування розвитку економічної
системи, якою на державному рівні є національне господарство, через системне узгодження
трьох головних умов сталого розвитку «viable-sustainable-desirable», що реалізується у
досягненні: 1) здатності покриття видатків на своє функціонування (економічна заможність);
2) життяздатності природних систем (екологічна стійкість); 3) здатності рівноцінно
задовольняти матеріальні, духовні та культурні потреби суспільства (соціальна
сприятливість).
Ключовими економічними інструментами державного регулювання техногенних
збитків є державна підтримка (інвестиційна, інноваційна, інформаційна, фінансова тощо)
заходів, спрямованих на впровадження в національному господарстві мало- та безвідходних
технологій, на підтримання енерго- та ресурсоощадних виробництв, а також на розвиток
наукоємних та високотехнологічних видів економічної діяльності. Як обґрунтовано в роботі
[4] механізми регулювання природно-техногенною безпекою реалізуються через сукупність
державно-правових засобів, серед яких: 1) організаційно-превентивні; 2) регулятивностимулюючі; 3) розпорядчо-виконавчі; 4) охоронно-відновлювальні, до яких відповідно
належать: 1) засоби правового забезпечення, переконання, з’ясування, оцінювання,
попередження, профілактика під час делегування завдань і повноважень тощо; 2) засоби
стимулювання доцільності, ефективності, збалансованості, прозорості регулятивних актів; 3)
інструменти прямого впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку,
некомерційні сфери діяльності у забезпеченні техногенної безпеки; 4) програмноліквідаційні заходи, нормативно-режимні заходи, нормативи і стандарти, які встановлюють
гранично допустимі рівні шкідливих впливів на довкілля. Кожен із цих засобів використовує
певні ресурси (фінансові, людські, наукові тощо). Однак, економічне оцінювання
ефективності цих засобів регулювання техногенної безпеки в межах національного
господарства не проводиться систематично, як і не удосконалюється їх механізм.
Як обґрунтовано в роботах [5, 6], найефективнішим засобом державного регулювання
природоохоронної діяльності в Україні є екологічні податки та штрафи, що застосовуються
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до підприємств-забруднювачів і входять до складу обмежувальних механізмів. Ці механізми
здійснюють опосередкований влив на фінансові результати діяльності суб’єктів
господарювання, не змінюючи докорінно причини виникнення техногенних збитків. Слід
підкреслити, що ключовими інструментами державного регулювання природокористування
в Україні є рентні платежі, ліцензії на використання природних ресурсів (корисних копалин,
енергетичних ресурсів тощо), які служать для наповнення дохідної частини бюджету і
витрачаються не на відновлення цих ресурсів чи зменшення техногенних збитків, тобто
знову жодної позитивної ролі в механізмі державного регулювання цих збитків не
виконують.
Однак в Україні існує успішний досвід розроблення концепції створення в межах
Сумської області науково-виробничо-освітнього комплексу, де забезпечуватиметься як
виробництво, так і реалізування екологічних товарів і послуг. Завдяки цій концепції вдалося
об’єднати зусилля науковців сумської економічної школи, з одного боку, та місцевих органів
влади з громадськими організаціями з метою формування екополісу «Еко-Сумщина» [7], що
сприяло залученню споживачів до збільшення купівлі екологічних товарів, до розширення
виробництва екологічноспрямованої продукції і зростання частки інвесторів у реалізації
відповідних проектів, серед яких програми з охорони навколишнього середовища, здоров’я
населення і енергозбереженням. Позитивний успіх вдалося досягти на базі існуючих
науково-виробничо-освітніх комплексів, що вже діють на території області і здійснюють
розроблення і випуск товарів екологічного спрямування, а саме: енергозберігаючі
компресори (НДІ «Компресормаш»), автомобільні газонаповнювальні станції (ВАТ
«Сумигазмаш»), хімічне обладнання та хімічні засоби для сільського господарства
(відповідно Сумське «МНВО завод ім. М.В. Фрунзе» і ВАТ «Сумихімпром») тощо. Однак,
найскладнішим напрямом було і залишається зараз саме підтримання вторинної переробки
промислових і побутових відходів через відсутність мотивування здійснення такої
переробки.
Як вважають автори роботи [7], впровадження екополісу вирішує ряд економічних,
соціальних і екологічних завдань: 1) виробництво продукції з високим рівнем
конкурентоспроможності; 2) розширення потенціалу регіону в напрямі експортної
діяльності; 3) розвиток тих секторів економіки, які випускають науковмістну продукцію;
4) зменшення частки ресурсовмістної продукції і, відповідно, зростання ефективності
виробництва; 5) зростання частки заміщення первинних ресурсів вторинними; 6) створення
додаткових робочих місць; 7) формування позитивного іміджу регіону, де впроваджуються
виробництво соціальнонеобхідної (екологічної) продукції.
Розглянемо приклади реалізування механізмів державного регулювання техногенних
впливів господарюючих суб’єктів у світі. Найбільший деструктивний вплив на навколишнє
середовище мають підприємства, що здійснюють паливно-енергетичні, металургійні, а також
хімічні види економічної діяльності. Через використання застарілих технологій виробництва,
спричинення високої концентрації шкідливих речовин, які потрапляють в атмосферу,
водойми, ґрунти, утворюються поверхневі і побіжні породи, шахтні води, а також оксиди
сульфуру, нітрогену, дрібнодисперсний пил, чадний і вуглекислий гази, зола та жужіль. Як
приклад, у світі відходи ТЕС використовуються як сировина для виробництва бетонних
блоків, панелей, шляхового покриття, силікатної цегли, а саме її частка у США становить
20%, у Франції – 72%, а Фінляндії – 84%. Це явище відоме під назвою промисловий симбіоз,
що описує співпрацю компаній, розташованих в одному регіоні з метою використання
побічних продуктів одного підприємства як сировину для іншого. Відомим є приклад
Калундборгу (Kalundborg, Данія), де симбіозом пов’язані 1500 МВт ТЕС (на вугіллі) з
іншими компаніями [8, 9]. Надлишки тепла від цієї електростанції використовується для
опалення 3500 місцевих будинків, шлам – як добриво для сусідньої рибної ферми. Тепло від
електростанції продається фармацевтичній та ферментній фабрикам (Novo Nordisk та Statoil).
Побічний продукт електростанції - діоксид сірки продається для виробництва дерев’яних
плит. Зола і клінкер від електростанції використовується для будівництва доріг та
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виробництва цементу. Промисловий симбіоз у Калундборзі формувався поступово внаслідок
змін природоохоронного законодавства в Данії, які сприяли зниженню витрат фірм на
утримання, перероблення побічних продуктів своєї продукції. Так, у Канаді такі екопромислові парки існують по всій країні. Найвідоміший парк створено в Галіфаксі (Нова
Шотландія), де більше 1500 підприємств покращили свої екологічні показники завдяки
побудові вигідних партнерських відносин. Два еко-промислових парки створено в Альберті:
Тайганова (TaigaNova) та Інновіста (Innovista).
Вперше екопарк був створений в Гонконзі за ініціативою уряду з метою скорочення
відходів і відновлення ресурсів. Діяльність екопарку спрямована на розвиток місцевої
переробної промисловості, щоб забезпечити успішне вирішення проблеми відходів в місті.
Екопарк займає 200000 квадратних метрів землі в Тьєн Мун (Tuen Mun), розділений на
безліч різних ділянок, де утилізується певна вторинна сировина чи місцеві відходи.
Створення ефективних механізмів державного регулювання техногенних збитків у
національному господарстві сприяє розвитку безвідходних виробництв.
Однак існуючий рівень техногенних збитків зумовлений відсутністю систем
економічного оцінювання заходів зменшення наслідків господарської діяльності підприємств
в тих мірилах (показниках і їх величинах), які мають суспільні цінності, що особливо
важливо при економічному оцінюванні техногенних впливів на довкілля, населення,
національне господарство, при формуванні адекватної вартості природних ресурсів,
суспільної цінності екосередовища, вартісному співвідношенні природного, суспільного й
економічного потенціалів.
Певною мірою економічне оцінювання заходів зі зменшення техногенних збитків
можна проводити за двома методиками: Тимчасова методика визначення економічної
ефективності витрат у заходи «З охорони навколишнього середовища» і «Тимчасова типова
методика визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і
оцінки економічних збитків, що завдаються народному господарству забруднюванням
навколишнього середовища», в яких визначалися методи оцінювання ефективності
природоохоронних заходів. Ці методики також дозволяли оцінювати економічні збитки для
населення, житлово-комунального господарства, сільгоспугідь тощо і визначали наступні
економічні
поняття:
1) економічний
результат
(повний
економічний
ефект)
природоохоронних заходів; 2) економічний результат природоохоронних заходів при
розрахунках чистого економічного ефекту природоохоронних заходів і при розрахунках
загальної економічної ефективності відповідних природоохоронних витрат; 3) загальна
(абсолютна) ефективність природоохоронних витрат; 4) загальна (абсолютна) ефективність
капітальних вкладень у природозахисні заходи; 5) порівняльна економічна ефективність
природоохоронних витрат; 6) чистий економічний ефект природоохоронних заходів;
7) економічна ефективність природозахисних заходів тощо. У методиках враховувалися
діючі медико-санітарні нормативи ГДК, ГДР та ГДВ.
Як підсумок слід підтримати думку автора роботи [10], що недоліками цих методик є
обмеженість оцінної бази при вимірі ефективності природоохоронних заходів, складність її
розрахунків, особливо при обчисленні економічних збитків від забруднення довкілля, які
окреслюються як додаткові витрати у національному господарстві через перевищення
нормативних рівнів забруднення. Однак, для 80-х років ці методики були дуже прогресивним
явищем, тим більше, що в їх розроблені брали участь провідні українські економісти під
керівництвом проф. Балацького О.Ф. (м. Суми).
Отже, в роботі було підтверджено необхідність формування системи державного
регулювання техногенних збитків як основної складової стійкого розвитку економіки
України. Також розглянуто систему відомих засобів та механізмів державного регулювання
техногенних збитків в Україні та світі.
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ГЛАВА 1.14. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА И
РЕЗЕРВОВ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РОСТА
Лемишко Е. А.,
кандидат экономических наук, доцент,
докторант кафедры финансов и кредита
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
Глобальные изменения экономических условий функционирования предприятий
Украины требуют высокоэффективного управления капиталом, его структурой, источниками
его формирования на микроуровне, а так же постоянной корректировки организационнометодического обеспечения деятельности субъектов хозяйствования. Капитал предприятий это источник их жизнедеятельности, поэтому проблема анализа уровня его эффективности,
рентабельности занимает одно из центральных мест при оценке потенциала хозяйствующих
субъектов и является актуальной на сегодняшний день.
Капитал (от лат. capitalis — главный, доминирующий, основной) генерирует общую
стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в
формирование его активов; при этом основной целью функционирования капитала
предприятия является удовлетворение потребностей в приобретении необходимых активов и
оптимизация его структуры с позиции обеспечения условий рентабельного его
использования [8]. Белорусский ученый Цалко О.Н. считает, что капитал как системная
экономическая категория выполняет две основные функции: принести доход собственникам
и самовосстановиться [12, c.139]. Далее автор правильно утверждает, что финансовый
анализ капитала предприятия необходимо проводить исходя из способности выполнения им
вышеуказанных функций, а наличие капитала на каждой из стадий его кругооборота на
предприятии является непременным условием нормального его функционирования [13,
c.141].
Российские авторы Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б трактуют
понятие «капитала предприятия» с точки зрения ресурсов, созданных людьми для
производства товаров и услуг, способных приносить доход [10,c.181]. Мы согласны с
мнением Литовских А.М. относительно того, что капитал является базой создания и развития
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предприятия и в процессе функционирования обеспечивает интересы государства,
собственников и персонала, а так же с тем, что капитал представляет собой совокупность
материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и затрат на
приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления хозяйственной
деятельности предприятия [7,c.23]. Ведущий украинский ученый Поддерегин А.М.
высказывает мнение, что капитал является одной из фундаментальных экономических
категорий, которую научная мысль исследует на протяжении многих векав [9, c.225]. Среди
основных харектеристик, которые формируют экономическую сущность капитала, автор
выделяет следующие: объект экономического управления; объект собственности и
распоряжения; объект купли-продажи; источник дохода; фактор производства; накопленная
ценность; носитель фактора ликвидности и риска; инвестиционный ресурс [9, c.230].
Проблематика функционирования капитала предприятия с точки зрения повышения
его доходности и рентабельности исследовалась в научных трудах М. С. Абрютиной , И.Т.
Балабанова, В.Г. Белолипецкого, Л. Бернстайна, Р. Брейли, Дж.К. Ван Хорна, А. Гропели, Т.
Карлин, В.В. Ковалева, Лахтионовой, Г.В. Савицкой, Е.С. Стояновой, Н. Холта Роберта,
Л.М.Худолий, А.Д.Шеремета и других учених. Однако, ряд важных с научной и
практической точек зрения вопросов остается нерешенными. Поэтому, анализ динамики
рентабельности совокупного капитала предприятий Украины, определение и поиск резервов
устойчивого его роста является целью научной статьи.
C учетом рассмотренных определений и раскрытых в них характеристик в
обобщенном виде сущность экономической категории «капитал предприятия» может быть
сформулирована следующим образом: капитал предприятия – это источник формирования
его имущества, характеризующий совокупную стоимость средств предприятия в
материальной и нематериальной форме, использование которых принесет увеличение
экономических выгод и укрепление потенциала предприятия.
Принято различать основной, оборотный, собственный и заемный капитал. Основной
капитал - это часть капитальных средств, которые многократно участвуют в процессе
производственно-хозяйственной деятельности в своей натуральной форме и переносят свою
стоимость на стоимость продукции частями с целью получения экономического эффекта
(прибыли). Динамика капитала является важнейшим показателем уровня эффективности
функционирования предприятия, его
операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности.
Динамика основного капитала предприятий Украины за период 2001 – 2012гг. имеет
тенденцию к увеличению (рис. 1). Используя полиномиальную аппроксимацию, можно
спрогнозировать, что данная тенденция продолжится и в последующих периодах. В 2012г. по
сравнению с 2001г. основной капитал предприятий Украины увеличился на 1962,65 млрд.
грн. Однако удельный вес основного капитала в структуре совокупного капитала за
исследуемый период уменьшился на 11,0 п.п.
Данную ситуацию можно объяснить целой группой объективных и субъективных
факторов, которые, в конечном итоге, генерируют недостаточность средств у предприятий на
обновление материально-технической базы, и, как следствие - минимальные вложения в
стабилизацию и рост основного капитала. К сожалению, на сегодняшний день украинская
экономика характеризуется слишком высокой материалоемкостью производственного цикла,
низким уровнем внедрения инновационных технологий и разработок, значительным уровнем
износа необоротных материальных активов. Кроме того, предприятия, которые работают в
условиях низкой рентабельности, не могут в полном объеме формировать ресурсы
расширенного воспроизводства и обновлять основные фонды. Одновременно, с
уменьшением удельного веса необоротного капитала, доля оборотного капитала в структуре
совокупного капитала в 2012г. по сравнению с 2001г. возросла на 10,6 п.п. Необходимо
отметить, что для всего исследуемого периода характерной является тенденция превышения
темпов роста оборотного капитала над темпами роста необоротного.
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Рис. 1. Динамика основного капитала (на конец года) предприятий Украины,
2001-2012 гг.

Оборотный капитал – это часть продуктивного капитала, инвестируемого в текущую
деятельность предприятия на период каждого воспроизводственного цикла. Характерная
тенденция увеличения доли оборотного капитала в общей сумме авансированного капитала
на предприятиях Украины положительно сказывается на сокращении времени оборота
совокупного капитала. Динамика оборотного капитала предприятий Украины за период
2001-2012гг. имеет тенденцию к увеличению – в 2012г. по сравнению с 2001г. рост на
2541,55 млрд. грн. (рис.2).
В последующих периодах данная тенденция, на основе прогнозных расчетов,
продолжится. Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях ограниченности
доступа предприятий к финансовым ресурсам, оборотному капиталу принадлежит особое
место в структуре капитала предприятия, поскольку функционирование оборотного капитала
определяет
непрерывность
производственного
процесса,
ликвидность
активов,
платежеспособность и рентабельность предприятия.
Динамика увеличения оборотного капитала на предприятиях Украины, к сожалению,
сопровождается негативными изменениями структуры оборотного капитала, что проявляется
в формировании чрезмерных остатков готовой продукции (что, в свою очередь, существенно
обостряет борьбу за рынки сбыта), избыточных остатков производственных запасов,
возрастании до критической границы объемов дебиторской задолженности, нарушении
параметров ликвидности. Поэтому, мы считаем, что оптимизация величины оборотного
капитала должна происходить одновременно с оптимизацией его структуры. Совокупный
капитал предприятий Украины за исследуемый период увеличился в 6,2 раза: с 876,26 млрд.
грн. в 2001г. до 5419,69 млрд.грн. в 2012 г. Фундаментом, финансовой основой образования,
стабилизации, роста и развития предприятия любой организационно-правовой формы
функционирования, любой формы собственности, является собственный капитал
предприятия.
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Рис. 2. Динамика оборотного капитала (на конец года) предприятий Украины,
2001-2012 гг.

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприятия,
принадлежащих ему на правах собственности и используемых им для формирования
определенной части активов [6, c.26]. Анализ динамики формирования собственного
капитала предприятий Украины за период 2001-2012гг. свидетельствует о практически
стабильном темпе его роста: в 2012г. по сравнению с 2001г. произошло увеличение на
1452,44 млрд. грн.; в 2012г по сравнению с 2011г. – на 318,66 млрд.грн.(табл. 1). Ведущий
российский ученый Козловская Э.А. верно указывает на то, что способность собственного
капитала к самовозрастанию высокими темпами характеризует позитивную тенденцию
развития, достаточный уровень формирования и эффективное распределение прибыли
предприятия, его умение поддерживать финансовое равновесие за счет внутренних
источников; снижение объема собственного капитала является, как правило, следствием
нерентабельной деятельности предприятий [6, c.26]. Если динамика формирования
собственного капитала имеет желаемую тенденцию увеличения за период 2001-2012гг., то
последующий анализ позволил установить значительное снижение доли собственного
капитала в структуре совокупного капитала с 51,6% в 2001г. до 35,1% в 2012г. (на 16,5 п.п.),
что является отрицательным фактором для предприятий Украины. В этом контексте важно
подчеркнуть, что удельный вес собственного капитала в структуре капитала должен быть на
уровне 40-50%%, что формирует условие независимости предприятий от внешних
источников финансирования. На соблюдении этого правила
зиждется финансовая
устойчивость и финансовая автономия предприятия. Анализ динамики и структуры
собственного капитала украинских предприятий свидетельствует о том, что имеется
значительный потенциал для укрепления финансовой устойчивости на основе увеличения
доли собственного капитала. Это возможно в случае применения системных мероприятий,
конкретних шагов по ликвидации диспропорций роста собственного и заемного капитала.
Заемный капитал характеризует привлекаемые для финансирования развития
предприятия на возвратной основе денежные средства или другие имущественные ценности
[6, с.26].
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Динамика и структура совокупного капитала предприятий Украины, 2001-2012 гг.
Статьи
баланса

Единицы
измерения

Таблица 1

1

На конец года
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Отклонение
2012г. от
2001г.

Пассив
млрд.
452,50
470,96
Собственный
грн.
капитал
%
51,6
49,4
Обеспечение
млрд.
15,14
16,34
будущих расходов грн.
и платежей
%
1,7
1,7
млрд.
Долгосрочные
40,00
46,33
грн.
обязательства
%
4,6
4,9
млрд.
Текущие
365,28
416,27
грн.
обязательства
%
41,7
43,6
млрд.
Доходы
3,34
4,00
грн.
будующих
периодовв
%
0,4
0,4
млрд.
876,26 953,90
грн.
Баланс
%
100
100
1
Кроме банков и бюджетных организаций; источник

512,40

583,06

673,01

801,90

1050,06

1133,60

1269,54

1426,71

1586,28

1904,94

1452,44

46,7

45,5

45,5

43,5

42,1

34,9

34,5

34,8

33,9

35,1

- 16,5

20,29

24,68

31,63

40,33

55,6

66,96

73,26

83,82

103,01

113,13

97,99

1,8

1,9

2,1

2,2

2,2

2,1

2,0

2,0

2,2

2,1

0,4

61,69

91,40

136,93

213,67

350,77

578,52

608,82

675,62

774,66

897,22

857,22

5,6

7,1

9,3

11,6

14,06

17,8

16,6

16,5

16,6

16,5

11,9

497,21

575,16

626,60

774,54

1021,6

1449,43

1705,41

1891,27

2183,26

2472,84

2107,56

45,3

44,8

42,4

42,0

41,0

44,7

46,4

46,2

46,7

45,6

3,9

5,27

8,48

9,70

11,95

15,53

16,92

19,11

19,57

28,82

31,55

28,21

0,5

0,7

0,7

0,7

0,62

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,2

1842,4

2494,1

3245,43

3676,15

4096,98

4676,10

5419,69

4543,43

100

100

100

100

100

100

100

-

1096,9
100
[5]

1282,78 1477,86
100

100
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Для практической деятельности украинских предприятий заемные источники делят на
долгосрочные, срок погашения которых превышает двенадцать месяцев, и текущие
(краткосрочные) - кредиты, займы, вексельные обязательства - со сроком погашения менее
одного года. Динамика заемного капитала за исследуемый период имеет следующую
картину: текущие обязательства предприятий Украины увеличились с 2001г. по 2012г. на
2107,56 млрд.грн. (их доля в структуре капитала возросла на 3,9 п.п.); долгосрочные
обязательства так же характеризуются тенденцией к увеличению, однако, необходимо
отметить, если в 2001г. удельный вес долгосрочных обязательств составил 4,6% (40,00
млрд.грн.), то за период 2006 – 2012гг. наблюдается активизация тенденции роста; в 2006г.
долгосрочные обязательства составили 213,67 млрд.грн., в 2008г. этот показатель,
соответственно возрос до 578,52 млрд.грн. и занял 17,8% в структуре совокупного капитала
предприятий, в 2011г. долгосрочные обязательства составляли 774,66 млрд.грн.
(соответственно 16,5%). В 2012г. собственный капитал предприятий Украины составил
1904,94 млрд.грн. (35,1%), долгосрочные обязательства – 897,22 млрд.грн. (16,5%), текущие
обязательства – 2472,84 млрд.грн (45,6%) (рис. 3). Таким образом, доля собственного
капитала предприятий Украины с 2001г. по 2012г. уменьшилась на 16,5п.п. а доля заемного
капитала в сумме возросла на 15,8п.п. (на 11,9 п.п. увеличились долгосрочные займы, на
3,9п.п. - краткосрочные).

Рис. 3. Структура совокупного капитала предприятий Украины, 2012г.
(источник: разработка автора на основе [5])
Происходит
замещение одного финансового источника функционирования
предприятия другим. Данная диспропорция формирует гипотезу о том, что собственный
капитал как основной фактор обеспечения жизнедеятельности предприятия оставляет свои
позициии лидера, а роль заемного капитала в экономической деятельности украинских
предприятий повышается. Необходимо подчеркнуть, что в мировой практике финансового
менеджмента значимость заемного капитала заключается в том, что его использование
позволяет существенно расширить диапазон производственно-финансовой деятельности
предприятия, способствовать повышению рентабельности собственного капитала и
обеспечить более эффективное его использование. При оценке эффективности
функционирования капитала обязательно учитывают корректировку «налогового щита по
процентным платежам» [2, с.747]. На сегодняшний день эксперты с оптимизмом оценивают
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перспективы украинских предприятий по привлечению заемного капитала, констатируя
позитивные изменения в сторону улучшения инвестиционного климата.
Укрепление экономического потенциала украинских предприятий требует
высокоэффективного управления структурой капитала и источниками его формирования на
микроуровне с использованием мирового наследия и учета отечественных реалий.
Необходимо преодолеть инертность экономической политики на макро- и микроуровне, а
так же активизировать внедрение действенных факторов, которые смогли бы изменить
процесс капиталообразования. Для оценки способности предприятия получать, накапливать
и распределять необходимую прибыль в процессе производственно-финансовой
деятельности в обязательном порядке определяют рентабельность капитала. Данный
показатель является индикатором эффективности функционирования капитала. В рамках
нашего исследования рассмотрим динамику рентабельности капитала предприятий Украины
за период 2001 – 2012гг. (табл. 2).
Рентабельность основного капитала определяет способность предприятия
обеспечивать достаточный объем годовой прибыли по отношению к среднегодовой
стоимости основного капитала. Рассчитывается данный показатель для предприятий
Украины как отношение чистой прибыли к среднегодовой балансовой стоимости основного
капитала; чем больше рентабельность основного капитала, тем эффективнее используется
основной капитал. Для определения уровня прибыльности оборотного капитала
расчитывают его рентабельность, которая резюмирует, сколько прибыли приносит каждая
денежная единица, вложенная в оборотный капитал. Чем выше данный показатель, тем
быстрее высвобождаются денежные ресурсы, рациональнее используются оборотные
активы. В 2012г. по сравнению с 2001г. рентабельность основного и оборотного капитала
снизилась (соответственно на 1,05п.п. и 2,25п.п.), что свидетельствует о снижении
эффективности данных показателей за исследуемый период.
Для проведения аналитической оценки с позиций эффективности инвестирования
средств в экономику предприятия, как внешними инвесторами, так и его собственниками,
определяют рентабельность собственного капитала, которая рассчитывается как отношение
чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала. Данный показатель так же
интерпретируется как финансовая рентабельность и характеризует уровень доходности
финансирования собственного капитала. Мы считаем, что рентабельность собственного
капитала - это основной стратегический показатель производственно-финансовой
деятельности предприятия. Наибольшее значение данного показателя (9,04%), по
предприятиям Украины было в предкризисный период (2007г.). В период мирового
финансового кризиса (2008г.) значение его снизилось до минус 3,79%. До 2012г. украинские
предприятия не смогли выйти на наивысший (за предыдущие периоды) уровень
рентабельности собственного капитала и смогли достичь только 1,97% по данному
показателю; рентабельность собственного капитала предприятий Украины не имеет стойкой
тенденции к повышению.
Рентабельность долгосрочных займов за период 2001-2012гг. колебалась от 35,34%
(2001г.) до минус 8,84% (2008г.); в 2012г. она составила 4,23%; данная тенденция
объясняется следующими причинами: начиная с 2008г. дефицит кредитных ресурсов
сопровождался увеличением процентных ставок, повышением требований к заемщикам.
Кроме того, до сегодняшнего дня сохраняется отсутствие прозрачных правил игры при
кредитовании украинских предприятий, недоработки законодательной базы, а так же
пассивность самих предпринимателей в поиске оптимальных условий кредитования. Так же
не имела устоявшейся тенденции к повышению рентабельность краткосрочного заемного
капитала, максимальное значение которой с 9,65% (2007г.) снизилось до минимального
минус 3,36% (2008г.) в период финансового кризиса. За 2012г. прибыльность краткосрочных
займов составила 1,53%. Рентабельность совокупного капитала имеет исключительное
значение в системе финансовой стратегии предприятия, так как именно с данным
показателем взаимоувязаны все основные доминанты его финансового развития.
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Таблица 2
Динамика рентабельности капитала предприятий Украины, 2001-2012гг.
Годы
Показатели
Чистая прибыль, млрд.
грн.
Рентабельность основного
капитала, %
Рентабельность
оборотного капитала, %
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность
долгосрочного заемного
капитала, %
Рентабельность
краткосрочного заемного
капитала, %
Рентабельность
совокупного капитала,
%
Источник: [5]

Отклонение
2012г. от
2001г.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12,32

3,47

4,83

27,67

41,26

46,42

84,42

- 41,03

-37,13

13,91

67,80

35,07

2,59

0,69

1,88

4,51

5,71

5,46

7,62

- 2,93

- 1,52

0,78

3,48

1,54

3,54

0,87

1,05

5,48

6,44

5,92

8,14

- 2,89

- 2,14

1,15

2,86

1,29

- 2,25

2,83

0,75

0,98

5,08

6,52

6,30

9,04

- 3,79

- 3,04

1,04

4,49

1,97

- 0,86

35,34

7,98

9,06

36,19

0,35

26,43

29,67

- 8,84

- 6,35

2,19

9,44

4,23

- 31,10

3,63

0,90

1,10

5,33

7,40

6,79

9,65

- 3,36

- 2,43

2,15

3,37

1,53

- 2,10

1,49

0,38

0,49

2,36

3,01

2,83

3,92

- 1,44

- 1,08

0,36

1,56

0,70

-0,79
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22,75
- 1,05

На основе анализа динамики рентабельности совокупного капитала предприятий
Украины можно сделать вывод, что рост капитала за исследуемый период опережает рост
чистой прибыли, в 2012г. уровень чистой прибыли, генерируемой совокупным объемом
используемого капитала предприятиями Украины, составил всего 0,70%. Тенденция
неустойчивого повышения рентабельности совокупного капитала негативно влияет на
финансовое положение украинских предприятий, не способствует их экономическому росту
и в конечном итоге замедляет процесс макроэкономической стабилизации. В связи с этим
важную роль приобретает своевременное реинвестирование капитала в наиболее доходные
активы и операции, обеспечивающие необходимый уровень его эффективности в целом.
Для обеспечения резервов устойчивого роста капитала предприятий Украины
необходимо осуществление эффективной финансовой политики, сущность которой
заключается в оптимизации его формирования из различных источников, правильном
авансировании и инвестировании в оборотные и необоротные активы, а так же обеспечении
эффективного его использования в различных видах производственно-финансовой
деятельности предприятия. Основной резерв устойчивого роста капитала – это увеличение,
прежде всего, собственного капитала. Определяющим при этом является его возрастание за
счет реинвестирования прибыли, что возможно в релевантном диапазоне прибыльной
работы предприятия в текущем и перспективном периоде. При этом темпы устойчивого
роста собственного капитала, имеют свои рациональные экономически оправданные
границы, что необходимо учитывать при привлечении дополнительных займов для
обеспечения рационализации налоговой и, соответственно, кредитной политики
предприятия. Привлечение резервов устойчивого роста капитала должно быть в
обязательном порядке в пределах приемлемого финансового риска, уровень которого
определяется отраслевой спецификой украинских предприятий.
Таким образом, анализ динамики рентабельности совокупного капитала предприятий
Украины за период 2001-2012гг. характеризуется неустойчивой тенденцией к возрастанию.
Данная неустойчивость, а так же недостаточный уровень рентабельности оказывают
негативное влияние на финансовое положение украинских предприятий, не способствуют их
экономическому росту и, в конечном итоге, замедляют процес макроэкономической
стабилизации. Мы считаем, что надлежащий уровень устойчивого роста капитала
предприятий Украины в процессе его функционирования обеспечивается формированием
оптимальной его структуры из различных источников; исключительно важным при этом
является использование собственного резерва предприятий – прибыли, остающейся в
распоряжении после уплаты налогов.
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ГЛАВА 1.15. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ В
РЕГИОНАХ КАК ФАКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Павлов К.В.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления,
Камский институт гуманитарных и инженерных технологий,
Ижевск, Удмуртская Республика, Российская Федерация
In connection with the crisis in the global economy and the imposition of economic sanctions against Russia on
the part of developed Western countries has acquired special urgency import substitution model of modernization of the
Russian economy, one of the most important areas where the regional level (especially in the Russian republics - and
they number 22, ie . approximately a quarter of the total number of subjects of the Russian Federation) is the renewal
and development of traditional crafts, which has long been engaged in the titular nations and nationalities living in
them.
The aim is to determine the regional factors and features of the restructuring, modernization and upgrading
(especially import-substitution model of modernization) of the Russian economy on the basis of the analysis and the
study of positive foreign and domestic experience of innovative development of the reproductive systems. We used the
methods of comparative statistical analysis, strategic analysis and observations.
Work showed that the implementation of the modernization of great importance also is taking into account
regional and sectoral characteristics. For example, in the republics, one of the most important forms of modernization
will be a revival of folk art, once developed by the titular nationalities of these republics, which will also contribute to
the process of import substitution. In the Udmurt Republic to such fisheries include flax, which are extensively
developed in the royal period of development (late XIX - early XX centuries), and in the early stages (20th - 30th years
of XX century) of the Soviet regime. Then Udmurtia was part of the three regions, the country's largest producers of
flax and its products. Currently, flax is grown in 15 districts of Udmurtia, mainly in the northern part and the area
occupied by planting flax, recently up about 15 thousand. Hectares. Since 2007, implemented a national program
"Development of flax complex of the Udmurt Republic," whose activities are aimed at increasing the production of linen
products and increase production efficiency in the enterprises of the republic of flaxseed. Significant role can play a
district community of consumer cooperatives, which at one time had a significant impact in the course of cultivation of
flax.
Society of Consumer could increase production and also its traditional Udmurt folk crafts like beekeeping,
forest crafts, seasonal work (tanning mat, mats, sacks, wool dyeing, paper, a linen fabric and yarn). In other republics
of Russia a similar situation - they can develop other types of half-forgotten crafts, often called etnoekonomikoy.
Bashkirs, for example, traditional crafts were horse breeding and kumysodelanie who recently also vigorously revived.
In the Republic of Bashkortostan and the consumers' society could significantly diversify its activities by participating
in the development of traditional crafts.
Thus, the process of modernization of the economy apart from the technological aspect includes ethnic, social,
environmental, ethical, aesthetic and other aspects. Development of handicrafts in the titular nations of republics within
Russia will contribute to the implementation of effective economic policy of import substitution in the whole country and
its regions, as well as the development of import-substitution model of economic modernization of the country as a
whole.
Keywords: regional features, territorial factors, import substitution model of modernization, traditional crafts
in the Russian republics, Udmurtia, stage of growth competitiveness, regional economy.

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике и введением экономических
санкций против России со стороны развитых западных государств особую актуальность
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приобрела импортозамещающая модель модернизации российской экономики, одним из
важнейших направлений которой на региональном уровне (особенно в российских
республиках – а их насчитывается 22, т.е. приблизительно четверть от всего количества
субъектов Российской Федерации) является возобновление и развитие традиционных
промыслов, которыми с давних времен занимались титульные нации и народности, в них
проживающие.
Целью работы является определение региональных факторов и особенностей
осуществления структурной перестройки, технического перевооружения и модернизации
(особенно импортозамещающей модели модернизации) российской экономики на основе
анализа и изучения позитивного зарубежного и отечественного опыта инновационного
развития воспроизводственных систем. В работе использованы методы сравнительного
статистического анализа, стратегического анализа и наблюдений.
Результаты работы свидетельствуют о том, что при осуществлении модернизации
большое значение также имеет учет региональных и отраслевых особенностей. Так,
например, в республиках, одной из важнейших форм модернизации будет являться
возрождение народных промыслов, некогда развиваемых титульными нациями этих
республик, что также будет способствовать процессу импортозамещения. В Удмуртской
Республике к таким промыслам относится льноводство, которое здесь интенсивно
развивалось и в царский период развития страны (конец XIX - начало XX веков), и на
первых этапах (20-е–30-е годы XX века) существования советской власти. В эти периоды
времени Удмуртия входила в тройку регионов, являющихся крупнейшими в стране
производителями льна и изделий из него. В настоящее время лен выращивается в 15 районах
Удмуртии, в основном в северной ее части и площади, занятые посевом льна, в последнее
время составляют около 15 тыс. га. С 2007 года реализуется республиканская программа
«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики», мероприятия которой направлены
на увеличение производства льняной продукции и повышение эффективности производства
на предприятиях льняного комплекса республики. Значительную роль здесь могут сыграть
районные общества потребительской кооперации, которые в свое время оказали
существенное влияние в процессе культивирования льна.
Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производства также и таких
традиционных для удмуртов народных промыслах, как пчеловодство, лесные промыслы,
отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение шерстяных, бумажных,
холщевых тканей и пряжи). В других республиках России похожая ситуация – в них можно
развивать другие виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых
этноэкономикой. У башкир, например, традиционными народными промыслами были
коневодство и кумысоделание, которые в последнее время также интенсивно возрождаются.
В Республике Башкортостан общества потребкооперации также могли бы существенно
разнообразить свою деятельность, участвуя в развитии этих традиционных промыслов.
Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная структурная
перестройка российской экономики на основе использования новейших инновационных
технологий (в т.ч. нанотехнологий, биотехнологий и т.п.) являются важнейшими условиями
эффективного инновационного развития страны и роста конкурентоспособности
отечественной продукции. Все это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов
социально-экономического развития страны от получаемых доходов вследствие экспорта
сырьевых ресурсов и действительно осуществить структурную перестройку отечественной
экономики, о необходимости которой говорится уже очень давно. Важно также и то, что в
результате этого улучшится имидж России, которую пока еще нередко отождествляют с
сырьевым придатком развитого мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно
свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы экономики
способствуют ускоренному развитию народно-хозяйственного комплекса страны и
повышению среднего уровня жизни населения.
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Учитывая, что США, Канада, Япония, страны ЕС в связи с событиями на Украине
применяют против России так называемые экономические санкции, что негативно
сказывается на темпах роста отечественной экономики, по мнению автора, не любая модель
модернизации эффективна в этих условиях хозяйствования. Очевидно, что особенно
эффективным вариантом будет являться импортозамещающая модель модернизации, о чем в
последнее время неоднократно говорил в своих выступлениях Президент России В.В. Путин.
Поскольку процесс модернизации включает множество факторов и направлений,
импортозамещение следует рассматривать не только в общем, но и в различных аспектах и
отношениях, в том числе и с позиции эффективного развития отдельных отраслей и
регионов.
Таким образом, при осуществлении модернизации большое значение имеет также
учет региональных и отраслевых особенностей. Так, например, в республиках, которых в РФ
насчитывается 22 (т.е. практически четвертая часть всех субъектов РФ), одной из важнейших
форм модернизации будет являться возрождение народных промыслов, некогда развиваемых
титульными нациями этих республик, что также будет способствовать процессу
импортозамещения. В Удмуртской Республике к таким промыслам относится льноводство,
которое здесь интенсивно развивалось и в царский период развития страны (конец XIX начало XX веков), и на первых этапах (20-е – 30-е годы XX века) существования советской
власти. В эти периоды времени Удмуртия входила в тройку регионов, являющихся
крупнейшими в стране производителями льна и изделий из него.
Лен в условиях Удмуртии является традиционной технической культурой и
возделывание его на территории республики началось еще в глубокой древности [2]. В
Удмуртии еще в первой половине 19 века широкое развитие имела домашняя
промышленность. Женщины пряли, ткали шерстяные ткани и холсты, шили одежду, вязали,
вышивали. Крестьянские ткани вывозились за пределы края. В 1837 г. вятский губернатор
отмечал, что из льна в уездах выделывалось 2,5 млн аршин холста, который отправлялся в
Архангельск, где его охотно покупали иностранные торговцы. В середине 19 века из
губернии уже вывозилось около 15 млн. аршин, в том числе в Казань для мешков – около 800
тыс. аршин холста. В это же время предпринимались меры по усовершенствованию
крестьянского ткачества, в связи с чем палата государственных имуществ выписала
самопрялки и усиленно внедряла их среди крестьянок.
После социалистической революции выращивание льна – долгунца в республике
продолжилось. В отдельные годы площади под посевами льна достигали 60 тыс. га. В
послевоенный период посевные площади под лен в Удмуртии резко сократились. В
настоящее время руководством республики ставится задача возрождения льноводства и
постепенное доведение его объемов производства до прежних параметров. Для этих целей
выделяются определенные финансовые ресурсы, в связи с чем достаточно быстрыми
темпами идет возрождение этой отрасли производства.
В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основном в северной
ее части и площади, занятые посевом льна, в последнее время составляют около 15 тыс. га.
По этому показателю республика находится на втором месте в России после Тверской
области, а по сбору льна – на третьем месте. Удельный вес, который занимает Удмуртская
Республика, в общей площади посевов льна по России, составляет 12%, а удельный вес
валового сбора льноволокна – около 10%. В целом льняной комплекс Удмуртии включает
около 45 коллективных и фермерских хозяйств, 2 льносеменоводческие станции и 15
льноперерабатывающих заводов. Общее представление о развитии льняного комплекса
региона в последнее время дает представление табл. 1 [4].
Из табл.1 видно, что во второй половине двухтысячных годов показатели,
характеризующие общую площадь посевов льна в регионе, существенно снизились. Это
объясняется рядом причин, в т.ч. мировым финансово-экономическим кризисом 2008-2010
гг., а также тем обстоятельством, что льнокомбинаты России резко снизили закупочные цены
в это время, делая ставку на более дешевое привозное волокно, в основном из Китая.
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Таблица 1
Развитие льняного комплекса в Удмуртской Республике
Показатель
Посевные площади, всего,
тыс. га,
Производство льноволокна,
всего, т.
Урожайность льноволокна,
ц/га

1990г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

18,2

12,5

11,4

9,1

10,3

12,6

14,8

5648

5549

5897

5692

5832

5974

6126

4,1

5,1

6,1

6,7

6,9

7,1

7,4

По этой причине у льнозаводов страны в тот период накопились значительные долги
перед фермерско-крестьянскими хозяйствами, занимающимися выращиванием льна. Еще
одной причиной сложного положения в отрасли явилось неполное финансирование целевой
программы из бюджета Удмуртской Республики (около 60% от запланированного). Из
местных муниципальных бюджетов вообще было выделено всего лишь около 3-х % от
планируемой суммы. Лишь из федерального бюджета деньги были выделены практически в
полном объеме.
Для преодоления сложившейся ситуации в регионе в последнее время стали осваивать
новые инновационные технологии производства продукции глубокой переработки льна, т.е.
конечного продукта, позволяющего перерабатывать волокно, производимое льнозаводами
Удмуртии и выпускать востребованную конкурентоспособную на российском и мировом
рынках продукцию. С 2007 г. реализуется республиканская программа «Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики», мероприятия которой направлены на увеличение
производства льняной продукции и повышение эффективности производства на
предприятиях льняного комплекса республики [7]. Значительную роль здесь могут сыграть
районные общества потребительской кооперации, которые в свое время оказали
существенное влияние в процессе культивирования льна.
В результате принятых мер ситуация в льняном комплексе региона стала существенно
улучшаться и, начиная с 2010 г., общие площади посевов льна-долгунца в республике стали
существенно увеличиваться (см. табл.1). Особенно в Удмуртии есть опыт более глубокой
переработки короткого волокна, доля которого составляет здесь около 80% (предприятия
первичной переработки льна производят и короткое, и длинное волокно). Так, например, в
ОАО «Можгинский льнозавод» выпускается нетканое иглопробивное полотно (ватин), в
ООО «Шарканский льнозавод» и в ООО «Мичуринский льнозавод» Кизнерского района
Удмуртии выпускается нетканое иглопрошивное полотно. В ООО «Лен-Сервис» налажено
производство крученых изделий: каната, веревки, шпагата.
Возрождение льняной отрасли региона требует комплексного подхода [10]. В связи с
диспаритетом цен на промышленные средства производства и сельскохозяйственную
продукцию, а также в связи с необходимостью государственной поддержки льняного
производства, предполагающего возмещение затрат на приобретение минеральных
удобрений и топливно-смазочных материалов, в рамках республиканской комплексноцелевой программы «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики»
предоставляется субсидия на производство льна в размере 1200 руб. на тонну льноволокна, а
из федерального бюджета дополнительно выделяется еще 3000 руб. субсидии на каждую
тонну льноволокна.
Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом должно
привести к выполнению задач о системном развитии льняного комплекса региона, что будет
способствовать:
−
повышению производственного потенциала, в т.ч. технической и
технологической оснащенности предприятий в области льноводства;
−
внедрению новых интенсивных технологий возделывания льна с целью
дальнейшего увеличения его производства;
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−
внедрению
льноперерабатывающими
предприятиями
высокопроизводительного, ресурсосберегающего оборудования с целью увеличения
выработки и повышения качества льноволокна;
−
обеспечению занятости на селе и развитию кадрового потенциала на
предприятиях льняного комплекса региона.
Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производства также и таких
традиционных для удмуртов народных промыслов, как пчеловодство, лесные промыслы,
отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение шерстяных, бумажных,
холщевых тканей и пряжи). В других республиках России похожая ситуация – в них можно
развивать другие виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых
этноэкономикой. У башкир, например, традиционными народными промыслами были
коневодство и кумысоделие, которые в последнее время также интенсивно возрождаются. В
Республике Башкортостан общества потребкооперации также могли бы существенно
разнообразить свою деятельность, участвуя в развитии этих традиционных промыслов [6].
Таким образом, процесс модернизации
экономики кроме технологического аспекта
включает также этнический, социальный, экологический, этический, эстетический и иные
аспекты, а развитие народных промыслов у титульных наций республик в составе России
будет способствовать реализации экономической политики импортозамещения в целом по
стране и ее отдельным регионам, а также развитию импортозамещающей модели
модернизации экономики страны.
Однако, несмотря на то, что о необходимости модернизации как основы роста
конкурентоспособности российской экономики говорится давно, реальные результаты этого
процесса еще очень далеки от требуемых стандартов. Недостаточно высокие темпы этого
процесса связаны с рядом факторов, в том числе с ограниченными ресурсами и резервами
модернизации [8].
Как известно, для осуществления структурной перестройки и
технического перевооружения экономики требуются значительные ресурсы: финансовые,
материальные, инновационные, трудовые. Откуда их взять?
Опыт государств, эффективно модернизировавших свою экономику, свидетельствует
о том, что нередко важнейшим условием успешной модернизации являются иностранные
инвестиции. Так, например, в коммунистический Китай уже не одно десятилетие
вкладываются значительные средства из-за рубежа (только из США в общей сложности туда
в последнее время поступили десятки млрд. долларов). В Чили, реформирующую свою
экономику на основе монетарных принципов еще со времен правления генерала Пиночета,
также поступили значительные объемы иностранных инвестиций.
В этой связи можно вспомнить о достаточно быстром послевоенном восстановлении
разрушенной войной экономики ряда европейских стран вследствие финансовой помощи на
основе реализации плана Маршалла. Однако в России, несмотря на предпринимаемые
усилия, к сожалению, иностранные инвестиции не сыграли той роли, которую от них
ожидали. В условиях мирового финансово-экономического кризиса возможности
использования зарубежных инвестиций как одного из важнейших источников
осуществления модернизации и структурной перестройки российской экономики еще более
сократились, так как значительно уменьшились объемы имеющихся на международном
финансовом рынке свободных денежных средств. Кроме того, следует иметь в виду, что
использование зарубежных источников как основы модернизации народно-хозяйственного
комплекса наряду с очевидными позитивными последствиями имеют и негативные.
Так, например, новые индустриальные страны – Аргентина, Бразилия и Мексика для
осуществления индустриализации и технического перевооружения своих экономик
преимущественно в 70-е годы ХХ века осуществили займы огромных финансово-кредитных
средств – в итоге каждая страна в общей сложности оказалась должна более 100 млрд.
долларов, а вместе эти три государства оказались должны развитым странам более 330 млрд
долларов. Вследствие этого данные страны на протяжении последних десятилетий являлись
крупнейшими в мире должниками (а в недалеком прошлом подобная ситуация имела место и
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в Южной Корее), из-за чего в них нередко наблюдалась высокая инфляция, значительная
девальвация
национальной
валюты,
социально-экономическая
и
политическая
нестабильность.
Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и экономической
эффективности российской экономики большое значение имеет также разработка
теоретических проблем изучения влияния структурной перестройки и технического
перевооружения производства на рост его эффективности при рыночных отношениях. В этой
связи заметим, что проблемами экономического роста, выявления различных стадий, этапов
экономического развития занимались многие крупные отечественные и зарубежные ученые.
Наряду с широко известными у нас в стране формационным и цивилизационным подходами
за рубежом много внимания уделяется и другим научным концепциям, например процессу
движения экономики от аграрной к индустриальной и постиндустриальной стадиям. Одной
из самых новых и известных теорий экономического развития, развиваемой, в частности,
крупнейшим в мире специалистом в области анализа явления конкурентоспособности
продукции Майклом Портером, является следующая.
Экономический рост представляет собой движение в сторону усложнения источников
конкурентных преимуществ и укрепления позиций в высокоэффективных отраслях и
сегментах народнохозяйственного комплекса. Данный процесс сопровождается быстрым
ростом эффективности всей экономики. Уровни экономического развития различных стран
можно представить в виде некоторого ряда стадий развития конкуренции. Эти стадии
различаются по специфическим источникам достижения конкурентоспособности на мировом
рынке, а также по видам и степени развития успешно функционирующих отраслей.
Учитывая, что вопросам повышения уровня конкурентоспособности российских
предприятий как основе решения экономических, социальных и демографических проблем
страны уделяется в настоящее время первостепенное значение, имеет смысл стадии
конкурентоспособности рассмотреть подробнее.
Выделяют четыре особые стадии конкурентоспособности национальной экономики,
соответствующие четырем основным движущим силам, или стимулам, определяющим ее
развитие в отдельные периоды времени:
1)
факторы производства;
2)
инвестиции;
3)
нововведения;
4)
богатство.
На трех первых стадиях происходит рост конкурентоспособности национальной
экономики, что, как правило, сочетается с ростом благосостояния. Четвертая стадия означает
постепенное замедление роста и, в конечном счете, спад. В соответствии с данным подходом
осуществляют классификацию отдельных стран по уровню конкурентоспособности их
индустрии в мировом хозяйстве.
Ни одна страна, по существу, не миновала первую из перечисленных четырех стадий
развития экономики, т.е. стадии развития конкурентоспособности на основе факторов
производства. В настоящее время на этой стадии находятся почти все развивающиеся
страны, а также постсоциалистические страны (в том числе и Россия) [5]. То же самое
можно сказать о некоторых странах (Канада, Австралия) с высоким уровнем благосостояния,
обладающих значительными природными богатствами.
Поскольку Россия находится в настоящее время на первой стадии, охарактеризуем ее
подробнее. На данной стадии практически все национальные отрасли, успешно действующие
на мировом рынке, достигают своих преимуществ в конкурентной борьбе почти
исключительно благодаря основным факторам производства: природным ресурсам или
избыточной и дешевой рабочей силе. Экономика на этой стадии весьма чувствительна к
мировым экономическим кризисам и изменению валютных курсов, которые приводят к
колебаниям спроса и относительных цен. Она также оказывается чрезвычайно уязвимой в
случае потери имеющихся факторов и быстро меняющегося лидерства отраслей (достаточно
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вспомнить августовский кризис 1998 г.). Как свидетельствует мировой опыт, обладание
большими запасами природных ресурсов хотя и может обеспечить высокий доход на душу
населения в течение довольно продолжительного периода, однако оно не является
достаточным основанием для устойчивого роста эффективности экономики, о
необходимости которого в своих выступлениях постоянно упоминает Президент России В.В.
Путин. Поэтому лишь немногие страны сумели преодолеть эту первую стадию факторов
производства.
На второй стадии конкурентное преимущество экономики базируется на готовности и
способности национальных фирм к агрессивному инвестированию. Фирмы вкладывают
средства в современное, эффективное оборудование и технологию, которое можно
приобрести на мировом рынке. Инвестиции также направляются на покупку лицензий и
создание совместных предприятий. Причем, нередко приобретаемые техника и технология
на поколения отстают от лучших мировых образцов, так как лидеры международной
конкуренции стараются не продавать технику последнего поколения. В послевоенный
период на вторую стадию удалось перейти Японии и позже - Южной Корее. В экономике
Тайваня, Сингапура, Испании и в меньшей степени Бразилии присутствуют лишь некоторые
признаки достижения стадии инвестиций, причем не все страны, развивающиеся в этом
направлении, преуспевают [14].
Россия тоже пошла по этому пути, однако пока больших успехов добиться ей не
удалось. Приведем некоторые факты. Хотя еще во времена горбачевской перестройки
впервые стали создаваться совместные предприятия (СП) на территории нашей страны, в
настоящее время в России в сравнительном аспекте создано относительно немного
совместных предприятий. Нет и того притока иностранных инвестиций, на который первое
время рассчитывали российские теоретики (Егор Гайдар, Евгений Ясин и пр.) в начале
затеваемой ими монетарной реформы (в начале 90-х годов прошлого, XX века). И дело не
только в сравнительно небольших объемах иностранных инвестиций. Поступающие из-за
рубежа инвестиции в основном вкладываются не в ключевые отрасли экономики
(машиностроение, сельское хозяйство, отрасли производственной инфраструктуры) и даже
не в отрасли, являющиеся "полюсами" роста, а преимущественно в сырьевые отрасли и
пищевые. Важно и то, что процесс привлечения иностранных инвестиций в регионы России
осуществляется неравномерно. Зарубежный капитал преимущественно концентрируется в
Центральном районе, и, прежде всего в Москве и Московской области, в Западной Сибири и
на Дальнем Востоке [13]. В этой связи возникает вопрос, а так ли уж нам надо было
выбирать этот вариант развития, тем более что наряду с определенными плюсами ему
присущи и существенные недостатки. Прежде всего, это возможная высокая внешняя
государственная задолженность России вследствие этого. Особенно очевидны недостатки
этого варианта развития в условиях экономических санкций, которые применяют развитые
страны Запада в отношении России в настоящее время и действие которых по существу
нацелено на ослабление российской экономики в обозримом будущем.
По мнению автора, гораздо эффективнее для России выбрать иной путь - перейти с
первой сразу на третью стадию, тем более что такой опыт в мировой практике уже имеется.
Хороший пример тому - Италия, где потерпели неудачу все попытки следовать
инвестиционной модели развития. В 60-е годы ХХ века Италия совершила скачок от первой
стадии факторов сразу к третьей стадии нововведений. По темпам роста экономики она
уступала только Японии [1]. Способность экономики избежать второй стадии
инвестирования и, тем не менее, успешно развиваться требует наличия в историческом
прошлом страны длительных периодов индустриальной активности, оставивших след в
национальной системе образования, производственных навыках и т.п.
Но все это имело место в истории не только Италии, но и России. Достаточно сказать,
что только в регионах Урала еще совсем недавно успешно развивались инновационные
отрасли. Таким образом, российская экономика, опираясь на основные факторы, через
определенный период может непосредственно перейти к третьей стадии нововведений,
129

минуя вторую стадию инвестирования. У нас для этого есть все основания. Действительно,
одной из особенностей третьей стадии нововведений является то, что национальные фирмы
не только применяют и улучшают иностранную технику и технологию, но и создают новые.
Напомним в этой связи, что в России еще в социалистический период было немало отраслей
и видов производств, занимающих ведущие позиции в мире по уровню технической
оснащенности. Таким образом, Россия по некоторым параметрам уже находится на третьей
стадии (здесь нелишне добавить, что рассматриваемая здесь теория о стадиях
экономического развития, как и любая другая теория, отражает действительность лишь с
некоторой степенью условности - в реальности обычно в экономике любой достаточно
развитой страны одновременно можно найти элементы, характерные для различных стадий,
поэтому рассматриваемая нами теория применима лишь в целом, при выявлении сущности
процесса).
Завершая рассмотрение проблемы о выборе возможных путей дальнейшего развития
России, необходимо еще раз констатировать, что естественный, обычный для многих стран
вариант перехода от первой стадии факторов ко второй стадии инвестирования у нас, как
уже было показано, по большому счету не осуществляется. Главной причиной этого
является, скорее всего, боязнь западных бизнесменов вкладывать крупные капиталы в
нестабильную российскую экономику. К тому же не следует забывать, что вливания в
больших масштабах инвестиций из-за рубежа обычно наряду с позитивными приводят и к
негативным последствиям, прежде всего к росту внешней задолженности, бремя которой,
как правило, ложится на население. В этой связи более предпочтительным является путь
перехода от первой стадии факторов сразу к третьей стадии нововведений, минуя вторую
стадию инвестирования (точнее, использовав лишь некоторые элементы, присущие этой
стадии, т.к. полностью ее «перепрыгнуть» не удастся), тем более что уже похожий скачок
России приходилось преодолевать - процесс индустриализации в послереволюционный
период, а в настоящее время в России к тому же имеется немало новейших наукоемких
производств. От предложенного варианта развития особенно выиграют регионы с
традиционно высоким наукоемким потенциалом. Особенно это актуально, как уже
отмечалось нами, в настоящее время в связи с действием экономических санкций против
России.
Как бы то ни было, в Россию вряд ли в обозримом будущем из-за рубежа потекут
значительные инвестиции. Еще меньше надежды на то, что в страну придут качественные
инвестиции в виде новых технологий и инноваций – известно, что многие ведущие страны и,
прежде всего, США, опасаясь усиления России, препятствуют проникновению в нее
инвестиций инновационного характера. Сказанное, однако, вовсе не означает, что вообще
следует отказаться от зарубежных инвестиций – разумеется, нет, но, во-первых, всегда
следует учитывать их эффективность и инновационную новизну и, во-вторых, основную
ставку в любом случае придется делать на внутренние резервы и источники. Следует
добавить, что в отечественной истории известны случаи осуществления технического
перевооружения экономики на основе преимущественно собственных источников – это
всесоюзные сталинские лотереи и выпуски облигационных займов, а также
индустриализация советской экономики 30-х годов ХХ века, осуществленная в значительной
мере за счет перекачки финансовых ресурсов из сельского хозяйства в промышленность [3].
В настоящее время внутренние ресурсы для осуществления модернизации российской
экономики следует искать, по мнению автора, в большем использовании получаемых
доходов в сырьевых секторах на общеэкономические цели за счет увеличения рентных
платежей, во введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы, во всемерной
экономии государственных средств, а также в более активном привлечении в реальные
сектора экономики финансовых ресурсов, имеющихся у населения. Все это потребует
радикального изменения системы хозяйственного права, налогообложения, а также введения
усиленного государственного регулирования общественного развития. Очень важно также
увеличить государственное финансирование фундаментальных и прикладных научных
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исследований, а также опытно-конструкторских разработок (следует учитывать, что
наукоемкие технологии и производства, также как и вся сфера НТП, постоянно дорожают,
что является объективной мировой тенденцией).
В этой связи нелишним будет напомнить и о том, что ведущие в технологическом
плане современные государства, такие как Япония и Южная Корея, еще в середине ХХ века
были весьма отсталыми (южнокорейская экономика вообще была разрушена после
окончания корейской войны и раздела единой Кореи на два государства – Северной и
Южной Кореи, а ВВП Японии 1950 году было меньше ВВП США более чем в 30 раз, тогда
как уже в середине 80-х годов отставание было всего в 2 раза). Успехи и Японии, и Южной
Кореи (начиная с 80-х годов ХХ века эта страна демонстрировала самые высокие темпы
роста ВВП в мире) в значительной мере связаны с высокой нормой накопления капитала,
особенно начиная с 60-х годов (эта норма достигала 25 % от объема национального дохода,
что очень много).
Такая высокая норма накопления капитала в значительной мере была обусловлена
политикой всемерной экономии, которая проводилась правительствами этих стран в тот
период времени. Подобный вариант хозяйственной политики следует проводить и в России в
настоящее время (к сожалению это не вяжется с той гламурной роскошью, которую
демонстрируют наши бизнесмены, особенно олигархи – напомним, что, несмотря на
финансово-экономические проблемы, число долларовых миллиардеров в России
увеличилось почти вдвое).
Рост нормы накопления капитала, необходимой для осуществления модернизации и
технического перевооружения российской экономики, можно достигнуть также и путем
создания разветвленной системы государственного стимулирования системы НИОКР, в том
числе на основе введения на предприятиях обязательных нормативов внедрения новых и
новейших технологий (напомним, что в последнее время коэффициенты выбытия и
обновления основных фондов существенно снизились по сравнению с социалистическим
периодом) [9].
При определении факторов и условий осуществления модернизации следует учесть ее
многовариантных характер. Так, варианты технического перевооружения экономики, прежде
всего, могут отличаться сроком, временем реализации. В этой связи можно вспомнить
разные варианты технического перевооружения, связанные с процессом индустриализации.
Как известно, выделяют три варианта индустриализации: 1) когда ставка делается на
развитие легкой и пищевой промышленности (так называемый капиталистический вариант
индустриализации); 2) ставка делается на развитие тяжелой промышленности
(социалистический вариант индустриализации); 3) вариант индустриализации, когда нет
четкой направленности на развитие какой-то одной группы отраслей промышленности. Как
правило, ставка на капиталистический вариант индустриализации приводит к более
длинному сроку технического перевооружения экономики по сравнению с
социалистическим вариантом индустриализации. Кроме выделения разновидностей
индустриализации, связанных с внутренними факторами, выделяют два типа –
экспортоориентированный и импортозамещающий варианты индустриализации, связанные с
внешними факторами. Импортозамещающая модель модернизации, которую нередко
называют также неоиндустриализацией, особенно актуальна в России в настоящее время в
связи с введенными экономическими санкциями со стороны западных развитых
государств[12].
В России также можно предложить рассмотреть разные варианты модернизации
экономики. В виде двух крайних вариантов предлагаются следующие: от ставки на высокие
технологии и преимущественное инвестирование в наукоемкие производства, прежде всего
на основе ВПК, до другого сценария, где акцент делается на первоочередное развитие
гражданских отраслей, потребительского сектора, ресурсосберегающих технологий
преимущественно традиционного типа. В последнем случае развитие потребительского
сектора становится мощным стимулятором для развития инвестиционного сектора, однако,
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этот путь более длительный с точки зрения вхождения в постиндустриальную эпоху. На наш
взгляд, в России должен быть реализован некий средний вариант в виде своеобразной смеси
элементов этих двух крайних вариантов модернизации, то есть в виде рационального
сочетания элементов разных технологических укладов.
Выбор того или иного варианта модернизации экономики зависит от многих
факторов:
потенциала
страны,
степени
его
технологического
развития,
внешнеэкономической ситуации, в том числе действия экономических санкций против
России в настоящее время и многих других. Так, вспомним, что в связи со сложной
внешнеполитической ситуацией, сложившейся в 30-е годы ХХ века, в СССР как
необходимый и единственно возможный в то тяжелое время был выбран ускоренный
вариант индустриализации, когда ставка была сделана на преимущественное развитие
тяжелой промышленности и ВПК.
Учитывая, что в настоящее время Россия относится к группе так называемых
«догоняющих» стран отечественным предприятиям, по мнению автора, также целесообразно
выбрать модель модернизации со сравнительно небольшим сроком ее осуществления, так
как в противном случае развитые страны в своем технико-экономическом развитии снова
уйдут далеко вперед, а Россия вновь окажется на периферии развитого мира. Причем
поскольку особых инвестиций из-за рубежа в ближайшее время ждать не приходится, ставку
придется сделать преимущественно на внутренние резервы и факторы. В этих условиях
сырьевой сектор должен сыграть роль точек роста, ядра [11], локомотива развития всей
российской экономики (в противном случае мы рискуем получить очередное – после
Венесуэлы и Нигерии теперь уже российское «нефтяное проклятие», когда полученные от
нефтяного бизнеса доходы просто проедаются, причем преимущественно классом имущих).
Для этого периода характерно действие так называемого структурного парадокса, так
как улучшение отраслевой структуры экономики в будущем можно будет достигнуть лишь
при временном ухудшении ее в настоящее время в связи с неизбежным увеличением доли
ВВП, приходящейся на добывающие отрасли и производства. При этом ставка должна быть
сделана на жесткие меры государственного регулирования экономики, ибо классические
либеральные методы монетарного типа в условиях «догоняющей» экономики еще более
отдаляют в целом уровень развития российского НТП от мирового уровня.
Выбору оптимальной модели модернизации российской экономики может также
помочь разработка общей теории модернизации экономики, в которой на основе изучения
международного и отечественного опыта осуществления технического перевооружения и
структурной перестройки экономики будут выявлены типы и модели модернизации,
предложены подходы к классификации различных инноваций (в частности, помимо всего
прочего, на наш взгляд целесообразно выделять также инновации экстенсивного и
интенсивного типа [6]), а также определены условия, особенности и факторы выбора
оптимальной модели модернизации в разных странах. В частности, ретроспективный анализ
развития российской экономики свидетельствует о том, что крупные реформы, проводимые
в стране (реформы Петра I, реформы Александра I и Александра II, Столыпинская реформа,
периоды социалистической индустриализации и коллективизации страны), завершались
позитивным образом лишь при условии их поддержки не только «снизу», но и «сверху». В
настоящее время руководство страны прекрасно понимает, что без реализации серьезных
экономических реформ, целью которых является модернизация экономики (особенно ее
импортозамещающая модель) просто не обойтись. По существу с этим связана проблема
выживания России как великого государства. Все это также следует учесть при разработке
общей теории модернизации экономики. Скорейшее развитие основных положений и
закономерностей общей теории модернизации позволит создать методологическую основу
для разработки эффективного варианта технического перевооружения и структурной
перестройки отечественной экономики.
Выводы. Таким образом, процесс модернизации экономики кроме технологического
аспекта включает также этнический, социальный, экологический, этический, эстетический и
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иные аспекты. Развитие народных промыслов у титульных наций республик в составе
России будет способствовать реализации эффективной экономической политики
импортозамещения, как в целом по стране, так и по ее отдельным регионам, а также
развитию импортозамещающей модели модернизации экономики страны в целом.
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ГЛАВА 1.16. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З БІЗНЕСОМ В ПИТАННЯХ
РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Постніков В. С.
кандидат економічних наук
Тернопільський національний економічний університет
Якість життя населення набуває все більшого значення в сучасних умовах, що
відображається у застосуванні якості життя для оцінки рівня та якості життя громадян, для
співставлення різних груп населення щодо рівня та якості їх життя, для розробки державної
політики регулювання якості життя. Удосконалення регулювання якості життя населення
значною мірою пов’язане з дослідження сучасних тенденцій її розвитку, визначенням
основних напрямів її розвитку, виділення напрямів подальшого підвищення ефективності
цього управління в сучасних умовах економічного розвитку України. Важливою проблемо
удосконалення регулювання якості життя є необхідність налагодження ефективної взаємодії
органів державного управління та бізнесу в питаннях регулювання якості життя.
Серед науковців, які досліджували проблеми якості життя, необхідно виділити
А.Маслоу [1], Д.Ж.Маркович [2], Е.Фрома [3]. Серед російських та вітчизняних вчених це
питання досліджували: С.Айвазян [4], В.Бобков [5], В.Жеребін [6], Ю.Крупнов [7],
Е.Лібанова [8] та інших. Проте, увага дослідників зосереджена, як правило, на розробці
ефективних механізмів та засобів впливу спрямованих на забезпечення гідного рівня якості
життя населення та гарантування соціального захисту громадян. Поза увагою дослідників
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залишаються проблеми налагодження системи ефективних взаємовідносин між органами
державної влади та бізнесом. Тому метою даної статті є визначення основних напрямків
налагодження ефективної взаємодії між органами державної влади та бізнесу.
В умовах обмеженого фінансового забезпечення, одним із перспективних напрямків
удосконалення державного регулювання якості життя населення в контексті формування та
розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки є побудова системи ефективних
взаємовідносин між органами державної влади та бізнесом.
Узагальнення світової практики дозволяє виділити декілька основних моделей
взаємодії влади і бізнесу:

модель «примусу», що передбачає адміністративний тиск з боку органів
державного управління, які вимагають від бізнесу певних вкладень у реалізацію її соціальних
програм і проектів;

модель «патронажу», яка допускає можливість компенсації витрат бізнесу на
реалізацію соціальних програм і проектів за рахунок певного доступу для бізнесу до
контрольованих владою ресурсів;

модель «невтручання» влади, що передбачає нейтралізацію влади від активної
позиції стосовно соціальної політики, що проводиться бізнесом;

модель «партнерства», у рамках якої представники влади і бізнесу досягли
компромісу [9].
Найбільш ефективною моделлю взаємодії влади і бізнесу є «партнерська», заснована
на взаємовигідному обміні ресурсами. У сучасних соціально-економічних умовах вона є
найбільш прийнятною, адже працює за принципом «вигідно кожному – вигідно усім». У
зв’язку з цим Україні для удосконалення системи державного регулювання якості життя
населення доцільно обрати саме таку модель взаємодії влади та бізнесу. У ній всі ролі
суб’єктів взаємодії мають бути чітко конкретизовані: суб’єкти, що представляють інтереси
бізнесу, домовляються про правила гри і доручають контроль за їх дотриманням державі як
агенту-гаранту. Ця модель фіксує зобов’язання сторін: держава гарантує бізнесу створення
сприятливого середовища і виробництва необхідних для його функціонування і розвитку
таких суспільних благ, як виробнича, соціальна та інституційна інфраструктура; в свою чергу
бізнес бере на себе зобов’язання щодо сплати податків і відтворення економічних ресурсів,
які використовуються суспільством.
На сучасному етапі в Україні наявні певні складові економічного діалогу, проте він
поки що не набув належного рівня та цілісності. На сьогодні найбільш розвиненою формою
діалогових відносин економічних суб’єктів є соціальний діалог в рамках соціального
партнерства, який здійснюється між Кабінетом Міністрів, Федерацією роботодавців та
спільним представницьким органом професійних спілок України.
Нажаль, через недосконалість механізму соціального діалогу і відсутність політичної
волі сторін соціального діалогу брати на себе широку відповідальність, на сьогодні цей
інструмент не можна вважати достатньо ефективним. На думку наукових експертів,
основною причиною обмеження його дієвості є надмірне звуження предмету діалогу, який не
виходить за рамки соціально-трудових відносин. В Україні підвищення дієвості соціального
діалогу можливе лише, в разі охоплення ним більш широкого спектру питань, які стосуються
стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного бізнесу, усвідомлення тісного зв’язку цього
розвитку з умовами та результатами трудової діяльності його працівників.
Одним із дієвих механізмів активізації соціального партнерства може стати соціальне
замовлення, що зазвичай використовується з метою підвищення ефективності використання
бюджетних коштів для вирішення соціальних проблем, залучення додаткових ресурсів до
соціальної сфери, підвищення адресності та масового надання соціальних послуг,
адекватного перерозподілу соціальної відповідальності між владою та громадою, що в
кінцевому випадку зумовлює зростання довіри населення до влади та підвищення рівня
життя населення.
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Активному розповсюдженню соціального замовлення в Україні заважає низка
чинників, серед яких: відсутність спеціального закону щодо регулювання процедури
здійснення соціального замовлення; брак ініціативи і досвіду соціального партнерства в
органів державної влади; недостатньо справедлива та ефективна система оцінки проектів
соціального замовлення; погана поінформованість населення про реалізоване громадськими
організаціями соціальне замовлення; недостатньо детальна прописаність процедури
проведення конкурсу та неврахування при цьому можливих ускладнень та конфліктних
ситуацій; не достатня правова захищеність учасників цих процедур.
З метою підвищення рівня якості життя механізм соціального замовлення як один із
найефективніших інструментів реалізації соціального партнерства в Україні доцільно
спрямувати, перш за все, на вирішення пріоритетних проблем та імплементувати його у такі
сфери, як: соціальний захист населення (наприклад, захист таких найбільш вразливих
категорій; зайнятість населення і регулювання ринку праці; соціальна допомога; соціальна
підтримка, включаючи соціально-психологічну підтримку, сприяння активному довголіттю
та громадської активності соціально вразливих категорій населення; недержавне пенсійне
забезпечення; недержавне соціальне страхування; соціальне обслуговування (у тому числі в
стаціонарних установах); допомога постраждалим від стихійних лих, екологічних та
техногенних катастроф; соціальна адаптація і допомога біженцям; підтримка становлення та
розвитку молоді; підтримка дитячих та молодіжних громадських ініціатив; охорона природи;
підтримка освіти та виховання; підтримка здорового способу життя, охорона здоров'я
населення; відродження та розвиток національної культури і духовності; розвиток
фізкультури і спорту; боротьба з алкоголізмом і наркоманією; самоорганізація громадян за
місцем проживання; охорона та утримання об'єктів культури, пам'яток історії та архітектури;
організація екологічної освіти і виховання; правова просвіта та правовий захист населення;
підтримка діяльності громадських організацій, спрямованої на вирішення соціально
значимих проблем; збереження військово-історичних реліквій, військово-патріотичне
виховання населення; боротьба з ВІЛ-інфекціями та СНІДом, соціальний захист
постраждалих від цих недуг; поліпшення демографічної ситуації в Україні; допомога у
похованні малозабезпечених та одиноких громадян, наданні ритуальних послуг; благоустрій
населених пунктів та ін. Ці заходи дозволять підвищити рівень добробуту населення нашої
держави.
Практичне використання соціального замовлення в окреслених сферах сприятиме
отриманню позитивних результатів, таких як: підвищення адресності, доступності та
масовості надання соціальних послуг; розширення опори на суспільні ресурси, підтримка
громадянських ініціатив; підвищення суспільної активності населення; зростання рівня
соціальної захищеності всіх категорій населення, які знаходять для себе реальну опору в
суспільстві; розширення громадського контролю за діяльністю влади; адекватний
перерозподіл соціальної відповідальності між державою і суспільством; скорочення
можливостей корупції та протекціонізму з боку державних службовців завдяки звуженню їх
повноважень у процесі вибору найбільш ефективних варіантів вирішення соціальних
проблем та виконавців.
Перехід від соціального діалогу органів державної влади та бізнесу до економічного
необхідно забезпечити за допомогою механізму державно-приватного партнерства.
В основу формування та розвитку механізму державно-приватного партнерства в
Україні необхідно покласти загальноприйняті у світовій практиці принципи, зокрема:
пріоритетність інтересів держави (держава виступає замовником проекту і визначає основні
правила взаємодії з бізнесом); ефективний розподіл ризиків між сторонами, тобто ризик має
передаватись тій стороні, яка може ефективніше ним управляти; політична підтримка
держави, що означає існування чіткої державної політики, яка є основою для вирішення всіх
спірних питань, що виникають у процесі виконання проектів державно-приватного
партнерства; принципи прозорості.
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У наявній ситуації ці принципи, на нашу думку, мають бути доповнені наступними:
гарантованість джерел ресурсів партнерів; економічна паритетність, що означає
спрямованість ресурсів для реалізації тих проектів державно-приватного партнерства, які
забезпечують максимальний економічний чи соціальний ефект; економічна (чи соціальна)
ефективність реалізації проектів державно-приватного партнерства; відповідальність сторін
державно-приватного партнерства за дотримання договірних засад співробітництва та
досягнення кінцевої мети; повнота розкриття інформації про реалізацію і наслідки державноприватного партнерства.
Розвиток на території нашої держави державно-приватного партнерства дозволить
отримати переваги не лише державним органам влади та бізнесу, але й населенню:
1)
переваги для органів державної влади: забезпечення діалогу між владою та
бізнесом на засадах партнерства; модернізація наявних та створення нових робочих місць;
скорочення витрат, пов’язаних із наданням державних послуг (наприклад, у соціальній
сфері); активізація інвестиційної діяльності та прискорення реалізації великих капіталоємних
інвестиційних проектів; ефективне управління та використання об’єктів державної власності;
економія фінансових ресурсів держави; підвищення ефективності державної інфраструктури
(наприклад, соціальної); розвиток новаторських форм проектного фінансування;
стимулювання підприємницького мислення та запровадження інноваційних методів
управління в органах державної влади;
2)
переваги для бізнесу: залучення бюджетних коштів до реалізації проектів
державно-приватного партнерства; доступ до закритих сфер економіки, зокрема
транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства тощо; розширення
можливостей отримання кредитів від вітчизняних і зарубіжних фінансово-кредитних установ
під державні гарантії; полегшення співпраці з державними дозвільними органами через
участь у проектах державно-приватного партнерства; підвищення статусу проекту завдяки
участі у ньому держави; створення позитивного іміджу бізнесу в суспільстві тощо;
3)
переваги для суспільства: підвищення рівня якості життя населення; розвиток
соціальної інфраструктури; підвищення якості соціальних послуг тощо.
Загалом, удосконалення взаємодії органів державної влади та бізнесу доцільно
реалізовувати через такі системні кроки, зокрема: нормативно-правове врегулювання
механізму контролю з боку всеукраїнських об’єднань роботодавців і підприємців, об'єднань
підприємців та громадських об’єднань над розробкою, прийняттям та виконанням рішень
органів державної влади усіх рівнів; створення нормативно-правової бази для дії механізму
цивілізованого лобіювання бізнесом власних інтересів, в т.ч. прийняття Закону України «Про
лобізм» та «Про саморегулюючі організації підприємців»; формування механізмів надання
максимально повної інформації про стан справ в національній економіці; забезпечення
рівних умов діяльності на ринку для всіх представників вітчизняного бізнесу та іноземних
компаній; системне здійснення активної конкурентної політики, спрямованої на протидію
атакам на ринок у вигляді цінового, соціального, екологічного та інших видів демпінгу;
забезпечення захисту внутрішнього ринку від припливу недоброякісної, небезпечної
імпортної продукції; визначення прозорої стратегії реформування податкової системи,
переходу до моделі оподаткування, спрямованої на заохочення економічно ефективного
бізнесу, інноваційно та соціально орієнтованого розвитку; забезпечення гарантій
недоторканності майна для власників підприємств, які ефективно працюють в економікоправовому полі держави; підвищення якості державних послуг; встановлення суворого
контролю за виконанням антикорупційних програм і рішень; впровадження механізмів
відповідальності посадових осіб органів державної влади за наслідки їхніх рішень та дій в
економічній сфері, невиправдане втручання в діяльність бізнесу та приватних осіб; надання
політико-правової підтримки українським підприємствам на зовнішніх ринках, сприяння
формуванню позитивного іміджу українських компаній за кордоном, просуванню експорту,
пошуку торгових партнерів, заохочення розвитку прикордонних економічних відносин [10,
37-38].
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Під час створення умов для розвитку соціального та державно-приватного
партнерства як перспективних механізмів державного регулювання якості життя населення
необхідно сприяти розвитку соціальної відповідальності бізнесу.
У цьому контексті соціальну відповідальність потрібно розвивати у декількох
напрямках: соціальна відповідальність перед працівниками, соціальна відповідальність перед
населенням регіону, територій, на яких працюють бізнес-структури, соціальна
відповідальність за здійснення впливу на навколишнє природне середовище та соціальна
відповідальність перед споживачами продукції.
Соціальна відповідальність у сфері трудових відносин повинна об’єднати: дотримання
фундаментальних прав людини; дотримання трудових прав персоналу; дотримання
галузевих стандартів організації безпеки виробництва; забезпечення прозорості інформації
про охорону праці та можливу небезпеку для здоров’я; створення умов праці, безпечних для
життя та здоров’я; сприяння дотриманню трудових та фундаментальних прав персонал
підприємствами-постачальниками; забезпечення гідних та конкурентоспроможних умов
зайнятості; встановлення гідної оплати праці, виплата компенсацій та премій; оцінка
ефективності виконання обов’язків; навчання та розвиток персоналу включно з програмами
навчання без відриву від роботи для молоді, планування кар’єрного росту; забезпечення
соціальної інфраструктури персоналу; створення консультаційних служб для персоналу,
реалізація програм матеріальної та психологічної підтримки, вирішення житлових проблем і
надання послуг; відсутність дискримінації співробітників; підтримка членів сімей
працівників; плани індивідуального страхування; підтримка працівників, що вийшли на
пенсію; пряма участь співробітників у справах громади; залучення персоналу до процесу
прийняття рішень, розвиток соціального партнерства; безпека зайнятості та соціально
відповідальна реструктуризація.
Соціальна відповідальність перед населенням регіону, територій, на яких працюють
бізнес-структури, має бути спрямована на: просування та захист права громадян на здоров’я
та безпеку; просування і дотримання базових прав людини; спонсорування громадських
ініціатив; розвиток соціально-відповідального інвестування; здійснення інвестицій у місцеву
економіку через співпрацю з місцевим малим та середнім бізнесом; благодійну діяльність;
утримання благодійного фонду; участь у соціальних програмах; покращення можливостей
для працевлаштування місцевого населення; покращення освітніх можливостей для
представників громади; підвищення якості комунальних послуг та удосконалення фізичної
та інституційної інфраструктури громади; протистояння епідемії ВІЛ/СНІДу; захист та
обслуговування культурних цінностей громади; допомога при стихійних лихах; аполітична
позиція та утримання від політичної активності.
Соціальну відповідальність за здійснення впливу на навколишнє природне
середовище потрібно розвивати у наступних напрямках: використання альтернативних
джерел енергії; ефективне використання енергії; контроль за кількістю відходів та викидів;
запобігання викидам небезпечних відходів; застосування принципу оцінки життєвого циклу
продукту; ефективне використання природних ресурсів; участь у програмах безпеки
навколишнього середовища; інформаційна робота серед персоналу та населення; зменшення
впливу виробничих процесів на екологічну безпеку; відмова від випробувань на тваринах;
моніторинг впливу на довкілля; відмова від діяльності, шкідливої для довкілля;
використання та поширення «зелених» технологій; планування перевезень; уникнення
використання генетично модифікованих організмів; зменшення пакування; мінімізація шуму,
неприємних запахів, вібрації від виробництва; повторне використання відходів, утилізація
відходів з використанням отриманої енергії; сертифікація продукції та органічне маркування.
Соціальна відповідальність перед споживачами продукції доцільно реалізувати за
допомогою: врахування культурної специфіки споживачів; захист конфіденційної інформації
про клієнтів; дотримання прав споживачів; надання інформації про якість та безпеку
продукції (на упаковці); забезпечення безпечності продукту протягом його життєвого циклу;
використання системи соціального маркування; дотримання стандартів якості продукції;
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зворотній зв'язок зі споживачами; задоволення потреб споживачів з особливими потребами;
спеціальні пропозиції для споживачів.
Отже, як підсумок зазначимо, що реалізація запропонованої моделі взаємодії органів
державної влади та бізнесу на базі принципу партнерства, основними механізмами реалізації
якої повинні стати міжсекторальне соціальне партнерство, державно-приватне партнерство
та соціальна відповідальність бізнесу, дозволить комплексно вирішити проблему
удосконалення системи державного регулювання якості життя населення.
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ГЛАВА 1.17. ПЕРЕВАГИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АДИТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВОМУ ПРОГНОЗУВАННІ ТА
ПЛАНУВАННІ
Сюркало Б.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
В актуальних наукових дослідженнях серед основних причин неефективності
управління фінансами економічних суб’єктів провідне місце займає процес встановлення і
затвердження ключових фінансових показників [2-5]. Оскільки процес управління фінансами
здійснюється на основі контролю і регулювання відповідності фактичних показників до
планових, то можна стверджувати, що класичний фінансовий менеджмент відбувається в
рамках певних системних обмежень ефективності розроблених фінансових планів.
В ході проведеного нами дослідження основну увагу було приділено наступним
питанням:
- виявлення основних причин неефективності управління фінансами на різних
рівнях управління, а також з’ясування застережень та основних недоліків щодо
використання існуючих технологій фінансового прогнозування та планування;
- запропоновано використовувати адитивні технології фінансового прогнозування
та планування, досліджено їх сутність та механізм дії;
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-

здійснено формалізацію законів розподілу для застосування в адитивних
технологіях фінансового прогнозування та планування;
- проведено порівняння ефективності адитивних технологій фінансовго
прогнозування і планування відповідно існуючих методів.
Прогнозування і планування в сучасних фінансових системах необхідно розглядати не
тільки як невідємні складові управлінського процесу на макро-, мезо- і мікро рівнях але і як
відправну точку для досягнення ключових фінансових орієнтирів. Зважаючи на те, що
існуючі на сьогодні технології управління фінансами в переважаючій більшості грунтуються
на створенні бюджетів або кошторисів нами було зроблено висновок про існування
системного недоліку: перші стадії управлінського процесу (рис. 1) істотно впливають на весь
наступний алгоритм, а відповідно і ефективність управління фінансами.
Процес управління фінансами є складним економічним явищем (рис. 1):
Управління фінансами

Здійснення
попередного
аналізу за
допомогою
різних методів
Лінія
часу
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Побудова прогнозів і
сценаріїв, їх ймовірнісна
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програмних документів
– планів

1

Регулювання –
поточний
періодичний
контроль за
відхиленнями

Ретроспективний
контроль за
відхиленнями від
планових
показників

Горизонт планування – операційний період 2

Період дії обраної технології управління фінансами
Рис. 1. Врахування фактору часу в процесі управління фінансами різних рівнів
господарювання

На рис. 1 здійснено розкладення процесу управління фінансами на часовій лінії. Де
відрізок часу 0-1 відповідає так званому «підготовчому» періоду, в який включається такі
стадії, як аналіз, прогнозування та затвердження планів, а відрізок 1-2 відповідає
операційному періоду, який охоплює горизонт планування, на якому відбуваються такі стадії
процесу управління фінансами, як оперативне регулювання, поточний та наступний
(ретроспективний) контроль. За результатами проведеного нами дослідження з’ясовано, що
близько 73% економічних суб’єктів макро-, мезо- та мікрорівня, що здійснюють діяльність
на теріторії України мають операційний період (часовий період, що охоплює планування) не
перевищує одного календарного року. Інші економічні суб’єкти здійснюють господарювання
без застосування програмнх документів та на інші часові проміжки. При цьому в більшості
випадків рубіжний горизонт планування не перевищує десяти років, в той же час , як
наприклад, корпорація «Макдональдс» має горизонт планування в двадцять п’ять років.
Також доведено на основі обчислень, що такі стратегічні пріоритети, як сталий фінансовий
розвиток, перспективна (довгострокова) фінансова стійкість економічного суб’єкта не може
бути досягнена при використанні в програмних документах розрізнених, не об’єднаних в
групи (кластери, етапи тощо) однорічних проміжків часу. На основі зробленого висновку про
системну недосконалість застосовуваних на сьогодні технологій управління фінансами був
проведений пошук можливих варіантів вирішення проблеми. Досвід використання
вітчизняними і закордонними економічними суб‘єктами методів реагування на критичні
відхилення від планових показників показує, що на сьогодні існує всього два підходи
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фінансовий і організаційний, а саме:
– фінансовий підхід, який полягає у передбаченні можливих загроз і створенні
резервних фондів для покриття різного роду ризиків або у знаходженні прихованих
фінансових резервів у економічного суб‘єкта протягом операційного періоду для
покриття від‘ємних фінансових потоків до моменту завершення періоду дії обраної
технології управління фінансами (операційного періоду);
– організаційний підхід, який полягає в побудові системи гнучкого фінансового
планування на економічному суб‘єкті або зменшенні рівня від‘ємних фінансових
потоків відповідно до відсотка недоотримання запланованих вхідних потоків.
На практиці застосовують в комплексі зазначені підходи, проте процес управління
фінансами (аналіз, планування, регулювання, контроль) відбувається з новими параметрами
або коригується на певний відсоток, що в цілому є контрпродуктивним і не враховує
величини чинників впливу і їх можливих наступних загроз протягом короткого однорічного
операційного періоду (горизонту планування), а показує лише результат їх точкового впливу
на діяльність економічного суб‘єкта.
За результатами проведеного нами дослідження, було визначено, що більш дієвою
альтернативою існуючих підходів може бути адитивна технологія
фінансового
прогнозування і планування, що є також одним із функціональних елементів управління
фінансами та складається із групування короткострокових фінансових планів в декількарічні
(наприклад п’ятирічні), та застосування на основі цього нового методу аналізу
(накопичувального факторного аналізу ключових показників діяльності) та прогнозування
цих показників в часі на основі їх моніторингу. Адитивність саме і полягає в тому, що
будуть використовуватись єдині моніторингові проміжки часу не тільки протягом
календарного року але і протягом групи років, що дасть змогу визначати появу нових
факторів дії та їх вплив на відхилення ключових показників діяльності на весь етап
(п’ятирічний горизонт планування). Пояснити такий підхід можна на наступному прикладі.
Для спрощення сприйняття пропонуємо за об’єкт взяти фінансову систему економіки
окремої держави. Оскільки саме фінансова система є високоіндикативним стратегічним
вимірником стану будь-якої економіки, то саме зміни в її стані будуть яскравим виразом та
розвитку чи занепаду економіи в цілому. Для оцінки стану економіки, як правило, прийнято
вважати і застосовувати основні макроекономічні показники: рівень валового внутрішнього
продукту, рівень інфляції, рівень цін виробників, рівень споживання, рівень безробіття і інші,
та темпи їх зміни в динаміці. Для оцінки стану фінансової системи використовуються інші
плюралістичні підходи. Проте всі вищезазначені методи аналізу наразі застосовуються і
існують базою для застосування методів прогнозування, що докорінно є неефективним,
оскільки базові минулорічні показники не містять в собі дії набору чинників та силу їх
впливу, що відбудуться в майбутньому. Саме цей вплив поточного періоду може бути
вирахуваний за допомогою з’ясування існуючого закону ймовірності настання певного
значення ключовим показником. Закон ймовірності визначається одним із відомих науці
законам розподілу, цей закон формульно і графічно обчислюється (рис. 2). Нами було
поставлене питання динаміки і напряму зміни закону розподілу ключових макроекономічних
показників України за останні 15 років. Було виявлено, що зміни закону розподілу
відбуваються з певною періодичністю, що перевищує період в три роки але не більше в
середньому ніж п’ять років. Зміни закону розподілу стосувались лише в рамках прямих або
зворотніх відхилень Больцманівської кривої. Проте, сам закон розподілу критичних суттєвих
змін не зазнавав – не змінювався по так званій «нерівномірній» деформації та не змінювався
сам закон.
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Рис. 2. Приклад застосування аддитивної технології прогнозування ключових
показників діяльності на основі закону розподілу

Беручі до уваги те, що ймовірності можна додавати можна і необхідно з позиції
підвищення ефективності прогнозування і планування використовувати адитивний метод
визначення характеристик ключового показника діяльності. Необхідно акцентувати увагу,
що це не буде простим інтегральним коригуванням існуючого показнника, а буде аналізом і
прогнозом на основі накопичувального факторного аналізу ключових показників діяльності.
Для цього аналізу буде застосовуватись існуючий та набуваючий все більшої популярності
метод моніторингу показників. Він тісно пов‘язаний та здійснюється одночасно із іншими
елементами управління такими як аналіз фінансово-господарських процесів і показників,
фінансове прогнозування і планування на основі прогнозів та обраної фінансової політики,
поточний контроль і регулювання та контроль виконання фінансових планів по завершенні
планового періоду та відрізняється від них постійним наглядом не за всіма, а за окремою
групою саме ключових показників діяльності.
Таким чином, ми приходимо до висновку, що технологія управління фінансами
потребує додаткового функціонального елемента, який виконуватиме превентивну
коригувальну функцію на початку планового періоду. Тому на сьогодні широковживаним
стає фінансовий моніторинг – як елемент управління фінансами. Конкурентною перевагою
фінансового моніторингу від існуючих контрольних систем – є надвисока точність та
оперативність. Власне для підтримки прийняття управлінських рішень необхідно отримати
відповідь на питання стосовно критичних меж відхилень, що можуть вплинути на результат
виконання планових показників.
Значення фінансового моніторингу проявляється в тому, що на відміну від
фінансового контролю фінансовий моніторинг здійснює відстеження не самих ключових
показників діяльності, а показує можливість досягнення фактичних показників до
запланованих значень на початку періоду, а також величину похибки при здійсненні
планування. Фінансовий контроль дає таку можливість здійснити за відхиленнями ключових
показників як правило на завершенні періоду. Тобто, фактично фінансовий моніторинг дає
можливість визначити ефективність фінансового планування за визначений період часу та
здійснити необхідні коригуючи дії при критичних значеннях показників на той момент коли
плановий період тільки розпочався та не змінювати планові показники. Або навпаки,
результатом моніторингу за перший моніторинговий період може бути зміна і оперативне
коригування фінансових планів у відповідності до дії нових обставин.
Наявність внутрішнього (іманентного) передвизначення фінансового моніторингу
проявляється не тільки в його сутності але і в детермінації (превалюванні) застосування
цього відносно нового явища-терміну у господарській діяльності економічних суб‘єктів, його
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широкому вжитку, прогресу у віднайдені нових методів фінансового моніторингу.
Превалювання такої конкурентної переваги фінансового моніторингу, як оперативність надає
змогу здійснювати оперативні превентивні дії в ході реалізації фінансової політики, та
зменшувати навантаження на розробку нових фінансових стратегій. Зазвичай фінансові
стратегії будувались на результатах аналізу виконання попередніх планових періодів, а
досвід переносився на наступні планові періоди, що в цілому продовжувало практику
низької ефективності виконання фінансових планів в кожному конкретному періоді на основі
використання лише методів регулювання і контролю. Тому, використання фінансового
моніторингу поряд з існуючими методами управління фінансами є завідомо виграшною та
ефективною стратегією.
Наступним кроком для розробки адитивних технологій фінансового прогнозування і
планування нами було здійснено формалізацію законів розподілу.
В ході проведеного нами дослідження було здійснено формалізацію законів розподілу
дискретних випадкових величин з метою застосування у сценаріях перспективної оцінки
загроз та фінансового моніторингу.
У загальному випадку при використанні моніторингових систем можуть існувати два
випадки: випадкові величини можуть бути перервними (дискретними) та безперервними (в
разі використання конвертаційних центрів або допущення систематичних фінансових
порушень).
Дискретні випадкові величини задають за допомогою закону розподілу, коли
задаються ймовірності їх можливих випадкових значень. Залежно від того, за якою
формулою будуть обчислюватися ймовірності, ці закони будуть мати свою назву. До них
можна віднести: біноміальний розподіл – це закон розподілу випадкових величин, заданий
таблицею, у якій ймовірності обчислюються за формулою Бернуллі; Пуассонівський закон
розподілу; Геометричний закон розподілу тощо.
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Рис. 3. Варіанти зміни кривої розподілу

При розв’язанні практичних задач, іноді зустрічаються різні розподіли неперервних
випадкових величин. Густини розподілу неперервних випадкових величин також
називаються законами розподілу. Рівномірний закон розподілу задається густиною
розподілу, показниковий (експоненціальний) розподіл, коли випадкова величина має певну
густину розподілу. Зазначений закон розподілу часто зустрічається в дослідженні
ймовірнісних показників фінансового моніторингу, особливо в «теорії масового
обслуговування» (надання фінансових послуг є складовою частиною даної теорії).
Серед розподілів неперервних випадкових величин центральне місце займає
нормальний (закон Гауса). Він часто застосовується в задачах практики, проявляється в тих
випадках, коли випадкова величина є результатом дії великого числа факторів, кожний з
яких окремо на цю величину впливає мало і не можна виділити, який більше, а який менше.
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Основна особливість, що виділяє нормальний закон серед інших, полягає в тому, що
він є граничним законом, до якого наближаються інші закони розподілу. Графіком функції є
крива, яку в літературі називають кривою Гаусса, або нормальною кривою.
Таким чином, добравши всі можливі варіанти розподілу формалізуємо їх в таблицю.
Таблиця 1
Формалізація законів розподілу для застосування в адитивних технологіях фінансового
прогнозування і планування
№

Назва закону розподілу

1

Біноміальний розподіл

2

Пуассонівський закон
розподілу

3

Геометричний закон
розподілу

Значення / особливість
Закони розподілу дискретних випадкових величин
Математичне
сподівання
і
дисперсія
випадкової величини, що має біноміальний
розподіл відповідно рівні.
Розподіл Пуассона залежить від одного
параметру, який є математичним сподіванням
випадкової величини.
Геометричний розподіл визначається високим
рівнем ризику та значними сумами порушень.

Закони розподілу неперервної випадкової величини
Рівномірний закон розподілу задається
Рівномірний закон розподілу
густиною розподілу.
Характеризується приростом в часі.
Експоненціальний розподіл
В разі якщо випадкова величина розподілена
нормально, то абсолютна величина її
Нормальний закон розподілу
відхилення від математичного сподівання не
(Розподіл Больцмана)
перевищує
потроєного
середнього
квадратичного відхилення.
Визначає ймовірність безвідмовної роботи
Функція надійності
(відсутність фінансових порушень) елементу
за моніторинговий період.

4
5
6

7
Разом

Ймовірнісний відсоток
існування

16
4
2

14
28
32

4
100

Порівняння ефективності адитивних технологій фінансовго прогнозування і
планування відповідно існуючих методів дало змогу передбачити структурні зміни основних
макроекономічних показників до закінчення не тільки згрупованого в декілька років періоду
але і ще до закінчення календарного року протягом операційного періода. Це дало змогу
вивільнити час як фінансовий ресурс для пошуку прихованих фінансових ресурсів без
значної втрати їх вартості та на основі цього підвищенні поточної платоспроможності
економічного суб’єкта.
У якості висновків можна стверджувати, що існуючі на сьогодні підходи до
управління фінансами потребують значних внутрішніх змін і медернізації, про що може
свідчити також повсемісна популяризація моніторингу, як окремого методу.
Напрямами подальших розвідок у даній сфері можна визначити пошук методів, що
дозволятимуть реалізовувати превентивну функцію фінансового моніторингу на основі
застосування накопичувального факторного аналізу ключових показників діяльності.
Вважається доцільним використовувати розрахунок ймовірності настання подій, зважених на
величину ключових планових показників діяльності та допустимих меж їх відхилень.
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ГЛАВА 1.18. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ФОНДОВОГО РИНКУ –
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Шевченко О. М.
кандидат економічних наук, доцент
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Економічною наукою та суспільною практикою розвинутих країн доведено, що
фондовий ринок відіграє значну роль у розвитку економіки інвестиційно-інноваційного
спрямування. Він акумулює і перерозподіляє в найбільш вигідні сфери економіки грошові
капітали, опосередковує взаємовідносини між господарюючими суб’єктами. Невиконання
фондовим ринком своїх функцій паралізує економічні зв’язки і становить загрозу його
фінансовій безпеці та країни в цілому. Зазначене обумовлене тим, що рівень розвитку
фондового ринку є чинником, здатним як прискорити економічне зростання, так і посилити
кризові явища, створити загрози фінансовій безпеці. Тому, у Методичних рекомендаціях
щодо оцінки рівня економічної безпеки України зазначено, що серед складових фінансової
безпеки держави важливе місце належить безпеці фондового ринку [1, с. 23].
Проблеми підвищення рівня фінансової безпеки фондового ринку досліджуються
багатьма науковцями і практиками. Не дивлячись на це, в економічній літературі, державних
документах наголошується, що фондовий ринок, який функціонує в Україні ще не є дієвим
механізмом забезпечення як своєї фінансової безпеки, так і національної безпеки в цілому.
Це потребує подальших досліджень і, особливо, у напрямку виявлення основних чинників,
від яких залежить фінансова безпека фондового ринку та джерел інвестиційних ресурсів для
інноваційного розвитку економіки країни.
Практика країн з розвиненими фондовими ринками доводить, що ефективне
функціонування фондового ринку і його фінансова безпека залежать від комплексу чинників,
як зовнішніх, так і внутрішніх. Серед зовнішніх головним, можна вважати, нестабільність
економік країн та кризові явища, що супроводжують світові економічні процеси. Тільки за
останні півтора десятиліття відбулися дві світові фінансово-економічні кризи (1997–1998 рр.
та 2007–2008 рр.). З 2012 року знову розпочалися процеси економічної депресії у
європейських країнах, які у 2013 р. перекинулися і на Україну, що супроводжувалося
зниженням валового внутрішнього продукту (ВВП), зменшенням промислового
виробництва, ризиками девальвації національної валюти через зростання дефіциту
платіжного балансу та ін. Все це, як свідчать дослідження, негативно вплинуло на
функціонування фондового ринку та його фінансову безпеку, що проявилося у наступному:
– падінні вітчизняного ринку акцій. Фондовий індекс Української фондової біржі на
кінець грудня 2013 року повернувся до показника значень індексу липня 2009 р.; з початку
2011 р. він упав на 69 %, тоді як MSCI Emerging Markets (індекс ринків, що розвиваються)
знизився на 10 %;
– домінуванні на ринку локального спекулятивного капіталу, що привело у 2013 р. до
підвищення цін на акції UniCreditBank (+ 45), Райффайзен банк Аваль (+ 32), Донбасенерго
(+ 30), яке відбилося на спекулятивних історіях цих компаній. Одночасно, втратили
привабливість акції Алчевського металургійного комбінату (- 26,8 %), Центренерго (- 24,9
%), ПАТ «Мотор січ» (-17 %);
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– падінні цін акцій на Варшавській фондовій біржі (ВФБ) вітчизняних холдингових
компаній, що мають бізнес в Україні. У цілому індекс WIG-Ukraine, що охоплює всі
українські компанії на ВФБ зменшився у 2013 р. на 53 %. Цінні папери найбільшого
українського виробника соняшникової олії холдингу «Кернел» подешевшали на 41 %;
– значному зниженні цін на акції компанії Agroton через неспроможність сплати
емітентом своїх зобов’язань за єврооблігаціями та акції українських вугледобувних
компаній, серед них: Coal Energy, Sadovaya group [2, с. 177].
Усе це супроводжувалося зростанням збитків та підвищенням фінансових ризиків
фондового ринку України. Таким чином, однією із найбільших загроз для фінансової безпеки
фондового ринку України залишається його значна залежність від зовнішніх факторів, що й
призводить до спекулятивності та ризикованості.
Більш детальний аналіз стану вітчизняного фондового ринку за останні п’ять років
дає підстави стверджувати, що крім зовнішніх чинників загрози його фінансової безпеки є й
інші (внутрішні). Серед них можна виокремити наступні:
1. Низький рівень капіталізації фондового ринку, що не сприяє задоволенню потреб
економіки інвестиційно-інноваційного типу. Дослідження свідчать, що в розвинутих країнах
капіталізація фондового ринку відображає конкурентоспроможність національної економіки,
яка в свою чергу, є основним чинником, що визначає рівень економічної безпеки та
фінансової безпеки зокрема. Отже, фондовий ринок України є не досить
конкурентоспроможним не тільки на розвинутих ринках, а й на тих, що функціонують на
пострадянському просторі.
Фондовий ринок України згідно класифікації компанії «Standard & Poor’s» відносять
до граничних ринків (frontier markets), які є занадто малими, неліквідними і не придатними
для ефективного інвестування. Капіталізація фондового ринку України становила станом на
кінець 2012 року 20711,4 млн доларів (рис. 1).

Джерело: складено та розраховано автором за даними [3]

Рис. 1. Ринкова капіталізація фондового ринку за 2008–2012 рр.

Якщо зазначений показник порівнювати з іншими країнами, які входять до групи
граничних ринків, то він є одним з найбільших. За результатами 2012 року капіталізація
фондового ринку України перевищувала цей показник ринків таких країн, як Румунія
(15925,2 млн дол), Естонія (2331,9 млн дол.), Литва (3963,7 млн дол) Болгарія (6666,2 млн
дол) [3]. Це свідчить про позитивну тенденцію у розвитку фондового ринку України. Хоча за
останні п’ять років темп зростання капіталізації вітчизняного фондового ринку постійно
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коливався у межах мінімального значення – 22 % у 2008 році до максимального – 235 % у
2010 році.
Вагомим якісним показником, який відображає динаміку тенденцій зростання ВВП та
тенденцій ефективного функціонування фондового ринку є відношення ринкової
капіталізації фондового ринку до ВВП. Для більшості розвинених фондових ринків
характерна капіталізація на рівні понад 40–60% до ВВП. Так, у США капіталізація
фондового ринку у 2012 р. складала 114,9%, Великій Британії – 122,7%, Швейцарії – 171%.
До країн, фондові ринки яких швидко розвиваються, відносять: Росія – 43,4% до ВВП (2012
р.), Польща – 36,3% (2012 р.) [3]. Однак, для фондового ринку України зазначений показник
є незначним (рис. 2).
Аналіз даних рис. 2 свідчить, що максимальне значення показника ринкової
капіталізації фондового ринку до ВВП становило у 2010 році – 28,9%, в усі інші роки
значення цього показника було нижче у 2 рази. У зв’язку з низьким рівнем капіталізації
фондового ринку України простежується значна волатильність його розвитку, що, з одного
боку, викликає фінансову загрозу його діяльності, а з іншого, не сприяє розвитку
інноваційної економіки за рахунок залучення інвестицій. Крім того, деякі дослідники
вважають, що показники капіталізації фондового ринку України не можна вважати
об’єктивними з таких причин: концентрація угод переважно на позабіржовому ринку;
поширення закритих акціонерних підприємств; мізерна питома вага емітентів, акції яких
включені в котирувальні та позалістингові списки на організаторах торгів; низька активність
торгів пайовими цінними паперами тощо [4, с.40]. Існують й точки зору про те, що фондовий
ринок є недооціненим і недокапіталізованим [5, с. 72].

Джерело: складено автором за даними [3]

Рис. 2. Відношення ринкової капіталізації фондового ринку до ВВП в Україні
за 2008-2012 рр.

2. Незначна частка організованого фондового ринку, що деформує механізм
ціноутворення, позбавляє дрібних акціонерів можливості продажу акцій за ринковими
цінами. Це приводить до утворення тіньових схем обігу цінних паперів і негативно впливає
на фінансову безпеку фондового ринку.
Досвід країн з розвинутими фондовими ринками свідчить, що організований ринок,
тобто торгівля ними на фондових біржах та позабіржових торгово-інформаційних системах
займає домінуючи позиції, зосереджуючи найбільш ліквідні цінні папери кращих
інвестиційно-привабливих підприємств. Так, у США, Японії, Великобританії через біржі та
позабіржові торговельні системи проходять до 95 % всіх угод з обігу акцій [6, с. 113].
Що стосується України, то аналіз звіту Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР) дає можливість виявити наступні тенденції (рис. 3).
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Джерело:складено автором за даними [7]

Рис. 3. Обсяги торгів цінними паперами на організованому та неорганізованому ринках
за 2009-2013 рр.

Протягом 2009-2013 років функціонування фондового ринку в Україні спостерігалося
небезпечна для фінансової системи та економіки в цілому домінування неорганізованого
ринку цінних паперів, хоча, починаючи з 2009 року частка торгів на організованому ринку
поступово зростала (з 4,5% у 2009 р. до 27,7 % – 2013 р.), що пов’язане із введенням з 1
січня 2013 р. акцизу на позабіржові операції з цінними паперами.
Незначна частка організованого ринку не може не загрожувати фінансовій безпеці
фондового ринку України. Ці загрози полягають у наступному:
– деформуванні механізму ціноутворення і неможливості в цих умовах купівліпродажу більшості акцій та інших цінних паперів за ринковими цінами, що породжує
функціонування тіньових схем. За таких умов суб’єктам фондового ринку невідома ринкова
вартість майна, яким вони володіють як акціонери;
– витісненні з організованого фондового ринку міноритарних акціонерів, тобто
основної частки населення України, заради якого і розпочалися економічні реформи;
– фінансовій експансії, яка проявляється у скуповуванні цінних паперів великих фірм
та комерційних банків іноземними інвесторами;
– нераціональному використанні інсайдерської інформації при здійсненні операцій з
цінними паперами, що приводе до маніпулювання ринком та порушення прав інвесторів;
– пасивності вітчизняного ринку у залучені інвестиції за допомогою первинного
публічного розміщення акцій (ІРО);
– несприятливому інвестиційному та підприємницькому кліматі.
Таке становище, як свідчить аналіз, не сприяє відкритості, прозорості, ліквідності
ринку, підвищенню його капіталізації, послаблює можливості захисту його суб’єктів від
порушення їх прав та інтересів. Результати цих негативних моментів проявляються у
неможливості залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в таких розмірах і на таких
умовах, які потрібні державі для інноваційного розвитку економіки та гарантування
національної фінансової безпеки [8, с. 177].
3. Динаміка фондового ринку не відповідає об’єктивним тенденціям розвитку і
функціонування національної економіки. Економетричні дослідження ролі фінансового
сектору у формуванні економічного зростання для групи країн, які знаходяться на такій
самій стадії розвитку, до якої відноситься й Україна, свідчать, що на сучасному етапі ринок
капіталів не впливає на розвиток реальної економіки. Це підтверджується гіпотезою
«відокремлення фінансового сектора від реальної економіки». В основі гіпотези відриву
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фінансового сектора від реального лежать дві передумови. Вважається, що темпи зростання
фінансових ринків вищі порівняно з аналогічними показниками в реальній економіці. Крім
того, припускають, що фінансовим ринкам властиве відхилення від нормального виконання
їхніх функцій [4, с. 37].
Проведений нами аналіз функціонування фондового ринку України за останні п’ять
років свідчить про те, що його динаміка випереджала динаміку основних показників
реального сектору економіки (рис. 4).

Джерело: складено автором за даними [7], [9]

Рис. 4. Порівняльні дані обсягів торгів на фондовому ринку та основних показників
розвитку економіки України за 2008-2013 рр.

Аналіз даних, представлених на рисунку 4 свідчить, що у 2008 році обсяг торгів на
фондовому ринку знаходився майже на рівні показників ВВП та обсягу реалізованої
промислової продукції. Починаючи з 2009 р. відбувається перевищення обсягу торгів
цінними паперами на фондовому ринку над основними показниками розвитку реальної
економіки. У 2012 році обсяг торгів на фондовому ринку зріс майже у 3 рази, а у 2013 році
скоротився у 1,5 рази в порівнянні з 2012 роком і становив 1676,9 млрд. грн., перевищивши
ВВП на 13,2 %, обсяг реалізованої промислової продукції на 19,3%, обсяг валової продукції
сільськогосподарського призначення на 84,9 %.
Перевищення обсягів торгів на фондовому ринку над обсягом виробленої
промислової продукції починаючи з 2009 року свідчить про те, що у цінні папери вкладено
грошових коштів більше, ніж реально вироблено в національному господарстві промислової
продукції, товарів і послуг. Зростання вітчизняного фондового ринку пов’язано, перш за все,
зі спекулятивним характером, оскільки більша частка операцій з цінними паперами
здійснюється на неорганізованому ринку.
Таким чином, не дивлячись на позитивну динаміку обсягу торгів на фондовому ринку
України за період, що аналізується, він ще не став повноцінним інвестиційним інструментом
для інноваційного розвитку реальної економіки.
4. Відсутність активної участі на фондовому ринку індивідуальних інвесторів. За
оцінками експертів населення зберігає свої заощадження вдома (на січень 2013 року близько
50 млрд. дол.), на депозитних рахунках комерційних банків – 192,6 млрд. грн. та 185,2 млрд.
грн. в іноземній валюті [10, с. 7]. Зазначене свідчить, що фондовий ринок за високих
депозитних ставок банків перебуває в нашій країні в нерівних умовах з таким інструментом
інвестування як депозит, що створює загрозу його фінансовій безпеці. Основною причиною
такої ситуації, як свідчать дослідження, є низький рівень фінансової грамотності та недовіра
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індивідуальних інвесторів до фондового ринку, а також відсутність дієвих механізмів
захисту прав споживачів послуг, що інвестують в цінні папери.
5. Невідповідність українського законодавства з регулювання фондового ринку
світовим вимогам. Так, результати проведеної самооцінки НКЦПФР за принципами
Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) свідчать, що повністю чи
частково фондовий ринок України відповідає 9 принципам, 20 принципів не імплементовано.
Крім того, не застосовуються два принципи саморегулювання і функціонування хедж-фондів
[11, с. 7]. Розв’язання цієї проблеми науковці і практики вбачають в необхідності покладання
її в основу нової Програми розвитку фондового ринку.
Враховуючи, що фондовий ринок є важливою складовою фінансового ринку і
національного ринку в цілому, до факторів ризику, які загрожують його фінансовій безпеці,
можна віднести і ті, що пов’язані з рівнем інфляції, зростанням тіньової економіки,
недосконалістю бюджетної та податкової систем тощо. Досвід країн з ефективно
функціонуючими фондовими ринками доводить, що на їх фінансову безпеку впливають і такі
чинники, як стабільність політичної системи, соціальна стабільність, можливість внутрішніх
і зовнішніх конфліктів, бідність, безробіття тощо. Дослідження свідчать, що в Україні на
сучасному етапі економічна і політична нестабільність негативно впливає на функціонування
і розвиток фондового ринку та на його фінансову безпеку. Зазначенні процеси ускладнилися
у 2014 році, що пов’язане з продовженням фінансово-економічної кризи та загостренням
політичної та економічної ситуації на сході Україні.
Таким чином, функціонування фондового ринку України відбувається в умовах
впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які негативно впливають на його фінансову
безпеку і економіку в цілому. Однією із найбільших загроз для фінансової безпеки
фондового ринку України залишається його значна залежність від зовнішніх факторів, що і
призводить до спекулятивності та ризикованості. До внутрішніх чинників, які негативно
впливають на залучення інвестицій за допомогою фондового ринку та створюють загрози
його фінансової безпеки слід віднести: низький рівень капіталізації фондового ринку,
незначну частку його організованого сектору, невідповідність динаміки фондового ринку
об’єктивним тенденціям розвитку і функціонування національної економіки, відсутність
активної участі індивідуальних інвесторів, невідповідність українського законодавства з
регулювання фондового ринку світовим вимогам. Все це приводить до того, що фондовий
ринок у повній мірі не виконує свою основну функцію мобілізації і концентрації вільних
грошових коштів і накопичень за допомогою організації продажу цінних паперів і
перерозподілу їх між галузями економіки інноваційного спрямування.
Вважаємо, що для підвищення фінансової безпеки функціонування фондового ринку
та зростання його ролі в активізації інвестиційного процесу для інноваційного розвитку
економіки України необхідно:
– створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом забезпечення загального
стабільного макроекономічного і політичного становища, досконалого правового
законодавства, науково обґрунтованого оподаткування;
– підвищення рівня капіталізації та ліквідності фондового ринку
шляхом
консолідації біржової системи;
– зростання рівня активності фізичних осіб на фондовому ринку за допомогою
популяризації послуг рейтингових агентств, підвищення фінансової грамотності українських
громадян та поліпшення механізмів захисту прав інвесторів;
– створення умов для появи потужних національних інституційних інвесторів,
здатних здійснювати довгострокові інвестиції в економіку країни, шляхом стимулювання
розвитку інститутів спільного інвестування, зокрема недержавних пенсійних фондів;
– забезпечення ефективного регулювання та нагляду на фондовому ринку,
удосконалення діяльності саморегулівних організацій та системи фінансового моніторингу.
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Реалізація зазначених напрямів сприятиме підвищенню фінансовій безпеці фондового
ринку України і на цій основі зростанню залучення інвестицій для інноваційного розвитку
економіки України.
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ГЛАВА 1.19. МОДЕЛЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
Ягельська К.Ю.
кандидат економічних наук
Донецький національний технічний університет
Загальновідомо, що сучасні системні трансформації торкнулися всіх країн світу, які
змушені адаптуватися до нових глобалізаційних умов, здійснюючи соціально-економічні
перетворення, що, в свою чергу, пов’язані з вибором чи розробкою та реалізацією
національної соціально-економічної моделі розвитку. Над розробкою ефективної вітчизняної
моделі працювали такі відомі вчені, як А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Данилишин, А.
Філіпенко, М. Михальченко, С. Мочерний, О. Соскін, Ю. Пахомов, Г. Башнянин, В. Юкіш,
Т. Овчинникова та багато інших, проте серед обґрунтованих пропозицій оптимальну модель
досі не було обрано. Водночас, динамічні світові зрушення не залишають часу на роздуми,
вимагаючи перегляду та адаптації, здається, ще актуальних наукових розробок щодо
економічного розвитку країни.
Ще у 2006 році В. Геєць охарактеризував національну економічну модель, як
засновану на використанні ресурсів, успадкованих від минулого, в той час як нові власні
ресурси розвитку створювалися надто повільно, або не створювалися взагалі. Це
загострювало необхідність освоєння інноваційної моделі розвитку з відповідними змінами у
суспільстві, орієнтованого на інформаційне. «Створення такої моделі економіки – завдання
довгострокової стратегії, якої поки немає», – писав вчений [1, с.42]. На жаль, за минулі з того
часу роки так нічого і не змінилося. Отже, за умов перманентного відставання, Україна
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потребує швидкого прориву, що може забезпечити модель випереджаючого економічного
розвитку. З нашої точки зору, в основу такої моделі має бути покладено довгострокове
індикативне планування зі скороченням часу на реалізацію соціально-економічних процесів.
Фундаментальною науковою установкою такої моделі є досягнення кращого результату за
менший проміжок часу.
З точки зору практичної реалізації пропонованої моделі фундаментальними
складовими є:
- швидка комплексна трансформація інституціонального механізму на основі зміни ролі
та функцій держави як організатора національного виробництва (перегляд соціальноекономічних пріоритетів та завдань, методів їх вирішення, трансформація виробничої
бази, удосконалення структури державного апарату задля спрощення бюрократичних
процедур та ін. з метою створення високотехнологічної експортно-орієнтованої
інформаційної економіки);
- розробка національної стратегії випереджаючого економічного розвитку, ключовими
завданнями якої виступатимуть управління часом (прискорення економічних
процесів), реформування структурної моделі економіки, активізація та зростання
економічної сили;
- випередження можливостей економіки та її потреб через зростання продуктивності та
загальної ефективності економіки;
- політична структуризація суспільства шляхом розвитку інститутів громадського
суспільства і місцевого самоврядування, які б захищали та підтримували творчу
ініціативу громадян та контролювали бюрократичний апарат.
Основними механізмами впровадження моделі є:
- організація збалансованості реформ та забезпечення їх ієрархічної послідовності;
- прискорення на основі переходу до використання найбільш значних досягнень науки;
- оновлення економічної структури та модернізація системи управління господарським
процесом;
- активна взаємодія капіталізації наукомістких галузей із соціалізацією суспільних
відносин;
- стимулювання інноваційно-технологічного типу розвитку на базі наукових досягнень;
- організація рівних стартових умов для запуску інноваційних галузей;
- налагодження політично-суспільних відносин в країні;
- реалізація стратегії випереджаючого економічного розвитку (розвиток економіки на
випередження шляхом стратегічного прогнозування та визначення ключових
пріоритетних стратегічних напрямів розвитку науки, техніки, технології та галузей
промисловості);
- своєчасна підготовка фахівців для галузей економіки наступного технологічного
способу виробництва;
- формування та схвалення національної ідеї, донесення її до суспільства;
- співрозмірність внутрішніх перетворень домінуючим міжнародним тенденціям.
Принципи моделі випереджаючого національного економічного розвитку мають
відповідати принципам розвитку, що сформульовані нами у [2].
Перший блок моделі – управління часом; обов’язковими компонентами даного блоку є:
- організація управління часом та економічними циклами за допомогою застосування
різних теорій економічних циклів, структурної перебудови економіки та підготовки
кадрів для реструктурованих галузей, профілактики економічних коливань шляхом
інноваційно-інвестиційної діяльності, організації мотивації до праці та розвитку
культури часу населення країни;
- організація управління культурою часу, що передбачає впорядкованість робочого
часу, стимулювання корисності дозвілля та пропаганду знань і т.п.;
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спрощення бюрократичних процедур в економічних процесах з метою економії часу
на формування механізмів реалізації стратегії випереджаючого економічного
розвитку;
- жорстка регламентація часу на прийняття управлінських рішень;
- прискорення темпів освоєння зарубіжних технологій.
Другий блок – реформування структурної моделі економіки передбачає ряд соціальноекономічних реформ, серед яких:
1) Виробнича реформа, що включає:
- техніко-економічну трансформацію виробництва (інноваційну переорієнтацію
виробництва шляхом визначення національних виробничих пріоритетів та
стратегічних галузей на основі науково обґрунтованих висновків та рекомендацій
(початковий етап передбачає концентрацію на декількох ключових напрямах,
наприклад, нанотехнології, комп’ютерні програми, фармакологія, тонка хімія,
біотехнології, космічна техніка));
- створення науково-виробничої інфраструктури, яка включала б підприємства з
повним технологічним циклом, систему інформаційно-консультативної підтримки
інноваційної діяльності, інтеграцію вузівської науки з державним дослідницьким
сектором тощо;
- створення сектору вертикально інтегрованих корпорацій, що взаємодіють за
цільовими пріоритетами державного регулювання виробництва на основі
одержавлення стратегічних галузей та виробництв;
- направлення інвестиційних потоків на формування нових високотехнологічних
експортоорієнтованих постіндустріальних підприємств згідно із національними
пріоритетами;
- формування системи горизонтальних зв’язків та «переливань» технологій за галузями;
- переорієнтацію та уніфікацію великого бізнесу, що зумовлені закриттям
нерентабельних цехів та підприємств в цілому, на заміну яким розбудовуються
торгові центри з імпортною продукцією та розважальні центри. Завданням великого
бізнесу має стати виробництво високотехнологічної продукції та орієнтація на
експорт;
- закупівлю передових технологій для запуску виробництва (запозичення наукових
досягнень інших країн та створенні товарів, що містять в собі незначні технологічні
вдосконалення задля економії часу);
- створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом стимулювання вітчизняного
великого бізнесу інвестувати в нові технології; організації іноземним підприємствам
максимально сприятливих умов для інвестування в створення на території України
високотехнологічних виробництв;
- підтримку малого та середнього бізнесу та його орієнтацію на внутрішній ринок
(контроль за виконанням Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні» на місцях, в першу чергу, Статті 19
«Консультаційна державна підтримка» та Статті 22 «Державна підтримка суб’єктів
малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу»; стимулювання е-послуг
(згідно зі Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні від 15.05.2013):
удосконалення електронного інформування, пошуку інформації та консультування на
веб-ресурсах міських та обласних рад, що дозволить спростити ряд «бюрократичних»
процедур, які виступають гальмом розвитку (переважна більшість сайтів не
дозволяють швидко та легко одержати інформацію, що цікавить потенційних
підприємців та інших представників громадськості, оскільки більшою мірою насичені
лише новинами, назви відділів не допомагають визначитися, до якого необхідно
звернутися з того чи іншого питання, пошук здійснюється за назвами документів, які
не можуть бути відомі громадськості та ін.) тощо;
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стимулювання зростання зовнішнього споживання та скорочення внутрішнього, що
дозволить збільшити накопичення;
- структурну диверсифікацію експорту на користь наукомісткої продукції;
- страхування ризикованих інноваційних процесів;
- завчасне закладення основ нового технологічного способу виробництва в діючому
технологічному устрої;
- випереджаюче зростання сектору послуг на основі виробничої сфери.
2) Інституціональна реформа, що включає:
- науковий супровід трансформаційних процесів;
- поступову лібералізацію економічної діяльності, яка б відповідала
процесу
формування інституціональної структури економіки;
- підтримку національного економічного розвитку шляхом системного впровадження
адаптованих у зарубіжних країнах інституційних механізмів, орієнтованих на
формування суспільних цінностей;
- формування збалансованої економіки (коли пропозиція врівноважує попит);
- націляння інвестицій на довгострокову мету (короткотермінове споживання відходить
на другий план), інвестиційна диверсифікація;
- оздоровлення ринкової економіки шляхом стимулювання конкурентних засад,
підтримки умов конкурентного середовища, що враховує високі державні стандарти
якості та виважену політику імпорту, який не повинен виступати гальмом розвитку
вітчизняного виробництва (наприклад, певні виробники «натуральних» соків віддають
перевагу китайській дешевій томатній пасті в якості сировини, ніж вітчизняним
томатам);
- створення економічних та інституціональних умов для більш ефективного розміщення
вільних фінансових ресурсів у високоприбуткових сферах економічної діяльності;
- коригування економічної політики з орієнтацією на прозорість та доступність
банківської системи для інституціональних вкладників, що забезпечить зростання
фінансових заощаджень;
- підвищення рівня макроекономічного менеджменту (на основі демократичних
підходів до управління шляхом визначення філософських, політичних, правових,
моральних та релігійних поглядів) з метою створення умов для становлення
стабільного фінансового середовища, що сприятиме припливу приватних іноземних
інвестицій;
- регулярне оголошення перспективних напрямів науково-технологічного прогресу та
розвитку нових виробництв, що сприятиме припливу капіталів в ці галузі
виробництва (на зразок Японії);
- розвиток фондового ринку (удосконалення функціонування по принципу зарубіжних
ринків, підвищення об’єктивності, зменшення надмірної орієнтації на стратегічних
інвесторів, заходи проти недобросовісної конкуренції між депозитаріями, підвищення
фінансової грамотності населення, підвищення рівня капіталізації економіки, в першу
чергу, за допомогою створення повної інформаційної бази про рівень капіталізації
основних суб'єктів господарювання (приватних та публічних акціонерних товариств,
фінансових посередників), підвищення рівня захисту прав власності, удосконалення
фінансових інструментів);
- створення дієвого механізму взаємодії між державою, ринком та суспільством;
- інституціональне закріплення механізму обмеження концентрації економічної влади в
руках невеликої групи фізичних осіб (за аналогією до відповідного конституційного
закону Германії);
- створення «системи сучасних підприємств» (корпоративізація держсектора та
створення корпоративної власності за прикладом інституціоналізації власності Китаю,
США), трансформацію великих компаній у відкриті акціонерні товариства;
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уведення обов’язкового інституту «перехресного володіння власністю» (за аналогією
з японськими корпораціями) в усіх великих вертикально й горизонтально
інтегрованих корпоративних структурах;
- створення єдиного державного реєстру корпоративних прав;
- раціональне використання державних активів;
- організація довгострокового, середньострокового та поточного планування з участю
підприємств, вчених та інших фахівців з аутсорсингу та упровадження державних
стратегічних планів розвитку в практичну діяльність;
- збільшення терміну складання державного бюджету до трьох років (з розбивкою по
роках);
- регулювання соціальної політики, основною метою якої має стати створення
соціальної рівності на основі забезпечення зайнятості населення (організація
вторинної зайнятості), залучення до процесу вирішення соціальних проблем різних
верств населення.
3) Адміністративна реформа, що полягає в наступному:
- оздоровлення державного апарату (демонополізація влади та власності, люстрація),
знищення кланово-корпоративних груп, що зрослися з державно-бюрократичним
апаратом;
- модифікація функцій державного управління, адекватних сучасним умовам (перегляд
та розширення управлінських функцій, скорочення державного апарату управління на
всіх рівнях, переоцінка законів, законодавчих актів та інших нормативних документів,
спрощення механізму дозвільної системи - послуги з видачі, переоформлення та
анулювання дозвільних документів тощо);
- створення стабільного і передбачуваного законодавства, гармонізація законодавства
України з правовими нормами розвинутих країн;
- мінімізація проциклічності політики;
- формування ефективного механізму досягнення політичного консенсусу щодо
пріоритетів конкурентоспроможності країни;
- створення незалежного національного органу (Національного економічного комітету),
відповідального за визначення та розробку економічної стратегії країни та здійснення
контролю за її реалізацією);
- розробка та впровадження єдиної методології щодо формування стратегічних
документів та взаємної узгодженості механізмів стратегічного планування;
4) Податкова реформа, що передбачає формування принципово нової податкової
системи з метою зниження податкового тиску. За основу може бути взята модель
оподатковування, запропонована О. Соскіним [3], яка заснована на п'яти директивних
податках:
- податок на купівлю з базовою ставкою 7%, податок на доходи фізичних осіб
(прибутковий податок), що має стягуватися за ставкою 10% незалежно від суми
доходу і вводиться тільки за основним місцем роботи, і лише за 40 годин робочого
часу на тиждень;
- податок на землю (земля оподатковується за прогресивною шкалою залежно від
площі земельної ділянки, її якості та розташування, що мінімізує утворення
латифундій);
- акцизний збір, який повинні сплачувати передусім виробники горілчаних та
тютюнових виробів (однак їхня ціна не має перевищувати ціну на аналогічні
контрабандні вироби);
- мито (експортним мито мають обкладатися лише сировинні товари, щоб їх було
невигідно вивозити з країни, а імпортним – предмети розкоші, а також товари, що
завдають шкоди навколишньому середовищу і людині).
Спрощеною альтернативною моделлю є реформа, запропонована Всеукраїнською
спілкою вчених-економістів [4], згідно якої відміна всіх податків на одержання доходу
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замінюється податком на купівлю в розмірі 5%, що сплачує споживач. Така реформа
створить ідеальні умови для інтенсивного розвитку підприємництва, спростить ряд
бюрократичних процедур (в Україні налічується майже 2 тис. нормативно-правових актів,
що регулюють процес справляння податків та інших грошових вилучень і відрахувань [5]),
мінімізує необхідність приховувати прибутки.
За приклад також можуть бути взяті реформи Словаччини (система єдиного податку)
або Сінгапуру (однорівнева система оподаткування). Можуть бути впроваджені податкові
пільги ключовим суб’єктам інноваційного бізнесу та інвесторам.
5) Пенсійна реформа, що передбачає поступовий перехід до пенсійної системи, яка
поєднує керовані державою пенсійні схеми з пенсійними планами в приватному
управлінні за місцем роботи та особистими ощадними пенсійними рахунками.
Пенсійна система може включати наступні підсистеми:
- керовану державою розподільну систему, що передбачає обов'язкову участь;
- обов'язкову накопичувальну систему, що перебуває в приватному управлінні;
- добровільну накопичувальну систему.
Така система виконуватиме функції перерозподілу доходів, накопичення коштів та
страхування.
6) Реформування сільськогосподарської політики, що включає:
- визначення пріоритетів розвитку сільського господарства на основі заощадливого
наукового підходу;
- державне стимулювання впровадження передових технологій в галузі;
- сприяння створенню великих кооперативних сільськогосподарських підприємств, які
б повністю виконували виробничий цикл; стимулювання експорту кінцевого
продукту;
- розробку й реалізацію цільової державної програми розвитку сільськогосподарського
машинобудування;
- здійснення заходів щодо раціонального землекористування;
- сприяння впровадженню альтернативних видів палива.
7) Реформування освіти і культури, а також пропаганда та стимулювання розвитку
науки.
По-перше, мова йде про підвищення технологічного рівня країни шляхом інтеграції
науки в систему державного управління, головною метою якої має стати підвищення
національної конкурентоспроможності. Відповідно, держава повинна забезпечити сталість і
системність урядових заходів із підтримки інноваційних галузей. Раціональною буде
популяризація науки - перенесення акцентів з розважальної діяльності на наукову
(зменшення реклами розважальних шоу, що має бути замінена рекламою значущістю та
важливістю розвитку науки). Необхідне стимулювання розвитку практичних досліджень та
їх впровадження, а також постійне інформування громадськості щодо результатів та
одержаних нагород за допомогою маркетингових комунікацій. Крім того, бажаним є
забезпечення інформаційного доступу щодо проведення наукових конкурсів засобами
масової інформації тощо.
По-друге, є необхідність створення єдиної цілісної системи навчання і постійного
підвищення кваліфікації населення (в тому числі, участь в організації якісного підвищення
кваліфікації праці науково-викладацького складу, сприяння в нівелюванні розривів між
теорією та практикою; мотивація студентів до одержання знань в пріоритетних галузях та
залучення перспективних випускників до робочих місць та програм розвитку національних
конкурентних переваг). Перспективним кроком в освіті стане організація освітнього
телебачення та уведення відповідної цензури (наприклад, в той час, як вітчизняним дітям
доступні телевізійні програми з низькою користю, американський мультфільм про
бізнесмена Скруджа Макдака («Качині історії») ненав’язливо вчив дітей основам
підприємництва та маркетингу).
Отже реформа передбачає:
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-

підвищення рівня загальної освіченості, прищеплення інноваційного ділового
мислення, технологічний розвиток суспільства;
- запровадження гнучкої сучасної системи освіти, яка б відповідала вимогам і темпам
модернізації економіки та орієнтувалася на інноваційну економіку;
- збільшення бюджетних асигнувань на науку та розробки, розвиток венчурного
фінансування;
- створення ефективних механізмів комерціалізації інновацій з особливим акцентом на
стимулюванні патентної діяльності.
Третій блок – активізація і зростання економічної сили, що передбачає:
- відродження національної ідеї й окреслення сучасних національних інтересів та
донесення їх до громадськості;
- акумулювання соціальної енергії для запуску суспільного саморозвитку;
- стимулювання суспільного економічного інтересу;
- формування системи мотивації до праці та інноваційної поведінки, зменшення
стимулів для реєстрації працездатних громадян як безробітних;
- розвиток творчого потенціалу суспільства, моральності, інвестування в людський
капітал;
- підвищення консолідації суспільства;
- розвиток трудової етики на християнських цінностях, про які говорили А.Філіпенко
[6] та О.Кендюхов [7] (гуманізація економічного розвитку);
- підвищення громадської відповідальності;
- трансформація суспільства споживання за принципами ноосферної філософії
(ноосферна соціально-економічна теорія В.Вернадського) (переорієнтація суспільства
з масового споживання на саморозвиток та самовдосконалення на основі модернізації
інститутів влади, науки, освіти та релігії).
Алгоритм реалізації моделі випереджаючого національного економічного розвитку
представлено на рис.
Запровадження моделі випереджаючого національного економічного розвитку дасть
змогу швидко переорієнтуватися на постіндустріальний, інформаційно-інтелектуальний
розвиток, в результаті чого Україна зможе істотно зменшити відставання від
високотехнологічних країн, перебудувати структуру економіки й відтворювального процесу,
покращити динаміку видатків і показників частки ВВП на душу населення та підвищити
національну конкурентоспроможність в цілому.
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Рис. 1. Алгоритм реалізації моделі випереджаючого національного економічного розвитку
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ГЛАВА 1.20. L’INNOVATION DANS LE TRAITEMENT DES CHAÎNES
LOGISTIQUES
Kumanova-Lardé D.D.
Ph.D., Asst. Prof.
Université des Technologies Alimentaires - Plovdiv
Abstract. Innovation in the treatment of lostique chain (Supply Chain Management, SCM) is almost born with
the concept of this chain. It was initially focused on improving operations management and has evolved to address the
improvement of links between operations and integration in order to make efficient and flexible channel.
However, there remain areas where innovation is approached as a major factor in providing competitive
advantages.
Better integration of the supply chain needs in human resources management must overcome the
contradictions between the actions of HRM and those of the SCM.
The management of the operations can be further improved by innovating in the capillary distribution of
physical flows and in partnership with responsible organizations responsible for planning including urban spaces.
Finally financial flows caused by logistics companies and chain must be taken into account by a real chain of
financial logistic processing, integrated into the overall Enterprise SCM.
Résumé. L’innovation en matière de traitement de la chaîne logistique (Supply chaîne Management, SCM) est
quasiment née avec la notion même de cette chaîne. Elle s’est d’abord focalisée sur l’amélioration de la gestion des
opérations puis a évolué pour s’attaquer à l’amélioration des articulations entre opérations, puis à l’intégration en vue
de rendre efficiente et flexible la chaîne logistique.
Il reste cependant des secteurs pour lesquels l’innovation est pressentie comme facteur majeur d’apport
d’avantages concurrentiels.
Une meilleure intégration des besoins de la chaîne logistique en matière de gestion des ressources humaines
doit permettre de surmonter les contradictions entre les actions de GRH et celles de la SCM.
La gestion des opérations peut encore être améliorée en innovant en matière de distribution capillaire des flux
physiques et en partenariat avec les organismes responsables et chargés de la planification des espaces notamment
urbains.
Enfin les flux financiers engendrés par les entreprises et la chaîne logistiques doivent être prise en compte par
une véritable chaîne de traitement logistique financière, intégrée à la SCM globale de l’entreprise.

1. Définition du «Supply chain management»
Le Supply chain management, en francais Management des chaînes logistiques, a d’abord
été défini comme l’ensemble des moyens mis en œuvre autour de la production pour permettre
l’approvisionnement en matières premières, la fabrication, la vente et la livraison des produits. La
situation s’est complexifiée grandement jusqu’à ce jour pour différentes raisons, parmi lesquelles on
peut citer le recentrage de certaines sociétés autour de leur cœur de métier [1], qui les amènent à
externaliser, filialiser leur logistique, ou à l’inverse des sociétés qui se sont associées de manière
plus ou moins intégrée avec leurs partenaires impliqués dans la logistique. A ces différents choix
organisationnels, s’ajoute la complexité engendrée par la complexité réglementaire, d’une part due à
la mondialisation de l’activité qui impose de travailler dans les contextes réglementaires différents
des états, et d’autre part engendrée par l’élévation du niveau d’exigence des peuples, qui ont obtenu
la nécessité de prendre en compte l’environnement par exemple au travers de la taxe carbone.
Ceci amène Christine Beulin-Munier[2] à souligner qu’il n’existe pas une définition du
«Supply Chain Management» (SCM).
Son enquête documentaire identifie trois axes de recherche sur le sujet: la gestion des
opérations, la logistique et les alliances.
On perçoit bien ainsi que le SCM c’est, non seulement de la logistique proprement dite, mais
aussi l’ingénierie organisationnelle et contractuelle permettant à une entreprise de s’entourer de
manière durable des savoir-faire nécessaires à son activité principale.
Enfin on peut définir le SCM par les objets qu’il traite : au traitement des flux de produits (la
logistique historique :entreposage, transport) s’ajoute aujourd’hui le traitement des flux financiers et
des flux d’informations[3], qui sont devenus aussi sensibles que la première.
Ajoutons qu’aujourd’hui on parle également de logistique inverse ou chaîne logistique
inversée («reverse logistics») pour les activités liées aux traitements des matériaux produits dans
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les processus servant à fabriquer le produit final, mais n’étant pas eux-mêmes des produits du cœur
de métier de l’entreprise. Il sont souvent appelés déchets, mais sont aujourd’hui valorisables. Cette
valorisation a donné naissance à des entreprises spécialisées dans le traitement de ces produits, qui
permettent à leur tour de fabriquer d’autres produits.
On peut également associer à cette logistique inversée les flux financiers dont les
mouvements remontent généralement du client vers les fournisseurs.
On voit donc qu’une entreprise aujourd’hui n’est qu’un sous-ensemble d’un système global
qui s’approvisionne auprès de fournisseurs, fabrique, vends puis livre ses produits à des clients, et
traite ses déchets; fournisseurs et clients pouvant être modélisés de la même manière que
l’entreprise.
Ce qu’on peut schématiser de la manière suivante: (Fig. 1).
Flux de données
Et financiers

Fournisseurs

Flux de données
Et financiers

Fournisseurs

Flux physiques
Flux physiques de retours

Flux de données
Et financiers

Industriels

Flux physiques
Flux physiques de retours

Flux de données
Et financiers

Distributeurs

Flux physiques
Flux physiques de retours

Clients

Flux physiques
Flux physiques de retours

Fig.1. Modélisation des chaînes logistiques
2. État des lieux de l’innovation dans les SCM afin d’évaluer les perspectives
Dans l’histoire des SCM, l’externalisation des prestations de services logistiques (PSL) peut
être en elle-même considérée comme l’une des premières innovations majeures.
Elle est née de la volonté des entreprises de mettre leur cœur de métier au centre de leur
préoccupation, tout en permettant l’émergence de prestataires logistiques spécialisés à haut niveau
d’expertise. Ceux-ci se sont développés selon différents axes : soit par la diversité des outils (par
exemple pour le transport en associant la route, la voie ferrée, voire la voie navigable et l’aérien),
soit en élargissant la typologie de leurs ciblles de clientèle, parfois aussi parce que leurs clients se
diversifiaient eux-mêmes ( ainsi un fabricant d’électronique devenant aussi constructeur
automobile).
C’est ainsi qu’aujourd’hui on retrouve dans ces prestataires les historiques grands
transporteurs routiers comme Norbert Dentressangle en France ou le grandes entreprises de
messagerie: DHL par exemple propose les prestations suivantes [4]:
 Planification:
 analyse et conception de chaîne logistiques
 lead logistics provider
 respect de l’environnement
 Source:
 service d’achats
 entreposage, transport de matières premières
 gestion de la chaîne logistique internationale
 fabrication:
 transport pour projet industriel de l’approvisionnement à la fabrication
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 logistique en implant
 co-manufacturing
 stockage-personnalisation:
 entreposage de produits finis
 assemblage et conditionnement
 livraisons:
 gestion du transport et de la distribution
 logistique de pièces détachées
 livraison à domicile
 E-fulfillment
 merchandising
 Gestion des retours
 reverse logistics
 respect de l’environnement
Ces prestations concernent essentiellement donc la gestion des opérations. Les innovations
ont consisté à se diversifier dans le mode de fret et dans la capillarité de la distribution : les
prestataires ont aujourd’hui pour client aussi bien des professionnels que des particuliers.
La couverture totale de la chaîne logistique leur permet de suivre aujourd’hui un certains
nombres d’indicateurs, donc de réagir rapidement aux alertes du système, et d’offrir comme
avantage concurrentiel la livraison du client au moment et à l’endroit qu’il a lui-même choisi.
Pour y arriver, les PSL se sont dotés de systèmes d’informations ultra-performant, c’est là
une innovation majeure.
Terminée l’époque ou chaque partenaire de la chaîne disposait de ses propres outils
informatiques sectoriels échangeant difficilement dans le meilleur des cas avec celui du partenaire.
On observe que les éditeurs de logiciels et les sociétés de services en ingénierie informatique ont
conçu des systèmes complets, mais modulaires, pour traiter les flux d’informations liées aux flux
des produits.
Les EDI (échanges de données informatisés), en normalisant le format des données selon
leur valeur sémantique, permettent l’interopérabilité entre les systèmes et facilitent le
développement modulaire des outils, en particulier l’identification et l’étiquetage RFID (radio
frequency identification, étiquette dotée d’une puce électronique lisible à distance) [5] et la
traçabilité ainsi facilité.
Les PSL ont ainsi intégré à leur offre des prestations de dématérialisation des flux de
données permettant à leur client de piloter leur SCM. Les PSL les plus innovants ont ajouté à leur
offre des prestations telles qu’assurance, gestion des flux financiers et assistance à l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation des stratégies et systèmes.
Elles vantent ainsi des services permettant à une entreprise de disposer d’une SCM efficiente
et flexible, c’est-à-dire réactive. L’enjeu est énorme. En effet, si l’efficience, c’est-à-dire la
meilleure qualité de produit au prix le plus juste, est depuis longtemps un objectif classique de tout
industriel, la flexibilité est un objectif récent.
Cette flexibilité est requise pour pouvoir s’adapter à des contextes changeants et à la
versatilité de la demande des clients.
3. Perspectives d’innovation
Les axes d'innovation qui suivent montrent que l’innovation n’a pas encore touché
également tous les domaines liés à la SCM de l’entreprise.
3.1 La gestion de la relation entre la SCM et la GRH
L’objectif général de la GRH est de fournir à l’entreprise et maintenirl les effectifs et
compétences juste suffisants pour assurer les objectifs de l’industriel.
La modélisation proposée en figure 1 évoque les flux physiques descendants des
fournisseurs vers les clients. La performance de la circulation de ces flux dépends de la qualité des
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articulations internes et externes; la GRH y contribue par son expertise en matière de gestion de
l’emploi et des organisations du travail, de formation et de communication.
Trois niveaux de contradictions sont néanmoins identifiés:
- la flexibilité s’oppose au temps nécessaire à l’acquisition des compétences, au
développement de l’expérience et à l’implication personnelle facteur de progrès.
- les multiples contraintes économiques s’opposent aux objectifs organisationnels et
sociaux : les budgets ne permettent pas toujours de disposer des effectifs nécessaires et de
rémunérer à hauteur du travail fourni.
- enfin les échelles de temps des actions de GRH et des activités de l’entreprise sont souvent
contradictoires : recruter, former, (ré-)organiser, évaluer prends du temps incompatible avec la
rapidité exigée par la réactivité et la flexibilité imposées par les changements de l’environnement de
l’entreprise [6; 9].
3.2 L’organisation même de certaines opérations de la SCM.
Le Global Commerce Initiative [GCI] notait en 2006 que l’un des avantages concurrentiels
de la SCM future sera la mutualisation des entreposages.
Traditionnellement les parties prenantes de l’entreposage sont les producteurs et les
distributeurs qui disposent de leurs propres entrepôts. Il en résulte des flux de transports entre un
entrepôt du producteur vers les multiples entrepôts du (ou des) distributeurs et pour un distributeur,
depuis les entrepôts des différents fournisseurs.
Or aujourd’hui la société est attentive à la réduction des effets de la pollution engendrée par
les moyens de transport. Réduire ces flux de circulation permet ainsi de réduire les coûts mais aussi
la pollution (bruit, air).
Le GCI suggère donc que les SCM évolue vers des entreposages mutualisés et une
capillarité adaptée selon que la distribution est urbaine ou rurale. Les flux de transport sont ainsi
non seulement réduits (moins de poids-lourds et fourgons en circulation) mais optimisés (meilleurs
taux de remplissage des PL et fourgons) [7].
3.3 La relation entre les PSL et les organismes de planification spatiale
Dans la plupart des pays occidentaux, les espaces des communes et groupements de
communes sont planifiés par un document d’urbanisme élaborée lors d’une démarche de
concertation avec les habitants.
Les SCM ont des besoins qui doivent être pris en compte dans cette planification :
-des besoins d’espace pour les entreposages
- des besoins en matière de circulation et de stationnement des flux de transporteurs
- des besoins en matière de bonne pratique environnementale : optimisation énergétique des
bâtiments d’entreposage, des véhicules et engins de transport, des impacts des nuisances engendrées
sur les populations.
Il convient donc que les équipes chargées d’assister les institutions responsables de cette
planification soient en permanence à l’écoute des professionnels de la SCM et inversement que
ceux-ci, au travers d’associations professionnelles s’assurent de l’expression et de l’écoute de leurs
besoins et travaillent ensemble sur les perspectives d’innovation, comme cela est souvent déjà
réalisé en matière de transport de personnes.
3.4 Le traitement de la chaîne logistique des flux financiers.
Il est déjà en cours de mutation.
Les outils pluri-acteurs de traitement de SCM traitent peu des flux financiers. Or l’industriel
a, notamment en cas de couverture internationale, besoin de connaître la situation globale afin que
les aléas internes et externes soient pris en compte par la chaîne de traitement des flux financiers.
Les banques doivent donc, à l’image des opérateurs logistiques, développer des offres globales de
traitement de la chaîne logistique financière, en s’intégrant à la chaîne globale de l’entreprise. Les
services attendus concernent le financement des importations, celui des exportations, gestion des
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données des bons de commande et factures, des comptes ouverts associés et de l’approbation des
paiements et des paiements à compte ouvert [8].
L’une des difficultés dans ces prestations sera d’assurer la bonne articulation entre les
systèmes d’information de l’entreprise, de ses fournisseurs et clients d’une part et de la banque
/prestataire de services logistiques financiers.
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2. THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF INDUSTRY’S ECONOMIC
DEVELOPMENT
ГЛАВА 2.1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Башинська І.О.
канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту
Одеський національний політехнічний університет
На сьогоднішній день інформаційна сфера є ведучою в діяльності держави і чинить
вплив на всі елементи функціонування промислових підприємств. Разом зі зростаючою
залежністю від електронних технологій, пов'язаних з поширенням інформації, зростає і
загроза кібератак, метою, яких, як правило, стають інформаційні ресурси та мережева
інфраструктура [1].
В організації ефективної комплексної системи безпеки не останнє місце займає її
інформаційна підсистема, метою якої є формування достатньої сукупності матеріалів і
відомостей щодо середовища функціонування установи або організації та їх якісна
аналітична обробка і захист від пошкодження, викрадення, деформації, втрати з метою
отримання достовірних даних, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.
Головна задача інформаційної безпеки (кінцевий результат) полягає у вирішенні
інформаційно-аналітичними засобами не тільки проблем захисту від загроз, що виникають, а,
перш за все, завчасне розкриття і попередження суб'єкта управління про причини і умови, які
можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих загроз , а саме: ризиків, небезпек і викликів
[3].
Під економічною безпекою розуміють власне стан економічної системи, що
характеризується наявністю конкурентних переваг, які досягаються ефективним
використанням існуючих власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням
комплексу заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності системи для
максимального досягнення поставлених цілей у короткостроковому та довгостроковому
періоді в умовах постійної зміни навколишнього середовища [2].
Сучасні тенденції на ринку інформаційно-аналітичного забезпечення економічної
безпеки підприємства базуються на комплексному підході, а саме захисту підприємства з
таких боків:
1)
захист від вторгнень;
2)
захист від витоків інформації;
3)
захист файлів і документів;
4)
забезпечення відмовостійкості і безперервності бізнес-процесів;
Розглянемо сучасні тенденції для захисту кожної складової:
1.
Для боротьби з вторгненнями використовується два типи систем: системи
запобігання вторгнень (IPS) та системи виявлення вторгнень (IDS). Їхні переваги та недоліки
наочно представлені у табл. 1.
Система визначає вторгнення двома основними методами:
Сигнатурний аналіз – система звіряє активність мережі з базою відомих вторгнень
(сигнатур), які постійно оновлюються, і сигналізує про вторгнення при збігу активності з
даними еталоном.
Визначення аномалій – система аналізує нормальний стан мережі і запам'ятовує його
як еталон. У випадках значного відхилення від нього поточної мережевої активності, система
визначає це як аномалію і сигналізує про це.
Сучасні системи захисту від вторгнень не є поодинокими рішеннями, а представляють із себе
комплекс, що об'єднує функції роутера, файєрвола і IDS / IPS.
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Таблиця 1
Порівняння систем захисту від вторгнень
Параметри /
Системи захисту

Системи запобігання вторгнень (IPS)

Системи виявлення вторгнень (IDS).

Застосовуються для блокування
підозрілої мережевої активності і
відсівають нелегітимний трафік.

Відслідковують аномалії в мережі і
сигналізують про можливе
вторгнення адміністратору.

Переваги

Дозволяє не тільки виявити, але й
запобігти вторгненню.

Дозволяє боротися з вторгненнями і
в той же час не заважає роботі
користувачів. Рішення про
запобігання атаки приймає
адміністратор.

Недоліки

Велика кількість помилкових
спрацьовувань, які знижують
продуктивність праці співробітників
компанії і можуть призводити до
простоїв ІТ-інфраструктури.

Існує ризик, що адміністратор не
встигне вжити заходів щодо
запобігання вторгнення і компанія
встигне понести збитки.

Основні відмінності

2. Захист від витоків інформації – це комплекс заходів, спрямований на
забезпечення збереження і цілісності інформації. Під інформацією в даному випадку мається
на увазі інформація компанії, яка використовується в зовнішньому і внутрішньому
документообігу. Така інформація зберігається у вигляді набору документів, що не
підлягають зміні без рішення керівництва компанії, і називається конфіденційною. Основні
проблеми та сучасні засоби їх вирішення представлені у табл. 2.
Таблиця 2
Основні проблеми витоку інформації та варіанти їх вирішення
Проблема

Витік документів
компанії від
співробітників,
інсайдерів.

Винос конфіденційної
інформації на носіях
пам'яті, для особистого
використання, втрата
носія інформації з
конфіденційними
даними
Запис розмов
співробітника, для
запобігання витоку
інформації через
телефонну розмову

Рішення
Symantec DLP – захищає, попереджає, запобігає (в залежності від настройки)
витоку конфіденційних даних, шляхом перевірки листів, месенджерів, веб-трафіку
користувачів.
Right Management Services – при витоку інформації, не дає доступ
користувачеві до даних. Тобто якщо користувач зміг винести документ, то це ще не
означає що він відкриє його на іншому комп'ютері без відповідних прав.
SafeNet DataSecure – комплексне рішення спрямоване на забезпечення
безпеки на всьому періоді її існування. В сценарії використання цієї системи - всі
дані компанії зашифровані. Шифрування відбувається прозоро для користувачів і
бізнес-процесів, не знижуючи продуктивності існуючих платформ. Дані
зашифровані на всіх рівнях - на рівні бази даних, додатків, диска, папки або файлу.
Система сама вводить ваш секретний ключ для розшифровки документів, і веде
журнали доступу. Є дуже простим в управлінні.
Right Management Services – при виносі інформації за межі дії сервера Right
Management Services, і спроби його відкрити документ буде неможливо прочитати.
Документ зберігається в зашифрованому вигляді і відкривається в межах
«видимості» Right Management Services сервера.
Термінальний режим роботи – робота на віддаленому сервері, через тонкий
клієнт. При правильному налаштуванні можна заборонити копіювати файли з
термінального сервера, заборонити вихід в інтернет на термінальному сервері,
заборонити використовувати буфер обміну між віддаленим сервером і локальним
комп'ютером (тонким клієнтом) – це лише мала частина функцій , які
використовуються для захисту інформації, але вже навіть цього достатньо, щоб
присікти елементарні атаки.
Asterisk або Cisco Call Manager налаштований на запис розмов і
інтегрований з ERP або CRM системою. Також використовується в якості доказів, в
спірних ситуаціях.
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3. Захист конфіденційної інформації – одне з пріоритетних завдань сучасного бізнесу.
Існують цілі методики з організації безпеки комерційно значимої інформації, установці
потужного устаткування протидії зовнішнім атакам і хакерам, впровадження регламентів
безпеки, інструкцій і рівнів допуску в корпоративному масштабі.
Потенційні загрози:
 крадіжка чи ушкодження електронних документів зсередини структури, самими
співробітниками;
 втрата або крадіжка ноутбуків, «флешок», мобільних пристроїв співробітників з
комерційно значущою інформацією, приміром, в громадських місцях, аеропортах, кафе і т.д.;
 проникнення у фінансові бази даних, злом електронних документів з комерційно
значущою інформацією.
 використання вразливостей програмного забезпечення, особливо підкріплене
повними правами адміністратора, які найчастіше надаються всім співробітникам.
Зазначені проблеми призводять до дуже серйозних наслідків і обов'язково повинні
бути враховані при побудові інформаційної безпеки, підхід до їх вирішення має бути
системний, з використанням інструментів групового контролю, шаблонів і політик безпеки, а
саме:
а) шифрування файловий даних і систем:
– впровадження шифрованих файлових систем, таких як EFS;
– використання шифрованих апаратних сховищ – Qnap, HP, Synology, з криптомодулями AES;
– впровадження софтверного ПО шифрування «на льоту» – CryptoPro, PGP,
TrueCrypt.
б) шифрування ноутбуків, мобільних пристроїв і знімних носіїв
– використання програмних рішень – BitLocker, Kasperskiy, Endpoint Encryption,
SecretDisk;
– використання дорожчих кінцевих пристроїв (ноутбуків, HDD і флеш-накопичувачів)
з вбудованими модулями шифрування – рішення компаній Seagate, Asus, Sony.
в) захист своїх даних від системного адміністратора – за допомогою спеціалізованих
рішень, таких як TrueCrypt можна створити структуру шифрованих «контейнерів» з захистом
по паролю, програмному ключу або апаратному «брелоку», які дозволяють працювати з
даними тільки призначеним особам.
г) обмеження доступу до електронних документів – надійним засобом обмеження
доступу та захисту документів є Active Directory Rights Management Services, яке за
допомогою маркування документів не допускає неправомірного їх використання. Службовці,
які працюють з інформацією, тепер можуть вказувати тих, кому дозволено використовувати
документ. Також вони можуть визначати дії, які дозволено виробляти з документом.
Наприклад, вони можуть надати права на відкриття, внесення змін, друк, пересилання
документа, а також на виконання ряду інших дій.
д) реєстрація мобільного пристрою на трекерах моніторингу – окремим пунктом
можна відзначити рішення по реєстрації мобільного пристрою на спеціальних трекерах
моніторингу географічного розташування, наприклад, Prey або за допомогою розширеної
версії антивіруса Касперський. При втраті або крадіжці пристрою вказане прикладне ПО
допоможе відстежити його поточне місце розташування, заблокувати доступ до модуля
пам'яті або, в окремих випадках, знищити інформацію на ньому.
4. Забезпечення відмовостійкості і безперервності бізнес-процесів. Технологічне
забезпечення безперервності бізнес-процесів – це, на думку компанії EFSOL, практично
першочергове завдання ІТ системи [5].
Можливість будь-якої системи зберігати свою працездатність після відмови або
виходу з ладу одного або декількох складових компонентів називається відмовостійкістю
системи.
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Таблиця 3
Основні проблеми відмовостійкості бізнес-процесів [6; 7; 8; 9]
Проблема
Відмовостійкість
інтернет каналів

Відмовостійкість
шлюзів інтернет і
віддаленого доступу
Відмовостійкість
проксі-серверів
Відмовостійкість
системи зберігання
даних
Відмовостійкість
апаратних носіїв
Відмовостійкість
термінальних серверів
Відмовостійкість
системи управління
базами даних (СУБД)
серверів

Відмовостійкість
серверів додатків ERP
Відмовостійкість
контролерів домену
Відмовостійкість
файлових серверів

Відмовостійкість пошти
та сервера
документообігу

Відмовостійкість webсервісів
Відмовостійкість
корпоративного
порталу

Рішення
Рекомендується мати мінімум 2 стабільних каналу інтернет від двох незалежних провайдерів,
притому, один з них - з фізичної лінії, а другий - по бездротової радіолінії. Таким чином,
виключаються ризики:
Фізичного пошкодження одночасно двох кабелів різних провайдерів;
Вплив форс-мажорів локального характеру, наприклад збій комутаційного вузла;
Проблеми з маршрутизацією і стабільністю каналу у одного провайдера.
Дані ключові вузли рекомендується створювати на апаратних професійних рішеннях з
можливістю об'єднання обох пристроїв у відмовостійкий кластер. Така архітектура зможе
забезпечити стабільність зв'язку компанії з простором Інтернет, з'єднання з філіями і
безперервний доступ до внутрішніх і зовнішніх ключовим сервісів.
В різних системах реалізована за допомогою або синхронізації конфігураційних файлів, або
шляхом об'єднання кількох служб в пул.
Всі професійні системи зберігання даних основних світових брендів-виробників містити
повністю дубльовану апаратну структуру. Це значить, що система продовжить функціонувати
при виході з ладу будь-якого її компоненту.
Забезпечується за рахунок єдиного кластера віртуальних машин з технологією «живої
міграції». Дана функція присутня в основних відомих гіпервізорами: Vmware, Hyper-V, Xen
При виході з ладу одного термінального сервера, сесії користувачів автоматично
перемикаються на другий термінальний сервер, і користувачі продовжують працювати. Це
забезпечується службою розподільника термінальних сесій (TS Broker), яка встановлена на
контролерах домену.
Реалізується за допомогою єдиного сховища даних. Приміром, технологія кластеризації
Microsoft SQL Server об'єднує дві віртуальні машини серверів СУБД в один кластер з єдиними
віртуальною IP-адресою і базою даних. При виході з ладу основного SQL сервера запити
автоматично переводяться на резервний. Аналогічним чином побудована «архітектура високої
готовності» IBM DB2 і Oracle Real Application Clusters (RAC).
У більш бюджетних СУБД, таких як PostgreSQL і MySQL також існує поняття кластеризації.
Вона досягається за рахунок потокової реплікації баз в режимі Master-Slave і єдиними
віртуальним IP-адресою.
Сервера додатків у різних ERP системах мають приблизно схожі технології відмовостійкості можливість одночасного підключення і рівномірного розподілу клієнтських з'єднань між усіма
серверами додатків. Це просте рішення дає в своїй реалізації як відмовостійкість так і приріст
обчислювальної потужності всього пулу додатків ERP.
Реалізована за допомогою штатного механізму основного і резервного ролей контролерів
домену.
На MS Windows може бути реалізована за допомогою повноцінної кластерізірованної ролі
Microsoft, що дозволяє забезпечити доступ до файлових даними практично безперервно.
На інших операційних системах існують свої власні технології забезпечення цілодобової
доступності до даних, починаючи від розподіленої файлової системи, закінчуючи онлайн
репликацієй master-slave.
Принцип дублювання сервісів пошти і документообігу в крупних професійних системах (MS
Exchange, Lotus) побудований на класичному розподілі ролей на рівні – транспортний,
зберігання, одержання і т.д. На даних рівнях створюються так звані групи високої доступності,
які і забезпечують підстраховку кожного з вузлів системи.
У більш лінійних системах кластеризація відбувається шляхом резервування основних
конфігураційних параметрів і файлових баз даних за принципом master-slave. Ця система більше
походить на «холодний резерв» і користується популярністю в малому бізнесі.
Може бути реалізована шляхом резервування за рівнями:
Рівень з'єднань – застосування механізмів відстеження сесій при кластеризації служби web
(механізм NLB - Network Load Balancing);
Рівень параметрів web – онлайн реплікація конфігураційних файлів web-сервісів;
Рівень даних – застосування єдиного сховища для баз даних забезпечить доступ при виході з
ладу одного з web-серверів.
У великих професійних системах корпоративних порталів відмовостійкість сервісу
реалізується за рахунок архітектури високої доступності кожного з компонентів порталу та
застосування концепції «єдина ферма»

Відмовостійка система повинна зберігати свою працездатність при виході з ладу
мінімум одного вузла, відповідно, основний спосіб підвищення відмовостійкості – створення
апаратної надмірності шляхом резервування.
Сучасним комплексним вирішенням проблеми високодоступних сервісів для бізнесу є
професійна система зберігання даних (СЗД). До неї підключаються парами оптичні
комутатори і апаратні обчислювальні модулі (простіше кажучи, сервера без власних
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жорстких дисків). Виробляється перехресна комутація всіх вузлів даної системи. Таке
моделювання ІТ-структури може дати гарантію збереження корпоративних даних при виході
з ладу будь-якого апаратного компонента. Основні елементи цієї системи представлені у
табл. 3.
Переваги системи відмовостійкості для бізнесу:
а) безперервність робочих процесів. Дані технології забезпечують резервування
критичних сервісів в режимі онлайн. Це означає, що при виникненні будь-яких проблем з
основними ресурсами вся система миттєво переключається на резервні практично непомітно
для користувача. Це дозволяє уникнути простоїв компанії та фінансових втрат.
б) економічна ефективність. Кластера по суті є самодостатніми системами. При
виникненні аварійних ситуацій кластер розрахований на автоматичні дії щодо їх усунення та
підтримці працездатності сервісів. Відповідно, немає необхідності оплачувати цілодобову
роботу фахівців і чергових техніків для відпрацювання можливих аварій вручну, що
дозволить істотно економити великі бюджети фонду оплати праці.
в) захист цілісності даних. Структура відмовостійких ІТ-систем побудована таким
чином, що всі важливі дані компанії знаходяться в «серце» кластера – надійній системі
зберігання даних. Решта сервера потрібна тільки для оперативної обробки інформації та
інтерактивної роботи з системою. Це значить, що при виході з ладу одного з серверів він
може бути з легкістю замінений без ризику втрати чи пошкодження інформації компанії.
г)
альтернативне
використання
резервних
потужностей.
Одночасно
з
відмовостійкостю забезпечується також розподіл оперативної навантаження по всім
учасникам кластеру. Дана схема дозволяє використовувати всі потенційні потужності, які не
закуповуючи додаткове цільове обладнання і не роздуваючи ІТ-структуру. З урахуванням
вартості сучасних серверних рішень подібна оптимізація структури може приносити
компанії десятки тисяч доларів економії.
Рано чи пізно перед будь-якою організацією, незалежно від форми власності та виду
діяльності, стає питання захисту інформації від витоку. У кожної компанії є свої дані, які є
основою її діяльності, її комерційною таємницею. Крадіжка або розголошення цієї таємниці
призведе до негативних наслідків для компанії. Частково вирішити цю проблему допоможе
використання саме сучасних засобів, як програмних, так і технологічних.
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ГЛАВА 2.2. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ СПІЛОК В КОНТЕКСТІ
СКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Гриценко О.І.
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Кредитні спілки є важливою інфраструктурною складовою фінансового ринку. Тому
їх господарська діяльність повинна сприяти економічному розвитку регіону. При організації
кредитних відносин кредитні спілки виходять з необхідності врахування інтересів спілки, її
пайовиків, позичальників та загальнодержавних інтересів.
Однією з найбільш суттєвих проблем в сучасній кредитній справі, в тому числі у
діяльності кредитної спілки, є залучення та підтримка достатнього обсягу капіталу,
обчислення його послідовного збільшення. Крім того, в Україні кредитна спілка визнана не
кооперативом, як в інших державах, а громадською організацією, що створює певні
перешкоди для відродження цієї форми кредитної кооперації.
В умовах формування конкурентного середовища і розвитку конкуренції в галузі
перед кредитними кооперативами постає завдання розробити конкурентну стратегію.
Метою розробки конкурентної стратегії не є досягнення запланованих конкретних
цифр, розрахунок і аналіз яких роблять у процесі діяльності підприємства. Найважливішим у
формуванні стратегії є ретельний аналіз стану конкурентного середовища та діяльності
кредитних кооперативів.
Розробка конкурентної стратегії складається, як правило, з таких етапів:
– аналіз стану конкурентного середовища в галузі;
– аналіз стану підприємства порівняно з конкурентами;
– стратегічне планування;
– реалізація конкурентної стратегії та її оцінка.
Конкурентна стратегія полягає в тому, щоб максимально гнучко задовольняти
невеликі за обсягом (локальні) потреби ринку. Оцінити ефективність розробленої
конкурентної стратегії можна зазвичай за допомогою аналізу «вартість – ефективність», мета
якого полягає в прагненні порівняти обсяги доходів на одиницю ресурсу, його буде
використано для кожного із запланованих заходів. Дану методику не можна застосувати до
кредитних спілок, оскільки мета їх діяльності полягає у збереженні вкладів і задоволенні
потреб її членів у позикових коштах.
Потреба пошуку нетрадиційних методів вирішення проблеми підвищення
конкурентоспроможності кредитних спілок є дуже актуальною і значимою. Одним із таких
методів є запровадження рейтингової оцінки як серед членів спілки, так і через порівняння
аналогічних суб'єктів господарювання на ринку кредитних послуг.
Цікавими й корисними у вирішенні проблеми формування кооперативного сектора є
дослідження В. Зіновчука, В. Гончаренко, Ф.Горбонос, Л. Молдаван, А. Пантелеймоненко,
Ю. Ушкаренко, М. Маліка, П. Саблука, С. Юрій. Завдяки працям цих учених сформульовано
підґрунтя для подальших наукових досліджень. Можна зазначити, що кооперація досить
широко відображена в наукових публікаціях, але залишається чимало дискусійних проблем,
що потребують розширення і поглиблення наукового пошуку.
Метою
даного
дослідження
є
визначення
перспектив
покращання
конкурентоспроможності кредитної кооперації в Україні через впровадження інтегрованої
звітності.
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Кредитна кооперація має великі потенційні можливості, що дозволять їй успішно
конкурувати. Вона зародилася в умовах ринку, вистояла в конкурентній боротьбі й досягла
чималих успіхів в окремих країнах. її досягнення зростали завдяки виробленню надійних
принципів (правил) діяльності, які не втратили актуальності й нині.
Зокрема, для забезпечення конкурентоспроможності кредитної кооперації України в
ринковому середовищі необхідно дбати про дотримання кооперативних принципів. За
висловом видатного діяча німецької кооперації Генріха Кауфмана, «випробувані кооперативні принципи, що заповіли нам рочдельці, ось наша надійна опора, наш посох,
переможний підкорювач усіх перешкод» 1].
У ринковому середовищі значно зростає роль асоціацій кредитних спілок. Завдяки
об'єднанню кредитні спілки забезпечують собі розвиток в умовах конкуренції. «Як тільки
кооперативний рух у тій чи іншій країні набував певного розвитку; - писав французькийпрофесор Шарль Жід, – кооперативи об'єднувалися між собою. Без створення союзів
кооперація не могла досягти помітних успіхів» [1]. Про необхідність приєднання
кооперативних підприємств до загального кооперативного руху говорив і талановитий
англійський кооператор Джон Мітчел. «Якщо ви хочете, щоб ваше велике діло
продовжувало розвиватися, – нагадував він, – то це можливо тільки на основі єднання сил, а
не розрізнених дій» [1].
Кредитна спілка утворюється з метою задоволення потреб своїх членів в кредитних
ресурсах. Її діяльність будується на принципах кооперації, основними з яких є
взаємодопомога, самоуправління та особиста відповідальність кожного члена спілки.
Кредитні спілки працюють за досить спрощеною системою організації господарської
діяльності в інтересах свого члена, аніж банківська система.
Головними фундаментальними цілями кредитної політики кредитної спілки є
забезпечення, з одного боку, умов задоволення потреб клієнтів, з іншого-отримання доходів
за належного рівня своєї ліквідності та мінімізації ризиків за здійснюваними операціями.
Механізм функціонування об’єднує дві системи, що діють як єдине ціле, – систему
матеріального стимулювання кооперативної діяльності та систему управління. Від чітко
продуманої системи матеріального стимулювання залежить ефективність діяльності
кредитної спілки, її господарський успіх. Одним із головних джерел даної системи є пайові
внески членів спілки, розмір яких необхідно встановлювати, виходячи з принципу
доступності, через залучення до господарської діяльності широких верств населення. Основу
системи матеріального стимулювання складають принципи та порядок розподілу доходів,
суть яких полягає у визначенні напрямів ефективного використання в інтересах членів
кредитної спілки.
Визначальними правилами в роботі кредитних спілок слід вважати такі:
відповідальність членів спілки наявним майном по боргах; надання позик тільки членам
спілки; невелика територія діяльності.
Кооперативні цінності складають функціональну основу кооперативного способу
життя кооператорів. Якщо такі цінності визначають суспільно-господарську діяльність,
поведінку керівників та членів, спостерігається стабільне зростання кооперативних
організацій та їх популярності в суспільстві.
Світова кооперативна спільнота визначила наступні основні морально-етичні цінності
кооперації: взаємодопомога, демократія, рівність, справедливість та солідарність.
Взаємодопомога. На думку кооператорів, всебічний розвиток людини можливий
тільки у взаємодії з іншими людьми. Шляхом об’єднання можна досягти значних успіхів,
особливо для посилення свого впливу на ринкову ситуацію. Кооператив як суспільний
інститут сприяє підвищенню освітнього, культурного рівня учасників кооперативного руху.
Демократія – обов’язкова передумова участі у справах свого кооперативу, а міра
участі – один з показників демократії. Механізм існування демократії знаходиться всередині
самої кооперації. Члени кооперативу управляють ним на принципах самоуправління,
контроль в кооперативі також здійснюють пайовики. Отже, влада в кооперативі належить її
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членам. Послідовне дотримання демократії дозволяє кооперативам в умовах ринкової
економіки не тільки зберігати, але й постійно підтверджувати свою кооперативну сутність.
Члени кооперативу мають певні права, зокрема право голосу на загальних зборах,
право на привілеї та право бути обраним в органи управління. Кооперативи намагаються
дотримуватися фактичної рівноправності своїх членів, оскільки нерівність при здійсненні
прав роз’єднує їх, а рівність, навпаки, об’єднує, зміцнює кооперацію.
Дотримання справедливості – характерна риса кооперативів, які функціонують перш
за все для блага своїх членів. Члени одного кооперативу одночасно і його працівники, тому
справедливість визначається рівною оплатою рівного внеску кожного. У багатьох
кооперативах справедливість визначається порядком розподілу між ними частини
кооперативного прибутку або доходу, який прийнятий самими пайовиками.
У кооперативному русі солідарність означає спільність інтересів його учасників та їх
взаємну відповідальність за результати діяльності. Кооперативи та кооператори становлять
єдине ціле.
Як продукт кооперативного руху кооперативні цінності відображають моральний
вибір самих кооператорів. Цінності кооперації взаємно доповнюють одна одну. Як правило,
вони взаємопов’язані з кооперативними принципами.
Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:
– добровільність вступу до кредитної спілки та вільний вихід з неї. Нікого не
примушують вступати до кредитної спілки, а виключення з кредитної спілки
здійснюється тільки у разі порушення членом кредитної спілки її статуту;
– рівноправність членів кредитної спілки. Всі члени кредитної спілки мають рівні
права, зокрема і під час голосування на загальних зборах, незалежно від розміру
пайового та інших внесків;
– самоврядування;
– гласність.
Підготовка суб’єктами господарювання інтегрованої звітності є перспективним
напрямком формування чіткої стратегії розвитку та підвищення конкурентоспроможності
підприємств в умовах євроінтеграції.
Не фінансова звітність – це інструмент соціально відповідального бізнесу, який надає
інформацію про вплив компанії на суспільство, економіку та навколишнє середовище,
описуючи діяльність компанії у відповідному суспільному контексті.
Концепція інтегрованої звітності, запропонованої Міжнародним комітетом містить
шість провідних принципів:
– стратегічна спрямованість та орієнтування а майбутнє;
– взаємоузгодженість інформації;
– зворотня реакція зацікавлених сторін;
– суттєвість та чіткість;
– надійність та повнота;
– послідовність та співставність.
Концепція інтегрованої звітності передбачає, що основними її користувачами є
постачальники фінансового капіталу. Такими постачальниками в кредитних спілках є
пайовики. Кожен пайовик спілки, який є членом вищого органу управління, може впливати
на кредитну політику та нести відповідальність за прийняття некомпетентних рішень.
Хоча за чинним законодавством кредитні спілки належать до громадських
організацій, за своєю природою – це особлива форма фінансового кооперативу, оскільки
принципи їх діяльності відповідають загальним кооперативним принципам.
Нами визначені певні закономірності та спільні риси у принципах формування
інтегрованої звітності та загальних кооперативних принципах, наведених у табл. 1.
Кредитна спілка є фінансовою організацією, але способи та напрями її" роботи мають
свою специфіку. Тому не всі показники, що характеризують ефективність кредитних
установ, можуть бути використані для оцінки ефективності діяльності спілки.
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При цьому слід зазначити, що соціальні та економічні аспекти діяльності суб’єктів
господарювання, що зазначаються в інтегрованій звітності дуже взаємопов’язані. Вони
завжди мають довгострокову спрямованість та соціально-економічну значущість.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика принципів формування інтегрованої звітності в контексті
загальних кооперативних принципів
№

Провідні принципи
інтегрованої звітності

Загальні кооперативні принципи

2

Взаємоузгодженість інформації

Для задоволення інтересів своїх членів та громади кредитні спілки в
міру своїх можливостей співпрацюють з іншими кредитними
спілками, кооперативами та їх асоціаціями на місцевому,
національному та міжнародному рівнях;

Зворотня реакція зацікавлених
сторін

Кредитні спілки зацікавлені у підвищенні освітнього і професійного
рівня своїх членів. Вони активно заохочують своїх членів,
керівників, працівників, а також всю громаду вивчати економічні,
соціальні, демократичні принципи кредитних спілок, а також діють
на засадах взаємодопомоги. Сприяння ощадливості, розумному
використанню кредиту, ознайомлення з правами та обов’язками
члена – дуже важливі моменти, які мають подвійну соціальну та
економічну природу і забезпечують найкраще задоволення потреб
членів кредитних спілок;

Членом кредитної спілки може стати кожний, хто відповідає
вимогам певної спільноти, хоче користуватися послугами і готовий
взяти на себе відповідальність, яка пов’язана з членством

відкрите
членство

У кредитних спілках неприпустима дискримінація за расовою,
національною, релігійною, політичною чи іншими ознаками,
обов’язкове дотримання рівноправності між чоловіками та жінками;

відсутність
дискримінації

Члени кредитної спілки мають рівні права при голосуванні (один
член – один голос) та прийнятті рішень щодо діяльності спілки
незалежно від розміру їхніх пайових внесків. Посади в органах
управління кредитної спілки є добровільними та неоплачуваними;

демократичний
контроль

Провідною ідеєю в діяльності кредитних спілок є надання послуг
всім, хто їх потребує. Кожна людина є або дійсним, або потенційним
членом кредитних спілок і тому потрапляє до сфери їх інтересів і
завдань. Кредитні спілки повинні приймати рішення з урахуванням
потреб суспільства, в якому вони функціонують.

соціальна
відповідальність

Для постійного надходження пайових внесків, що забезпечує
можливість надання позик та інших послуг, на вклади членів повинні
нараховуватися відсотки залежно від фінансових можливостей
кредитної спілки. Надлишок доходів в кредитній спілці належить
усім членам і використовується для блага усіх членів, а не окремої
групи;

розподіл
доходів між
членами

фінансова
стабільність

Стратегічна спрямованість та
орієнтування на майбутнє

освіта та виховання

надання
послуг

Головним завданням кредитної спілки є зміцнення фінансового
стану, що передбачає формування відповідних резервів і внутрішній
контроль, що забезпечують подальшу діяльність спілки та надання
послуг її членам;

1

кооперація між
кооперативами

Послуги кредитної спілки спрямовані на поліпшення економічного
та соціального захисту всіх членів.

3

4

5

6

Суттєвість та чіткість

Надійність та повнота

Послідовність та співставність
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Враховуючи вище сказане наголошуємо на тому, що кредитним спілкам дуже
потрібно залучитися до складання інтегрованої звітності оскільки на сьогоднішній день це
добровільна ініціатива. По перше це можливість відвертого обговорення керівництвом
стійкого довготермінового розвитку. По друге можливість чітко проінформувати пайовиків
та інших зацікавлених осіб, від яких залежить майбутній успіх та стратегія розвитку бізнесу.
Дуже часто, кредитні спілки за основну мету діяльності ставлять залучення
найбільшої кількості пайовиків з метою росту обсягу своїх активів; проценти за
користування кредитом розраховуються з урахуванням ситуації на кредитному ринку, не
враховуючи інтересів членів спілки та їх особливих можливостей.
На нашу думку, саме соціальні показники та дотримання кооперативних принципів
діяльності мають бути покладені в основі стратегії діяльності кредитних спілок.
Під соціальною ефективністю розуміють відповідність діяльності спілки своїм
соціальним завдання. Про зміну соціальної ефективності спілки можна робити висновки
шляхом порівняння показників в динаміці. Але спочатку їх потрібно сформувати та подати у
звітності.
Кредитну спілку, як засіб мікрокредитування можна розглядати як інвестора. Суть
інвестиційцної діяльності кредитної спілки полягає в комплексі заходів щодо підготовки та
реалізації проектів інвестицій, в результаті яких досягається соціальний ефект. Основною
метою інвестиційної політики кредитної спілки є забезпечення найбільш ефективних шляхів
розширення активів з позицій перспективного розвитку.
Соціальна ефективність функціонування кредитних спілок в регіоні може
розглядатися з точки зору досягнення раціонального споживання продуктів харчування та
підвищення рівня життя населення. Результатом діяльності кредитної спілки буде
підвищення зайнятості та ріст доходів населення, а також ріст ефективності фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання.
Відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та
об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України кредитні спілки подають наступну звітність:
1. Загальна інформація про кредитну спілку
2. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки.
3. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки.
4. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки.
5. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених
кредитів.
6. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки.
Існуюча система фінансової звітності не повністю відповідає вимогам та очікуванням
сучасності, так як вона представляє інформацію про фінансовий стан та отримані фінансові
результати діяльності організацій. На нашу думку зацікавленим користувачам потрібна
комплексна інформація про вплив рішень суб’єктів господарювання на можливості їх
стійкового розвитку.
У світовій практиці регулювання діяльності кредитних установ існує багато методик
оцінки їх фінансового стану та діяльності, які застосовуються в різних економічних умовах.
Тому слід залучитися до єдиної системи оцінки діяльності небанківських кредитних спілок,
забезпечивши прозорість діяльності та кооперативні цінності. Особливу увагу необхідно
звернути на підготовку інтегрованої звітності, оскільки саме вона , на нашу думку,
забезпечує дотримання кооперативних принципів діяльності, залученню пайовиків та
ефективності фінансово-господарської діяльності кредитних спілок.
Регулярне складання інтегрованої звітності надасть кредитним спілкам ряд вигід для
стратегічного управління, в тому числі:
– забезпечення можливості прийняття більш кількісних управлінських рішень на
підставі аналізу очікувань всіх зацікавлених сторін та суспільства в цілому;
– створення можливостей для підвищення якості управління ризиками;
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– покращання морального клімату в колективі та підвищення конкурентоспроможності
та привабливості організації на ринку праці;
– підвищення можливостей організації у залученні капіталу.
Ефективне управління ресурсами підприємства в значній мірі залежить від
оптимального узгодження окремих видів ресурсів, рівня організації праці та ефективності
управління підприємства. На нашу думку, поняття стійкого розвитку тісно пов’язане з
поняттям фінансово-виробничого потенціалу. В роботах багатьох вчених в даному аспекті
виділяється поняття економічного потенціалу підприємства, який переважно трактується як
сукупність ресурсів, наданих в розпорядження підприємства для здійснення виробничої
діяльності [4].
Структура фінансово-виробничого потенціалу підприємства наведена на рис. 1.
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Рис.1. Структура фінансово-виробничого потенціалу підприємства
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Деякі автори розглядають економічний потенціал з позицій фінансового менеджменту
та визначають його як сукупну спроможність економічних ресурсів підприємства
забезпечити отримання максимально можливого доходу засобами виробництва та реалізації
необхідних для ринку товарів та послуг в умовах зовнішньої та внутрішньої середи , що
забезпечують найбільш повне їх використання.
В.В. Ковальов та О.Н.Волкова [4] під економічним потенціалом підприємства
розуміють спроможність досягати поставленої мети, використовуючи наявні матеріальні,
трудові та фінансові ресурси. Для формалізованого опису економічного потенціалу вони
пропонують використовувати бухгалтерську звітність, яка являє собою певну модель
підприємства. В цьому випадку виділяються дві характеристики економічного потенціалу:
майновий стан підприємства та фінансовий стан.
Майновий стан характеризується величиною, складом та станом активів, що є в
розпорядженні підприємства для досягнення своєї мети.
Фінансовий стан, безумовно, також визначається досягнутими фінансовими
результатами за звітний період, а також описується деякими активними та пасивними
статтями балансу та співвідношеннями між ними.
З даною точкою зору не можна не погодитись, так як нераціональна структура майна
може привести до погіршення фінансового стану і навпаки. Невідповідність та несвоєчасне
оновлення устаткування приводе до невиконання виробничої програми. Але не завжди
висока доля власних засобів слід розглядати як безперечно позитивний фактор. Навряд чи це
можна вважати доречним, оскільки таким чином обмежується можливість фінансування
господарської діяльності, що в свою чергу приводе до стримання росту обсягів діяльності .
Кредитна спілка надає різні види кредитів за своїм цільовим призначенням, за
терміном користування, з різними режимами сплати відсотків та основної суми кредиту, з
різними рівнями забезпеченості.
Залежно від потреб своїх членів та кон’юнктурних умов, які склалися на ринку
фінансових послуг, кожна кредитна спілка розробляє і дотримується своєї кредитної
політики - засад і правил, які є основою при наданні кредитів і забезпеченні їх повернення.
Кредитні спілки надають позики на найрізноманітніші потреби, які залежать від
соціально – економічних умов країни, специфіки членства кредитної спілки та інших
факторів. Основні засади кредитної політики також можна було б наводити в інтегрованій
звітності.
Підготовка такої звітності сприяє істотному зниженню ризиків діяльності та
підвищенню ефективності управління стійким розвитком організації.
Процес підготовки інтегрованої звітності складається з наступних етапів:
– визначення обсягу консолідації даних;
– визначення груп зацікавлених сторін для відображення в звіті;
– розробка формата та структури звіту про стійкий розвиток з обліком поглядів
зацікавлених сторін, а також порядку розрахунку окремих показників
результативності діяльності;
– збір даних та складання звіту про стійкий розвиток;
– перевірка яксті звіту про стійкий розвиток шляхом проведення внутрішнього аудиту,
опитувань зацікавлених сторін та / або незалежної зовнішньої аудиторської перевірки,
виправлення виявлених недоліків;
– публикація звіту про стійкий розвиток та забезпечення його доступності для
зацікавлених сторін [2].
На нашу думку, інтегрована звітність – більш широка форма звітності, ніж
традиційна, оскільки ця система буде відображати та вимірювати окремі компоненти
створення вартості в компанії. Основні якісні характеристики інтегрованої звітності, які б
були доречними для розвитку кредитних спілок наведені на рис. 2.
Організації самостійно визначають склад показників результативности для
відображення в звіті про стійкий розвиток. При цьому з метою дотримання принципів
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розкриття інформації в такому звіті вибір показників результативности має здійснюватись с
урахуванням спеціальних принципів універсальності застосування (можливості застосування
у всіх співставних організаціях для забезпечення порівняності), охоплення сфер впливу,
можливості послідовного виміру, орієнтації на вимір результативності.
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Рис. 2. Якісні характеристики інтегрованої звітності

Таким чином, сучасні тенденції розвитку кредитних спілок мають як позитивні так і
негативні сторони. Про позитивні тенденції розвитку кредитних спілок свідчить таке:
кредитні спілки демонструють високі темпи зростання всіх основних показників діяльності;
значно підвищився рівень капіталізації переважної більшості кредитних спілок, а також
суттєво покращився фінансовий стан частини кредитних спілок, які ще нещодавно
оцінювалися як недостатньо фінансово стабільні та платоспроможні; динаміка утворення
кредитних спілок є незначною в порівнянні із динамікою формування мережі відокремлених
підрозділів уже діючих на ринку кредитних спілок.
Основними негативами у розвитку кредитних спілок є: якість руху (велика кількість
дрібних кредитних спілок, порушення кооперативних принципів у діяльності значної
кількості кредитних спілок); ринкове позиціонування (структура кредитного портфеля,
процентні ставки, політика формування та управління активами та пасивами, впровадження
нових видів послуг та ринкових інструментів, наявність узгодженої довготермінової
ринкової стратегії); системна завершеність (доступ до дешевих та довгих ресурсів, необхідне
сервісне супроводження, наявність механізмів підтримання фінансової стабільності
кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів, ступінь системної інтеграції кредитних
спілок в режимі саморегулювання).
Для комплексного вирішення питань, що гостро постали перед кредитними спілками
необхідно:
 ініціювати створення бюро кредитних історій для формування єдиної бази
позичальників, що дасть можливість знизити частку прострочених та неповернених
позик;
 прискорити процес формування потужних асоціацій (ОАКС), діяльність яких
сприятиме розробленню та запровадженню єдиних правил поведінки на ринку
кооперативного кредитування, професійних і технологічних стандартів діяльності
кредитних спілок, підняття іміджу та довіри до кредитних спілок;
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 поставити одним з пріоритетних напрямів розвитку організаційної інтеграції
формування єдиної саморегулівної організації кредитних спілок у формі
всеукраїнської асоціації спілок;
 запровадити більш жорсткішу систему нагляду та контролю за дотриманням та
виконанням основних показників діяльності кредитних спілок, у разі невиконання
встановлених нормативів та небажанні усунути недоліки, запроваджувати санкції і
відкривати процедуру поглинання більш потужними спілками, що призведе до
природного укрупнення спілок та збільшення конкурентоспроможності у
майбутньому;
 долучитися до складання та подання кредитними спілками інтегрованої звітності як
перспективного напряму розвитку, дотримання кооперативних принципів діяльності
та можливостей залучення інновацій та достатнього рівня капіталу.
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ГЛАВА 2.3. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Загурський О. М.
к.е.н., доцент
ДННУ «Академія фінансового управління»
Процес розбудови аграрного сектора як і всієї національної економіки
супроводжується складними трансформаційними змінами, які торкаються не тільки
економічних, а й суспільних, політичних та екологічних сфер життя. Труднощі, що виникли
при трансформації економіки України до ринкових умов, викликані і в зв’язку з відсутністю
адекватної перехідному періоду економічної теорії. Розвиток теоретичних основ
інституціональної теорії пов’язаний з іменами А. Алчіана, Т. Веблена, О. Вільямсона,
Г. Демсеца, Р. Коуза, Д. Норта, Дж. Ходжсона, та багатьох інших. Проблемам
інституціональних змін і становлення ринкових інститутів в Україні присвячені праці
вітчизняних авторів: С. Архірєєва, В. Гейця, А. Гриценка, П. Леоненка, А. Чухна, П. Юхименка
та інших. Аналізу трансформаційних змін інституціонального середовища національного
аграрного сектора присвячено праці О. Бородіної, П. Гайдуцького, Ю. Лопатинського,
В. Месель-Веселяка, Т. Осташко, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Трегобчука, О. Шпикуляка та ін.
Однак, незважаючи на значні теоретико-методологічні напрацювання проблема створення
досконалої архітектоніки інституціональної модернізації аграрного сектору потребує більш
ґрунтовного розкриття як у теоретичному так і практичному та організаційному плані.
Реформування аграрного сектора економіки країни зумовило розвиток нових
соціально-економічних процесів і явищ у сільському господарстві, суть яких полягає в
перебудові відносин власності, формуванні ефективного власника, становленні приватного
сектора тощо. Разом з тим економічна лібералізація аграрного сектора відбувалася без
урахування існуючого інституціонального середовища та відсутності створених економічних
передумов ринкової економіки, а більшість реформ проводилися поспішно, без необхідного
наукового, правового та економічного забезпечення. Встановлення фундаментальних основ
ринкової економіки для аграрного сектору, всупереч сподіванням, стало початком затяжної
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кризи. Великий потенціал аграрного виробництва, сформований за радянських часів, в таких
умовах виявився неефективним, внутрішній стан ресурсів і, в першу чергу, право власності
на ці ресурси не відповідали вимогам нової інституціональної моделі [3, с.117]. І як влучно
зазначив Д. Львов «…перехід до ринку без побудови ринкових інститутів з неминучістю
повинен був привести (і, до нашого великого жалю, привів) до появи дикого капіталізму – з
базаром замість ринку, криміналом замість держави, тотальним зубожінням населення
замість формування спроможного середнього класу». [4, с.3]. Проте самим несподіваним
виявилася неадекватність психологічних очікувань і результатів проведених реформ, яка
перетворила романтико-демократичні ініціативи в глибоку депресію абсолютної більшості
сільського населення, підірвавши тим самим інститут довіри до будь яких подальших
реформ.
Руйнування старого нехай не зовсім ефективного, проте працюючого планового
механізму, за відсутності розуміння того, як повинен координувати взаємодії новий
ринковий призвело до ситуації інституціонального вакууму і незважаючи на прийняті
законодавчі акти інституціональні перетворення не принесли відчутного поліпшення
соціального та економічного становища основної маси сільськогосподарських
товаровиробників. Не отримав очікуваного розвитку й індивідуальний приватний сектор у
формі фермерських господарств, не спрацював в повній мірі ефект кооперації виробництва,
не були чітко визначені параметри інтеграційних процесів. Все це негативно вплинуло на
стан аграрної економіки і відтворювальні можливості всієї господарської системи аграрного
сектору. Виробництво валової продукції сільського господарства за 1990-2010 рр. знизилося
на 45,5 млрд грн, рослинництва – на 7,9 млрд грн, тваринництва – на 37,4 млрд грн, або на
31,1 %, 11,8 % і 47,2 % відповідно. [10, с 4.]. Реформи, що проводились в аграрному секторі
створили лише формальний інституціональний каркас ринкової економіки. Натомість
механізмів які б забезпечили виконання прийнятих законів, правил і норм створено не було,
реальне інституціональне середовище і формальний інституціональний каркас були
неузгодженими і часто взаємно виключали один одного.
Основними ознаками інституціонального середовища, що склалося і зберігається по
теперішній час в аграрному секторі України є те, що в ньому не достатньо специфіковані
права власності та не сформована система конституційних правил, що забезпечують
становлення і функціонування економічних суб’єктів ринкового типу, орієнтованих на
накопичення приватного і суспільного багатства на основі продуктивної діяльності. Слід
зазначити, що в економічній науці проблема реформування аграрного виробництва
традиційно розглядалася з позицій накопичення і трансляції специфічного соціокультурного
досвіду «господарювання на землі», співвідношення великих, середніх і малих форм
господарювання, інтеграції та кооперації його учасників. При цьому слід мати на увазі, що в
Україні останнім століттям ця проблема розглядалася, як правило, в контексті пошуку
найбільш оптимальних з ідеологічної точки зору моделей та шляхів суспільного розвитку.
Економічна доцільність та сукупна ефективність аграрної сфери приносилися в жертву
політичним, соціальним і іншим обґрунтуванням наукових рішень аграрного питання і
практичного планування конкретного господарського досвіду. У даному випадку не слід
скидати з рахунків і те, що ефективність і структура аграрного господарства як складова
соціально-історичного досвіду завжди виступали підставою його спадкоємності і
внутрішньої цілісності. Тому будь-які скільки-небудь значимі трансформації в цій сфері, а
тим більше радикальні перетворення, завжди сприймалися як щось набагато більше, ніж
просто економічна діяльність, адже аграрне господарство це область матеріального життя
суспільства, в якій опиняються максимально переплетеними раціонально-економічні та
ціннісно-ментальні аспекти та установки простої людини, соціальних груп, регіонів,
історичних традицій всього суспільства.
Застосування концепцій інституціоналізму як теоретичної бази трансформаційних
перетворень повинно виконувати двояку роль: 1) пояснювати причини гальмування
ринкових реформ та здійснених помилок на цьому шляху; 2) забезпечувати обґрунтування
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подальших трансформаційних кроків, зокрема з урахуванням секторальних особливостей. [8,
с. 230]. Досвід різних країн світу показує, що найбільш успішно економічні реформи
пройшли в тих країнах, які змогли побудувати інституціональну структуру ринкової
економіки на основі власних традиційних цінностей, норм і правил суспільного життя.
Відповідно, невдала реалізація економічних реформ, відсутність ефективних інститутів їх
регулювання і ненадійність прогнозів на майбутнє потребують відходу від запозичених і
неадаптованих до українських економічних реалій концепцій та вироблення нових підходів
дослідження розвитку економік з ринками, що розвиваються. Перегляд існуючих основ
господарювання зумовив необхідність зміни орієнтирів – від класичної економічної теорії,
базовим принципом якої є рівновага в економічній сфері та неокласичної теорії в основу якої
покладено свободу вибору економічного агента – до методології інституціональної теорії,
яка спрямовує увагу економічного аналізу на суспільні відносини, досягнення ефективності
та стабільності розвитку суміжних з економікою сфер (політики, юриспруденції, соціальної
сфери тощо) та більш реалістично оцінює особливості обміну між економічними агентами
враховуючи те, що їм притаманна обмежена раціональність, а процеси прийняття рішень
завжди пов’язані з не достатком інформації, ризиком і невизначеністю. В умовах переходу до
нового типу господарювання потрібно усвідомити всю важливість досконалої
інституціональної архітектоніки для створення умов успішного реформування економіки
країни. Адже економічні інститути включають поряд з формами суспільного відтворення,
норми, які вже склалися в суспільстві (звичаї, традиції, характер мислення та «ідеологію»
економічних суб’єктів, правила поведінки, мотиви і стимули, втілені в структурі і
функціональних особливостях інституціональної системи). Вони виступають у якості
факторів, які формують поведінку економічних суб’єктів, вносять в неї елементи
організованості, створюють можливості для управління поведінкою соціальних груп і
окремих верств населення. Інститути створюються людьми з метою забезпечення порядку й
усунення невизначеності в обміні. Серед них можна виділити формальні (правила, закони,
конституції) та неформальні (норми поведінки, умовності, внутрішні принципи), а також
механізми примусу, що дозволяють контролювати їх дотримання. Причому примус
здійснюється: як через внутрішні обмеження діяльності так і через страх перед покаранням
за порушення відповідних норм та громадські санкції або державне насильство. Особливістю
аграрного сектора, на відміну від інших сфер діяльності, є різноманіття типів і форм
специфікації прав власності, типів і форм господарювання, безпосередній державний вплив і,
відповідно різноманіття обмежень та примусів і на кінець сам тип господарювання, що
склався в процесі тривалої історичної еволюції неформальних правил ведення
сільськогосподарської діяльності.
В силу консерватизму економічних агентів стереотипи мислення яких, сформовані
попередніми нормами економічної культури аграрного господарювання, створені ринкові
інститути вельми повільно реагують на зміни, які відбулися в країні породжуючи свідому
протидію чи просто бездіяльність місцевих органів влади щодо реального впровадження у
життя нових інституціональних норм. Відповідно за рахунок лобіювання асоційованих
інтересів своїх агентів і формування сприятливого середовища попередні інституції як
фактор соціальної інерції можуть зберігатися невизначено довго, крім тих випадків, коли
обставини змушують їх до змін [11, с. 128.]. Формальні інститути часто створюються, щоб
служити інтересам тих, хто контролює інституціональні зміни у ринковій економіці. Така
ситуація склалася і в аграрному секторі України, де гонитва за власними інтересами одних
має стійкий негативний ефект у всіх інших.
Разом з тим слід відмітити, що формальні закони можуть змінюватися швидко, але
примушування і неформальні правила пристосування до економічних інститутів капіталізму
в аграрному секторі змінюються повільно. Розвиток аграрних ринкових інститутів в Україні
значною мірою залежить від минулого, а моделі управління базуються на інституціональній
історичній спадщині. З огляду на високу консервативність і прихильність сільського населення
традиціям аграрна економіка найбільш закрита для швидких позитивних інституціональних
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змін і логіка попередніх відносин та соціальних інститутів до цих пір суттєво визначає
пореформений розвиток і функціонування господарських одиниць [2, с.19]. Обумовлено це
більшою стійкістю і більшою роллю неформальних правил в інституціональному середовищі
аграрного господарства, консервативністю і прихильністю сільського населення традиціям та
звичаям. У свою чергу, велика стійкість і значимість неформальних інститутів, включаючи
соціальні та економічні норми господарювання, зумовлюється рядом специфічних умов як
самого виробництва так і особливості прояву чинників, що впливають на процес
інституціоналізації аграрного сектора. По-перше специфіка аграрного виробництва
визначається високим ступенем ризику і непередбачуваності, залежністю від природнокліматичних умов та наявністю специфічних факторів виробництва (земля, рослини,
тварини), які суттєво впливають на форми господарських структур, впроваджувані інститути
та інституціональне середовище в цілому. По-друге на формування і розвиток інститутів
впливають специфічні демографічні особливості сільської місцевості, що характеризуються
відносно постійним складом населення, територіальною відособленістю та невеликими
компактними поселеннями. По-третє особливість неформальних інститутів аграрного
виробництва визначається і такими, специфічними факторами, як етнічний склад населення,
національні і релігійні звичаї та соціокультурні традиції. Зазначені фактори сприяють
формуванню в аграрному секторі значною сукупності особливих «сільських» неформальних
правил, які формують специфічний сільський устрій та істотно впливають на
інституціональне середовище.
Процес узгодження політичних, економічних, юридичних та інших інструментів
існуючим у аграрному секторі неформальним інститутам досить тривалий, адже неможливо
водночас ніяким правовим актом змінити свідомість, менталітет та економічну культуру
учасників ринкових трансформацій. У період трансформаційних змін інститути повільно
пристосовуються до змін навколишньої обстановки, тому інститути, які були ефективними
стають неефективними і залишаються такими ще тривалий час, так як стрибкоподібного
розвитку суспільства не буває. З цього приводу слушним є твердження Г. Колодко:
«Недосконалий інституціональний розвиток не дасть можливості в повній мірі використати
наявний соціальний, людський або фінансово-ресурсний капітал. Відповідно вимагається
двоякий підхід. З одного боку, потрібно весь час підтримувати розвиток відповідних
інститутів в необхідному напрямку, а з другого – терпеливо чекати «поки душі не
достигнуть», в той же час стимулювати цей процес за допомогою м’якого переконання
людей в необхідності просуватися вперед» 5, с. 43. Можлива причина неоднозначного
сприйняття ідеології ринкової трансформації криється в консерватизмі селянських мас, їх
нездатності оперативно та раціонально оцінювати певні альтернативи. А непідготовленість
агровиробників до організації виробництва в ринковій системі з психологічної точки зору
доповнюється політичними, організаційними та економічними проявами.
Україна, як і більшість постсоціалістичних країн розглядає свій шлях ринкової
інституціональної трансформації через можливість входу в глобальну інституціональну
систему (в сучасних умовах ЄС). Такий шлях на думку С.М. Лєвіна передбачає, що значну
частину функцій щодо визначення напрямків розвитку національної економіки виконують
бізнес і владні структури більш розвинених країн, які визначають правила гри і стратегічні
моделі поведінки в рамках даного економічного і політичного співтовариства. [7, с. 9].
Проте, цей шлях (особливо за відсутності прямих гарантій вступу до ЄС і перманентних
проблем окремих його членів ) не гарантує швидкого а головне стійкого економічного
розвитку для України. У багатьох членів суспільства виникають питання: скільки потрібно
часу для такої адаптації? на скільки потрібно прагнути саме такого сценарію? та, чи будуть
такі досягнення безболісними для суспільства? З огляду на останні події в країні однозначної
відповіді немає. Тому, на нашу думку, для України в цілому і для аграрного сектора її
економіки зокрема, шлях до розвинутого, демократичного соціально-економічного устрою
треба пройти за своїми «правилами гри» які будуть враховувати як демократичні європейські
цінності в політиці, бізнесі, стандартах життя, тощо, так і власні інтереси, менталітет,
179

традиції та досвід. Необхідно замінити стандартну теорію вибору, в якій всі дії є необхідним
наслідком екзогенних передумов; а модель пізнання не тільки відображає обмеженість
людської діяльності, але і розподіляє здатності створювати, модифікувати і застосовувати
моделі поведінки на цілеспрямовану дію відповідну до ситуації, що склалася у конкретних
соціально-економічних умовах і відповідає прагненням всього суспільства. Необхідно від
«реформ за ради реформ» перейти до «реформи за ради добробуту», знайти зв’язок між
економічним розвитком держави і добробутом її громадян, економічними інтересами бізнесу
і соціально-екологічними умовами життя населення.
Відповідно, інституціоналізація аграрного сектора має мати свої особливості і поряд з
використанням загальних методологічних підходів повинна враховувати складність та
суперечливість взаємодій впроваджуваних ринкових інститутів та характерних для
попереднього суспільно-економічного устрою формальних інститутів суспільного
господарювання і сформованих протягом тривалої історичної еволюції неформальних правил
аграрного господарювання (культури, традицій, звичаїв, знань, демографічних та національних
особливостей, сформованій інфраструктурі сільських поселень, навколишньому середовищу).
Структурна модернізація аграрної сфери повинна насамперед здійснюватися, за рахунок
пріоритетного розвитку експортно-орієнтованих і імпортно-замінних галузей, впровадження
ресурсозберігаючих технологій, виробництво альтернативних видів енергії, розвитку
адаптивного виробництва, що знижує навантаження на навколишнє середовище, виробництва
екологічно чистої продукції з власних сировинних ресурсів, тощо. Розробка інтегрованої
концепції інституціональної модернізації аграрного сектора повинна будуватися на аналізі
співвідношень «витрати/вигоди», «доцільність/раціональність», проводитися за розумінням і
контролем суспільства і включати як стратегічні напрями так і тактичні, альтернативні
шляхи розвитку сектора, його галузей і фірм, що відповідають інтересам, рутинам і правилам
поведінки його економічних агентів. Така концепція повинна скласти аналітичну основу для
вивчення і збереження інститутів, що показали свою стійкість і ефективність в реальних
умовах господарювання, їх розвиток та підсилення їх впливу на подальшу траєкторію
розвитку аграрної економіки країни.
Процес інституціональної модернізації аграрного сектора України може відбуватися
за певним алгоритмом:
1. Стратегічні напрями інституціональної модернізації розбиваються на етапи, кожен з
яких розробляється владними структурами широко обговорюються у суспільстві і
затверджуються через інститути суспільного представництва різного рівня (ради,
референдуми, тощо).
2. На кожному з етапів визначаються:
– інститути аграрного сектора, що потребують модернізації;
– часовий проміжок даної модернізації;
– інструменти державної політики, які будуть застосовуватися на кожному з етапів;
– необхідні для модернізації кошти:
– аналіз «доцільність/раціональність»;
– очікувані результати на кожному з етапів.
3. Після впровадження інституту державні структури із залученням громадських
організацій проводять аналіз «витрати/вигоди» з подальшим закріпленням ефективних форм,
або заміною на альтернативні неефективних інституціональних форм.
4. На кожному з нових етапів розробляється державна політика, яка закріпить
досягнуті результати і забезпечить стійке економічне зростання в секторі та довготривале
покращення життя не тільки селян, а і всіх громадян країни.
Поетапна інституціональна модернізація з підстройкою інструментів державної
політики до інституціонального середовища, що встановилося на попередніх етапах у
поєднанні з процесами навчання новим правилам, врахуванням неформальних інститутів та
за контролем суспільства надасть можливість побудувати стійкі інституціональні форми
подальшого конкурентоспроможного розвитку аграрного господарства країни та здійснить
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перехід до системної, циклічної моделі аграрного господарювання на принципах
збалансованості та регенерації, створити для господарюючих суб’єктів прозорі прогнозовані
та передбачувані на тривалий час умови і стимули діяльності. Разом з тим слід зазначити, що
ідея поетапної інституціоналізації не завжди знаходить підтримку у вчених і практиків, що
підтримують використання механізмів «шокової терапії» при зміні соціального устрою. Так,
Я. Корнаї підтримує ідею «пакета» радикальних реформаторських заходів, коли ряд кроків
робиться одночасно [6], а Е. Андерсен зазначає, що «сходження» може виявитися занадто
довгим, якщо моделювання буде послідовно включати всі різні інституціональні рівні. Тому
існує необхідність альтернативного моделювання шляхом безпосереднього переходу до
впровадження абстрактної, але в той же час повної версії системи цін та її інститутів. [1, с.
185]. Проте, на нашу думку, принципи «шокової терапії» спрацювали в агарних секторах
східноєвропейських (Угорщина, Польща, Словакія, Чехія та ін.) та прибалтійських (Латвія,
Литва, Естонія) країн в першу чергу в силу того, що інститути капіталістичного
господарювання (особливо ті, що стосуються приватної власності) на відміну від інших
пострадянських країн не були генетично винищені і з перших кроків впровадження знайшли
розуміння та підтримку у більшості селян. В Україні ж поступовий, поетапний та зважений
підхід може показати кращі результати тому, що «вирішення однієї проблеми дозволяє
зосередити увагу на інший, а оскільки людські істоти мають чудові здібності вирішувати
проблеми як у споживанні, так і у виробництві (здебільшого за рахунок застосування логіки,
але переважно за рахунок формування нелокальних зв’язків), прояв економічної еволюції
розширюється аж до генерування нових видів потреб» [9, с. 34]. До того ж не обов’язково
етапи інституціональної модернізації пов’язувати з тривалими часовими інтервалами, адже
ми не говоримо про реформування (за двадцять років реформ в аграрному секторі України в
цілому капіталістичні основи: інститути, політичні і громадські організації, ідеологія та
ринкові правила, що діють з різним ступенем ефективності, розбудовані) ми говоримо про
подальше закріплення ефективно працюючих ринкових форм та модернізацію неефективних
що зможуть поєднати рівень економічних успіхів бізнесу з рівнем добробуту населення
країни.
Отже, в умовах ринкових перетворень в Україні сформовані основні інститути та
механізми регулювання виробництва аграрного сектору економіки, але вони ще не
ефективні, а це негативно відображається на розвитку всього сектора і іноді призводить до
диспропорції між виробництвом і споживанням. Подолати дане протиріччя можна за
допомогою організації та розвитку ринкових інститутів, під керівництвом держави і
контролем суспільства. Якщо в основі всіх інституціональних перетворень лежать стосунки
власності, то в агросфері, трансформація відносин власності вже доконаний факт. І тепер на
черзі стоїть більш складне завдання – сприяти реалізації економічної складової права
приватної власності. Необхідно економічно, політично, юридично, соціально забезпечити
процес виробництва на землі, розподіл, обмін і споживання продукції із землі так, щоб була
високою економічна віддача цього ресурсу та забезпечена його екологічна безпека.
Подальше реформування архітектоніки аграрного сектора України, на нашу думку,
заклечається в поетапній інституціональній модернізації з підстройкою інструментів
державної політики до інституціонального середовища, що встановилося на попередніх
етапах у поєднанні з процесами навчання економічних агентів новим правилам та
врахуванням неформальних інститутів аграрного господарювання.
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ГЛАВА 2.4. МАТРИЧНА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Краус Н. М.
к.е.н, доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів
Науково-дослідний фінансовий інститут
ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ, Україна
Державні органи влади, в сьогоднішніх складних умовах господарювання, докладають
всіх можливих зусиль для формування інноваційної економіки в частині модернізації
української економіки. Створення ефективної якісної та конкурентоспроможної інноваційної
системи вимагає вирішення великої кількості задач. Серед них виділяють цілий комплекс
задач, пов’язаних з підтримкою інноваторів в правовій, політичній, техніко-технологічній,
кадровій, фінансово-економічній та соціокультурній сферах.
В економіці розвинутих країн, в умовах глибокої спеціалізації (яка сьогодні
характерна для них всіх), прийнято створювати спеціальні організації, установи по підтримці
інноваторів. Такого роду інститути-організації створюються як державою, так і регіональною
владою. Окрім того, вони можуть створюватися окремими корпораціями як один із напрямів
диверсифікації діяльності.
Звичайно ж створенням спеціалізованих інститутів-організацій розвиток інноваційної
діяльності не обмежується. Сьогодні при створенні і просуванні інновацій можна виділити
велику кількість різного роду варіантів організації діяльності. Органи влади, через розробку
нормативної бази та реалізацію спеціальних програм розвитку (включаючи і пряме
фінансування, хоч і незначне) забезпечують системність, спрямованість та пріоритетність
інноваційної діяльності.
Різного роду програми і окремі задачі по розвитку структур, які забезпечують
інноваційну діяльність, об’єднують в заходи по розвитку інноваційної інфраструктури. Разом
з тим, є потреба у вивченні інституціональних зв’язків і взаємодії інститутів-організацій та
установ, аналізі виробничо-технологічної складової інноваційної інфраструктури з
урахуванням соціально-культурного середовища інноваційної діяльності.
Вихідною задачею будь-якої економічної теорії є дослідження наукових економічних
категорій і закономірностей, що дозволяють пояснити їх природу, проаналізувати і
систематизувати об’єктивні процеси та наслідки. В економічній теорії часто
використовується метод наукової систематизації для виявлення загальних і особливих
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закономірностей, функціональних залежностей при визначенні економічних категорій.
Користуючись цим науковим методом, дослідники формують й уточнюють логічні моделі,
котрі в допустимій форму здатні відображати реальні процеси. В зв’язку з цим, важливими
особливостями розвитку сучасної економічної науки є комплексність і взаємозв’язок між
різними категоріями.
Розглядаючи інноваційну економіку з позиції інституціональної економічної теорії,
можна оцінити здійснювані в ній процеси і взаємодії як деяку сукупність суб’єктів, котрі
діють як системно, так і розрізнено у вирішенні задач різного рівня, а головне – в оптимізації
її кінцевого результату. Особливо актуальним є питання можливості розвитку інноваційності
в рамках загального інфраструктурного підходу та участі в цьому всіх суб’єктів
реформування. Сьогодні потрібно максимально зрозуміти інституціональні особливості та
істинний потенціал інноваційних інститутів розвитку.
Видається за доцільне розглянути основні підходи до розуміння поняття
“інфраструктура” та її елементної складової «інноваційна інфраструктура».
В економічній літературі поняття інфраструктури вперше з’явилося в дослідженнях
західних економістів. Було пов’язане воно з будівельним виробництвом, асоціювання з
фундаментом якоїсь будови та з військовим профілем дій (малось на увазі комплекс, що
забезпечує успішні військові операції, споруди, комунікації).
Великий економічний словник [1, с. 384] визначає інфраструктуру як «комплекс
виробничих та не виробничих галузей, які забезпечують умови виробництва: дороги, зв’язок,
транспорт, освіту, охорону здоров’я». «Інфраструктура» як економічна категорія вивчена ще
недостатньо. Та все ж ряд науковців [2; 3; 4; 5] наполягають, що вона є обов’язковим
компонентом будь-якої цілісної економічної системи. З точки зору матеріально-речового
змісту інфраструктура відображає продуктивні сили, а з точки зору суспільної форми –
виробничі відносини.
Отже, ретроспектива становлення економічної думки демонструє, що інфраструктура
в сучасному сприйнятті розуміється як складна система комунікацій, об’єктів, споруд, а
також організацій і установ, що забезпечують життєдіяльність суспільства.
Виокремлюють такі функції інфраструктури:
 створення загальних умов для ефективного функціонування структуроутворюючих
галузей у національному господарстві загалом, в регіонах, соціальній сфері, на
підприємствах;
 системоутворююча – сприяє забезпеченню єдності на всіх фазах відтворення в
національному господарстві в цілому, й в окремій його структурній ланці шляхом
встановлення взаємозв’язку в процесі відтворення;
 забезпечення нерозривності раціональних товарних, грошових, інформаційних та
інших потоків, що створюють загальні умови для динамічної стабільності відтворення.
Таким чином, інфраструктура є чинником, умовою прискорення обороту капіталу в
базових галузях, у національному господарстві загалом, й у всіх його ланках [2, с. 458–459].
В науковій літературі пропонується різне трактування категорії “інноваційна
інфраструктура”. Так, російські науковці Д. Степаненко та Л. Тітов під інноваційною
інфраструктурою розуміють сукупність суб’єктів, що здійснюють матеріально-технічне,
фінансове, організаційно-методичне, інформаційне, консультаційне та інше забезпечення
інноваційної діяльності [6, с. 21]. На їх думку інноваційна інфраструктура, як забезпечуюча
підсистема є об’єднанням об’єктів, які безпосередньо не приймають участь у створенні і
виробництві інновацій. Але, разом з тим, є як така що відіграє важливу роль у забезпеченні
цього процесу [3, с. 66].
Представляє науковий інтерес визначення ще одного російського науковця
О. Коломійця, який розуміє під інноваційною інфраструктурою комплекс взаємопов’язаних
структур, що обслуговують і забезпечують реалізацію інноваційної діяльності, а саме:
інноваційно-технологічні центри, технологічні інкубатори, технопарки, навчально-ділові
центри [4, с. 305–306].
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Розкриваючи зміст даної економічної категорії, О. Коломієць вказує і на основні
функції інноваційної інфраструктури. До них він відносить «забезпечення формування і
розвитку національної інноваційної системи. Конкретні функції інноваційної
інфраструктури, як правило, визначаються змістом самої інноваційної діяльності, яка
здійснюється на базі цієї інноваційної інфраструктури. Найважливіша функція інноваційної
інфраструктури на всіх етапах інноваційного процесу полягає в забезпеченні матеріальних і
організаційних умов розвитку ринку інновацій» [4, с. 307]. Принципова особливість
інноваційної інфраструктури – переплетення та практична інтеграція її функцій. З цією
думкою не погодитись не можна.
Проаналізувавши різні дефініції в сфері трактування термінів «інфраструктура» та
«інноваційна інфраструктура», представляє інтерес, в рамках інституціонального підходу,
поєднання горизонтальних і вертикальних принципів її визначення.
Горизонтальний принцип реалізується в укрупненому групуванні складових
інноваційної інфраструктури за інноваційною діяльністю в різних галузях. Вертикальний
принцип найбільш повно розкриває науково-технічний зміст інноваційної інфраструктури в
середині конкретної сфери економіки на різних її рівнях. Реалізуючи його можна виділити:
інноваційну інфраструктури сфери матеріального виробництва, інноваційну інфраструктури
окремої галузі виробництва, інфраструктуру інноваційного підприємства.
Виходячи з вище сказаного, ми пропонуємо розуміти під інноваційною
інфраструктурою сукупність умов (система освіти, фундаментальна наука, правові
інститути), інститутів-організацій, установ, промислових та інших суспільних об’єднань
(інноваційно-технологічні центри, технологічні інкубатори, технологічні парки, венчурні
фонди), що забезпечують можливості успішної інноваційної діяльності та сукупність
взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих систем і відповідних їм організаційних й
управлінських підсистем, які необхідні для ефективного здійснення інноваційної діяльності і
реалізації нововведень.
Формування і розвиток інноваційної економіки на всіх рівнях економічної агрегації,
базується на побудові ефективного функціонування інноваційної інфраструктури, яка
забезпечує здійснення відтворювального процесу на основі інновацій з позитивною
динамікою розвитку.
Інноваційна інфраструктура повинна бути націлена на рішення стратегічних задач
розвитку і реалізацію венчурними підприємствами та інститутами інноваційного розвитку
потенціальних конкурентних переваг, побудови взаємодії і взаємозв’язків між всіма
регіонами країни, пошук закордонних партнерів, ініціювання державних програм на
державному рівні із залученням організацій та спеціалістів інноваторів з різних сфер науки і
техніки.
В умовах формування інноваційної економіки, управління розвитком економічної
системи передбачає створення сприятливих умов для позитивної динаміки основних
показників, що характеризують соціально-економічний розвиток системи та з метою рішення
пріоритетних задач інноваційного розвитку на всіх рівнях економічної агрегації.
Формування інфраструктури інноваційної економіки відбувається під час
інноваційного процесу, який розвивається циклічно. Кожний з етапів інноваційного циклу
має свої специфічні характеристики, тому інвестиційна стратегія держави на кожному етапі
повинна відповідати цим особливостям. В міру просування інновацій від фундаментальних
досліджень до промислового виробництва і збуту, дослідна діяльність поступається місцем
стандартним маркетинговим технологіям просування інноваційного товару потенційному
споживачеві [4, с. 309].
Інноваційна інфраструктура є фактором ефективного розвитку національної
інноваційної системи. Вона сприяє економічному, соціальному і культурному розвитку
країни.
На сьогодні безперечно цікавим є досвід формування інноваційної інфраструктури
запропонованої дослідником Стенфордського університету Г. Іцковічем в його праці
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«Потрійна спіраль. Університети – промисловість – державне управління. Інновації в ідеї»
[7]. Науковцем проаналізовано надскладний характер взаємодії трьох основних суб’єктів
інноваційного процесу (що вказані у назві праці), під час якого відбувається якісна зміна
самих суб’єктів. Потрійна спіраль є вдалою знахідкою, оскільки стає явною паралель
інноваційної системи з «живим організмом» і екосистемою, потреба гармонізації
взаємовідносин окремих гілок спіралі та їх спільного прагнення в досягненні єдиної мети.
З інституціональної точки зору для побудови національної інноваційної системи
обов’язковою умовою є відповідність відносин основних учасників інноваційного розвитку
принципам потрійної спіралі.
Вертикалізація економіки України є фундаментальним «гальмом» інноваційного
розвитку. Модель потрійної спіралі протиставляє вертикальним механізмам управління
інноваційним розвитком встановлення та вдосконалення горизонтальних зв’язків між
«дійовими особами». Саме динаміка їх взаємодії, якість взаєморозуміння і є ключовими
параметрами потрійної спіралі. Для забезпечення необхідної динаміки слід створювати
колегіальні органи, суспільні організації, галузеві союзи і планомірно децентралізувати
процеси прийняття рішень, перетворюючи їх з наказів зверху в спільні ініціативи.
При соціальному і економічному розвитку суспільства, яке базується на знаннях,
необхідно уникати двох крайнощів на шкалі інноваційного спектру. Перша – підтримка
виключно науки і досліджень як таких. Друга – фокусування на забудові переконливих і
великих споруд площадок, на яких розмістяться високотехнологічні компанії, в якості
основної стратегії розвитку інноваційного сектора економіки.
Використання концепції потрійної спіралі дозволяє уникнути ситуації, в якій регіони з
високими рейтингами публікацій і індикаторами патентування не зможуть використати в
повній мірі ресурси, що спрямовані на інноваційних розвиток та не будуть мати можливості
у повній мірі реалізувати свій потенціал.
Модель потрійної спіралі адекватно визначає і вимірює взаємовідносини учасників
інноваційної системи, а саме влади, бізнесу і університету. Не існує жодного прикладу в
світі, де б національна інноваційна система ефективно діяла поза принципами потрійної
спіралі, де б університети знаходились не в центрі цих подій.
Російські науковці В. Московкін, І. Кримский виділяють п’ять широких груп
інноваційної інфраструктури, а саме: виробничо-технологічна; експертно-консалтингова;
кадрова; інформаційна; фінансова [8, с. 76–77].
Українські науковці-економісти В. Геєць, В. Семиноженко, Б. Кваснюк, А. Міщенко
вказують, що елементами інноваційної інфраструктури є: технологічна інфраструктура;
центри
колективного
користування
виробничим
обладнанням;
консалтингова
інфраструктура; інфраструктура підготовки кадрів; інформаційна інфраструктура; фінансова
інфраструктура; збутова інфраструктура [9, с. 40; 5, с. 120–134].
Група українських дослідників в сфері інновацій, а саме, В. Литвинова, В. Поліщук,
Б. Грабовський до складових інфраструктури інноваційної діяльності відносять: нормативноправову складову; інформаційно-аналітичне забезпечення; кадрову підтримку; консалтинг;
фінансове забезпечення; виробничо-технологічне забезпечення [10, с. 19].
Авторське бачення інфраструктури інноваційної економіки представлене в табл. 1, у
вигляді матричної структури за сегментами даної інфраструктури.
На наш погляд, ефективна інноваційна інфраструктура повинна бути представлена
обов’язково наступними складовими: фінансово-економічною; експертно-консалтинговою;
інформаційною; кадровою; збутовою; технологічною.
Слід зауважити, що в межах технологічної складової запропоновано розглядати сім
інноваційно-орієнтованих структур, а саме: бізнес-інкубатори; інноваційно-технологічні
центри (ІТЦ); технопарки або наукові парки; інноваційно-промислові комплекси;
інноваційно-технологічні кластери (в деяких країнах їх називають технополіси); технікопроваджувальні зони; центри колективного користування високотехнологічним
обладнанням.
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Таблиця 1
Матрична структура інноваційної економіки [розробка автора]
Бізнесінкубатори

Сегменти інноваційної інфраструктури

Фінансовоекономічна
складова

Експертноконсалтингова
складова

Інформаційна
складова

Кадрова
складова

Збутова
складова

Позабюджетні фонди
технологічного
розвитку. Кошти бізнесангелів (приватні
інвестори)
Надають в оренду
нежитлові приміщення,
консультаційні,
бухгалтерські,
юридичні послуги

Ресурси структур
підтримки малого
бізнесу
Залучення новаторів.
Підготовка інноваторів
у спеціалізованих ВНЗ
до складу яких входять
бізнес-інкубатори
Торговельні магазини.
Інтернет-магазини

Технологічна складова
ІнноваційноІнноваційноТехнопарки,
Інноваційнотехнологічні
технологічні наукові парки
промислові
кластери
центри (ІТЦ)
комплекси
(технополіси)
Бюджетні та
позабюджетні
Бюджетні кошти
фонди
Венчурні фонди
технологічного
розвитку
Центри трансферу технологій

Консалтинг у
сфері фінансів
та економіки
Ресурси
структур
підтримки
малого та
середнього
бізнесу

Державна система науковотехнічної інформації

Підвищення кваліфікації
персоналу у сфері інновацій

Зовнішньоторговельні
об’єднання

Підготовка
спеціалістівінноваторів
технологічного і
наукового
менеджменту
Спеціалізовані
посередницькі
фірми
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Технологічний
консалтинг.
Консалтинг у
сфері
управління
Регіональні
інформаційні
мережі

Технікопроваджувальні
зони
Посівні і стартові
фонди

Маркетинговий
консалтинг

Інтернетресурси.
Інформаційноаналітичні
центри

Підвищення
кваліфікації
персоналу в
межах країни та
закордоном

Підвищення
кваліфікації у
сфері інновацій
закордоном, з
перейманням
досвіду

Інтернет

Виставки,
ярмарки

Центри колективного
користування
високотехнологічним
обладнанням
Гарантійні фонди і
структури (типу
страхових,
інвестиційних)
Консалтинг у сфері
зовнішньоекономічної
діяльності

Інтернет-ресурси

Підвищення
кваліфікації персоналу в
сфері інновацій за
кордоном
Інтернет

В таблиці, відповідно до п’яти інших складових вказано загальні характерні
особливості діяльності цих семи видів інноваційних утворень.
В міру технологічних змін в Україні, появи та апробації нових форм поведінки
суб’єктів господарювання на ринку, ставляться вимоги до чинних інститутів, задаючи
напрям їх трансформації та коригуючи механізми реалізації певних формальних і
неформальних норм економічної поведінки господарюючих суб’єктів, що працюють в сфері
інновацій. Орієнтація на інноваційний шлях розвитку української економіки потребує
значних інституціональних змін у різних сферах суспільного життя. Особливу увагу слід
звернути на процес перетворення старих інститутів, які приймають участь в інноваційних
процесах, на нові, під час модернізації та адаптації до умов сучасного глобального
середовища.
Інституціональний вектор розвитку в інноваційній економіці сприятиме покращенню
внутрішнього потенціалу країни, результативності та розвитку вітчизняних ризикового
підприємництва, зростанню їх ролі в народногосподарському комплексі України.
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ГЛАВА 2.5. ОЦІНКА СТАНУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
У 2001-2014 РОКАХ
Кучеренко О.В.
аспірант
Одеський національний економічний університет
Харчова промисловість є однією із провідних галузей вітчизняної економіки. Вона
об’єднує у своєму складі багато підгалузей, серед яких: олійно-жирова, хлібопекарська,
цукрова, молочна, кондитерська, м’ясна, лікеро-горілчана тощо. Харчову промисловість
треба розглядати, як таку, що забезпечує продовольчу безпеку держави та формує її
експортний потенціал. Галузь має тісні інтеграційні зв’язки із сільським господарством і є
важливою складовою агропромислового комплексу України.
Слід зазначити, що в обсягах реалізованої промислової продукції виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становить на протязі останніх років
приблизно 16-17%. Галузь посідає друге місце після металургії та обробки металу за

обсягами виробництва продукції і входить в першу п’ятірку галузей по наповненню
державного бюджету.
Ситуація, яка складається на даний момент у харчовій промисловості України,
потребує подальшого детального аналізу з виявленням тенденцій та структурних
диспропорцій. Можна стверджувати про стійку тенденцію зниження виробництва продукції
харчової промисловості на протязі 2001-2014 років, починаючи з 2008 року (табл. 1, рис. 1).
Таблиця 1
Аналіз темпів росту продукції харчової промисловості України у 2001-2014 роках
(у % до попереднього року)*
Показники
Промисловість всього
Переробна промисловість
у тому числі: виробництво
харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
Промисловість всього
Переробна промисловість

2001 р.
114,2

2002 р.
107,0

2003 р.
115,8

2004 р.
112,5

2005 р.
103,1

2006 р.
106,2

2007 р.
107,6

117,2

108,9

118,2

114,6

103,0

106,3

109,9

118,2

108,4

120,0

112,4

113,7

110,0

107,5

94,8
94,0

78.,1
73,.5

111,2
113,9

107,6
108,2

99,5
98,0

95,3
92,3

95,0
93,0

94,9

101,2

у тому числі: виробництво
харчових продуктів, напоїв та
97,9
94,0
103,2
99,4
101,6
тютюнових виробів
*Таблиця побудована автором за даними Державної служби статистики України [1-7]

Рис. 1. Динаміка індексів виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів, у % до попереднього року [1-7]
Період 2008-2009 років показує спад у 2009 році виробництва промислової продукції
до 78,1% та спад продукції переробної промисловості до 73,5%. По виробництву харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів також має місце зниження, але темпи його дещо
нижчі ніж по промисловості в цілому та в 2009 році дорівнюють 94,0%.
У 2010 році спостерігаються тенденції зростання обсягів промислової продукції,
переробної промисловості та виробництва харчових продуктів і напоїв. Але необхідно
відмітити, що це зростання відносно до 2009 року, коли мав місце значний спад
виробництва.
У 2012-2013 роках та першому півріччі 2014 року по промисловості в цілому та
переробній промисловості знов спостерігається тенденція до зниження. По виробництву
харчових продуктів та напоїв в 2012 році, напроти, спостерігається підвищення до 101,6%, а
в 2013 році – знов зниження до 94,9%.
Перше півріччя 2014 року характеризується підвищенням виробництва харчових
продуктів до 101,2%.
Таким чином, представлені тенденції дозволяють зробити висновок про зниження
промислового виробництва, виробництва продукції переробної та харчової промисловості
України на протязі 2008-2014 роках, незважаючи на коливання по роках.
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Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становить значну
частку у структурі продукції промисловості України (рис. 2).

Рис. 2. Питома вага продукції харчової промисловості у загальних обсягах
промислового виробництва в 2007-2013 роках, % [1-7]

Представлена тенденція питомої ваги продукції харчової промисловості у загальних
обсягах промислового виробництва свідчить, що найбільші показники спостерігаються у
2009 та 2013 роках (19,8 та 21,1%).
Саме в ці роки відбувається найбільше зниження промислового виробництва по
Україні. Слід зазначити, що в ці ж самі роки виробництво харчової продукції також
знижується, але не такими значними темпами.
Аналіз тенденцій промислової продукції підприємств харчової промисловості за
основними видами діяльності наведено в табл. 2.
Аналіз тенденцій виробництва за видами діяльності дозволяє зробити висновки про
значне зменшення у 2008-2009 роках виробництва м’яса та м’ясних продуктів, перероблення
та консервування овочів та фруктів, молочних продуктів, хліба та хлібобулочних виробів.
Таблиця 2
Аналіз тенденцій промислової продукції підприємств харчової промисловості України
за основними видами у 2001-2014 роках* (у % до попереднього року)
Види продукції
1
Виробництво харчових
продуктів, напоїв
1) виробництво м'яса та м'ясних
продуктів
2) переробка та
консервування овочів.,
фруктів
3) виробництво олії та тваринних
жирів
4) виробництво молочних
продуктів та морозива
5) виробництво продуктів
борошномельно- круп'яних
6) виробництво інших харчових
продуктів
7) виробництво хліба та
хлібобулочних виробів
8) виробництво сухарів, печива,
пирогів і тістечок тривалого
зберігання
9) виробництво какао, шоколаду,
цукристих кондитерських вироб
10) виробництво напоїв

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

2

3

4

5

6

7

8

117,5

107,8

120,1

112,2

113,3

110,1

107,8

89,2

130,0

126,1

115,3

111,6

113,6

119,4

127,3

122,5

139,3

120,3

129,8

111,8

121,2

97,2

110,0

132,8

109,1

107,9

125,3

109,9

134,9

98,1

113,6

120,7

115,6

93,5

107,8

106,0

102,9

105,1

116,3

95,3

94,2

109,8

118,9

102,4

120,8

103,3

107,4

113,6

95,7

103,0

98,0

107,2

105,7

103,0

100,6

97,3

117,7

117,1

124,1

126,1

118,4

124,0

105,9

115,8

101,3

111,9

112,5

111,2

100,7

109,0

123,3

116,2

118,0

115,7

124,0

109,6

113,3
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Продовження табл. 2
1
Виробництво харчових
продуктів, напоїв
1) виробництво м'яса та м'ясних
продуктів
2) переробка та
консервування овочів та
фруктів
3) виробництво олії та тваринних
жирів
4) виробництво молочних
продуктів та морозива
5) виробництво продуктів
борошномельно-круп'яних
6) виробництво інших харчових
продуктів
7) виробництво хліба та
хлібобулочних виробів
8) виробництво сухарів, печива,
пирогів і тістечок тривалого
зберігання
9) виробництво какао, шоколаду,
цукристих кондитерських виробів
10) виробництво напоїв

2

3

4

5

6

7

8

97,7

94,7

104,5

100,0

101,6

94,9

101,2

96,2

88,6

106,8

105,2

102,5

107,6

106,3

97,5

84,1

94,4

110,4

110,5

99,2

92,8

89,7

130,1

107,5

104,5

114,0

91,5

110,3

93,2

90,1

98,3

93,3

103,2

100,6

Н. д.

107,1

92,8

96,1

99,6

102,6

79,1

94,9

98,3

91,7

107,9

105,8

97,6

Н. д.

Н. д.

98,5

90,7

100,3

99,7

96,0

95,6

94,0

104,4

90,8

107,1

100,7

102,9

99,8

80,1

102,6

97,7

104,0

96,5

103,0

99,1

79,5

100,4

92,7

104,8

90,8

98,0

91,4

88,5

*Таблиця побудована автором за даними Державної служби статистики України [1-7]

Негативні тенденції зниження виробництва простежуються і в 2010-2011роках по
виробництву молочних продуктів, борошномельно-круп’яних, хліба та хлібобулочних
виробів тощо. Що стосується підприємств по переробці та консервуванню овочів і фруктів,
то зниження виробництва простежується на протязі 2008-2010 років і тільки в 2011 році
темпи росту відносно до 2010 року становлять 110,4%.
Як свідчать статистичні дані, у 2013 році підприємства з виробництва харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів працювали нестабільно. Так, у I кварталі 2013
року порівняно з відповідним кварталом 2012 року спостерігалося зростання випуску
продукції на 2,8%, при цьому у II, III та IV кварталах – скорочення, відповідно на 5,8%,
9,9% та 7,9%, за підсумками 2013 року – на 5,5%.
На підприємствах із виробництва олії та жирів обсяги виробництва
промислової продукції порівняно з 2012 роком зменшилися на 8,5%; із виробництва
цукру – на 41,1%; напоїв – на 8,6%; по переробці та консервуванню фруктів і овочів –
на 0,8%; у кондитерській та тютюновій промисловості – відповідно на 0,2% та 8,2%.
Поряд із цим спостерігалося збільшення випуску продукції у молочній та м’ясній
промисловості (відповідно на 0,6% та 7,6%).
У першому півріччі 2014 році зафіксовано приріст продукції 1,2% (у січні-травні
– зниження на 0,1%). Зростання випуску продукції спостерігалося на підприємствах з
виробництва м’яса та м’ясних продуктів (на 6,3%); олії та жирів (на 10,3%). Водночас,
зменшились обсяги продукції в переробці та консервуванні фруктів і овочів – на
7,2%; виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та
крохмальних продуктів – на 5,1%; хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на
6,0%; какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 20,5%; напоїв – на
11,1%.
Слід зазначити, що олійно-жирова галузь України протягом останніх років
демонструє одні з найвищих темпи виробництва продукції в порівнянні з іншими галузями
харчової промисловості. В структурі харчової промисловості олійно-жирова промисловість
складає 14-15%. Збільшення обсягів виробництва продукції олійно-жирової галузі, перш за
все, пов’язано з підвищеним попитом на рослинну олію як на внутрішньому, так і на
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світовому ринку. Серед галузей харчової промисловості олійно-жирова галузь є єдиною, що
не лише досягла показників діяльності 1990 року, але й в деяких випадках перевищила їх.
Олійно-жирова галузь – інвестиційно приваблива, в її розвиток спрямовуються значні
інвестиції як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. Інвестиції спрямовуються в
реконструкцію діючих і будівництво нових заводів. Потужності з переробки олійної
сировини в Україні збільшилися з 2,4 млн. т у 1998 році до 14 млн. т у 2013 році, або в 5,3
рази , а використання потужностей за цей період збільшилось з 30% до 85%.
Виробництво олії соняшникової нерафінованої у 2013 році по відношенню до 2005
року зросло в 2,37 рази (рис. 2).
4000
2771,8

3000
2000

2990,3

1381

3177,2

3798,7

3269

2012

2013

1863

1000
0
2005

2008

2009

2010

2011

тис.т

Рис. 2. Тенденції виробництва олії соняшникової нерафінованої в Україні у 2005-2013
роках, тис. т [1-7]
Розглядаючи показники обсягів реалізації продукції харчової промисловості,
слід зазначити, що у загальному обсязі реалізації продукції промисловості України її
питома вага становить 19-20%: у 2013 році питома вага харчової промисловості в
обсягах реалізації складає 19,4%, у першому півріччі 2014 року – 20,1% (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка питомої ваги реалізованої продукції підприємств харчової
промисловості України у 2010-2014 роках, % [1-7]
Представлена динаміка показників обсягів реалізації продукції харчової
промисловості свідчить, що на протязі 2007-2011 років має місце стійка тенденція до
їх підвищення. Найбільші показники припадають на 2011 рік – 220,2 млрд. грн. (рис.
4).
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Рис. 4. Динаміка обсягів реалізації підприємств харчової промисловості України
у 2007-2014 роках, млн. грн. [1-7]

У 2012 році спостерігається зниження обсягів реалізації підприємств харчової
промисловості до 195,4 млрд. грн., а в 2013 році – знов підвищення до 195,4 млрд. грн. Треба
зазначити, що за перше півріччя 2014 року обсяги реалізації
продукції харчової
промисловості вже досягли 94,37 млрд. грн.
Незважаючи на значні обсяги виробництва та реалізації продукції харчової
промисловості, фінансовими результатами діяльності галузі у 2008 році та першому півріччі
2014 року є значні збитки (табл. 3).
Таблиця 3
Тенденції зміни фінансових результатів діяльності підприємств харчової промисловості
України у 2007-2013 роках та 1-му півріччі 2014 року
Показник

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Фінансовий
результат від
звичайної
3711,3
-5468,6
5853,6
4920,1
4716,5
10421,5
8580,8
діяльності до
оподаткування,
млн. грн.
Чистий прибуток
(збиток),
2096,8
-6676,0
3510,7
2265,8
2256,2
7183,9
5754,2
млн. грн.
Рентабельність
операційної
4,7
1,9
5,4
4,5
4,2
6,4
6,1
діяльності, %
*Таблиця побудована автором за даними Державної служби статистики України [1-7]

на 1.07.
2014

- 9221,3

-9556,9

5,9

Аналіз чистого прибутку (збитку) підприємств харчової промисловості України у
2007-2013 роках та першому півріччі 2014 року показує, що сума чистого збитку у 2008 році
та першому півріччі 2014 року становить відповідно 6,7 млрд. грн. та 9,6 млрд. грн. (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка чистого прибутку (збитку) підприємств харчової промисловості
України у 2007-2013 роках та першому півріччі 2014 року, млн. грн.

Динаміка чистого результату показує, що після збитку у 2008 році у сумі 6,7 млрд.
грн. у 2009 році отримано чистий прибуток 3,5 млрд. грн., але в 2010 та 2011 роках чистий
прибуток зменшується у порівнянні з 2009 роком і становить відповідно 2,27 млрд. грн. та
2,26 млрд. грн. У 2012 році чистий прибуток збільшується до 7,2 млрд. грн., а у 2013 році
знов зменшується до 5,8 млрд. грн.
Таким чином, можна зробити висновок про значне погіршення фінансових
результатів діяльності підприємств харчової промисловості у 2008 році, їх стабілізацію на
протязі 2009-2011 років, зростання у 2012 році, зниження у 2013 році та дуже різке падіння у
першому півріччі 2014 року.
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
- харчова промисловість у структурі промислового виробництва України посідає
друге місце за обсягами виробництва (після металургії та обробки металів) і входить до
першої п’ятірки галузей з наповнення державного бюджету;
- наведені тенденції дозволяють зробити висновок про зниження обсягів
виробництва продукції харчової промисловості України на протязі 2008-2014 років. У 2013
році підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
працювали нестабільно і за підсумками 2013 року зниження їх виробництва
становить 5,5%;
- зниження виробництва відбувається по таким видам продукції, як: виробництво олії
та жирів; виробництво цукру; переробка та консервування фруктів і овочів;
виробництво напоїв, кондитерських та тютюнових виробів; хліба та хлібобулочних
виробів. Поряд із цим спостерігалося незначне збільшення випуску продукції у
молочній та м’ясній промисловості.
- в обсягах реалізованої промислової продукції України виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів становить на протязі останніх років приблизно 1620%. У першому півріччі 2014 року простежується тенденція до збільшення питомої ваги
харчової промисловості в обсягах реалізації по промисловості до 20,1%.
- фінансові результати діяльності підприємств харчової промисловості свідчать про
значне погіршення фінансових результатів діяльності підприємств харчової промисловості у
2008 році, стабілізацію на протязі 2009-2011 років, зростання у 2012 році, зниження у 2013
році та дуже різке падіння у першому півріччі 2014 року.
Особливо слід зазначити, що в останні роки в Україні поки не змінилась модель
економічного розвитку. Прогнозне бачення оптимальної моделі економічного розвитку, що
мала би сформуватися в Україні протягом поточного десятиліття, могло б стати базисом
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формування стратегічних завдань і практичних засобів їх реалізації і для державної політики,
і для вітчизняного бізнесу та іноземних інвесторів [8].
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ГЛАВА 2.6. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Міщенко Д.А.
доктор наук з державного управління, доцент

Міщенко Л.О.
кандидат економічних наук, доцент
Дніпропетровська державна фінансова академія
Інституціоналізм виник в кінці XIX - на початку XX століття в США як альтернатива
панівної тоді ортодоксальної економічної теорії, провідними представниками
інституціоналізму виступили Торстен Веблен, Джон Коммонс, Уеслі Мітчелл. В даний час
напрям інституціонального підходу, пов’язаний з іменами цих учених прийнято називати
«старим» або традиційним інституціоналізмом.
Враховуючи ширину інституційного дослідницького поля, кількість вчених, що
досліджують окремі його аспекти, в Україні зростає. Серед них можна виділити: В. Бодрова,
В. Дементьєва, М. Довбенка, С. Злупака, Б.Кульчицького, П. Леоненка, А. Маслова, О.
Нестеренка, А. Філіпченка, А.Чухно та багато інших.
Термін «інституціоналізм» був прийнятий для позначення системи поглядів на
суспільство і економіку, в основі якої лежить категорія інституту.
У основі інституціоналізму лежать два наукові напрями:
•
неоінституціональна економіка;
•
нова інституціональна економіка [6].
Неоінституціональна економіка (Д. Норт, О. Уільямсон, Р. Познер, Р.Демсец, М.
Олсон і ін.), залишаючи незмінними основні постулати неокласичної теорії, спробувала
включити новий елемент в предмет аналізу – інститут.
«Неоінституціональна економіка є прикладом «економічного імперіалізму», в рамках
якого неокласичний інструментарій використовується при аналізі явищ, що раніше не
бралися до уваги економічною теорією і що відносилися до предмету дослідження інших
соціальних наук - соціології, політології, історії, філософії і т. д. [4].
Другий напрям (нова інституціональна економіка) інституціонального підходу, на
відміну від першого (неоінституціональної економіки), більшою мірою спирався на «старий»
інституціоналізм.
Він був спрямований на створення нової теорії інститутів, не пов’язаної з постулатами
економічній теорії. Нова інституціональна економіка відкидає методи маржинального і
рівноважного аналізу і використовує еволюційно-соціологічні методи (концепція
конвергенції, теорії постіндустріального і постекономічного товариства, економіка
глобальних проблем) [4].
Незважаючи на активний розвиток в останні десятиліття інституціональної
економічної теорії, різні дослідники дотепер дотримуються різних визначень ключового для
цього напрямку поняття інституту. Інституціоналізм представлений багатьма складовими.
Єдина класифікація інституціональних течій ще остаточно не сформована, що пов’язано,
зокрема, як із широтою предмета дослідження, так і з тим, що ті ж самі учені є
представниками окремих відгалужень інституціоналізму. У роботах «старих»
інституціоналістів, у тому числі в основних роботах Т. Веблена, інститут визначався і
трактувався як «стереотип думки». «За своєю природою вони (інститути) являють собою
звичні способи реагування на стимули, які створюються обставинами, що змінюються.
Інститути — це, по суті справи, розповсюджений образ думки у тому, що стосується окремих
відносин між суспільством і особистістю й окремих функцій, що ними виконуються» [3].
Для сучасного інституціоналізму характерна розмаїтість об’єктів вивчення. За
класифікацією О. Вільямсона, інституціональні концепції поділяються на ті, предметом
вивчення яких є інституціональне середовище, і ті, що займаються вивченням організаційних
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форм, які створюються індивідами. Якщо парадигма першого напряму може реалізовуватися
через вибір соціальних, юридичних і політичних “правил гри”, тобто ззовні, то
методологічна основа другого напряму може реалізовуватися через відносини, що лежать в
основі організацій, тобто зсередини.
У сучасній науковій думці обґрунтовано трьохярусну композицію категорії
«інституціональне середовище», яка передбачає визнання принципової тріади побудови
ієрархічного впливу «детермінантні факторні сили інституціонального середовища інституції – інститути». Звідси категорія «інституціонального середовища» розуміється як
система інститутів, які реально мають місце і визначають характер суспільного життя, перш
за все, у його соціально-економічних проявах [9].
У зв’язку з вищевідзначеним вважається, що: «інститут – відносно усталена система
норм, що регулює прийняття рішень, діяльність і взаємодію суб’єктів і ґрунтується на
системній ієрархічності і взаємообумовленості універсальних детермінантних факторних сил
суспільства та відповідних інституцій. Інститут розглядається тільки у системі чіткої ієрархії
і взаємообумовленості з універсальними детермінантними факторними силами товариства та
відповідними інституціями» [8].
На думку Г. Клейнера, принциповим при уточненні поняття «інститут» є відповідь на
питання, чи будь-яка суспільна норма може стати основою інституту, а також чи повинно
поняття інституту включати як норми, так і механізми їх підтримання. Частіше ж всього
визначення інституту спирається на поняття норми чи правила, які зумовлюють ті чи інші
аспекти соціально-економічної діяльності суб’єктів чи їх груп [1].
З іншого боку, за визначенням Дж. Коммонса, інститут – це колективна дія з
контролю, лібералізації (звільнення) і розширення індивідуальної дії, розширення того, що
індивідуум може досягти своїми незначними і тривіальними діями. Ці дії насправді є «трансдіями» [5].
Сучасні інституціоналісти надають поняттю інститутів ширшого трактування. У
сучасній літературі визначення інституту спирається зазвичай на поняття норми або правила,
що визначає ті або інші аспекти соціально-економічної діяльності суб’єктів або їхніх груп.
Загального визнання дістало визначення Д. Норта: «Інститути являють собою структуру, яку
люди накладають на свої взаємовідносини, визначаючи в такий спосіб стимули, що разом з
іншими обмеженнями окреслюють межі вибору, а вони, у свою чергу, задають рамки
функціонування економіки й суспільства протягом того чи іншого періоду часу. …Інститути
охоплюють як формальні правила й неформальні обмеження (загальновизнані норми
поведінки, досягнуті угоди, внутрішні обмеження діяльності), так і певні характеристики
примусу до виконання тих та інших» [7]. Інститути - це правила, механізми, що
забезпечують їхнє виконання, і норми поведінки, які структурують повторювані взаємодії
між людьми. Дж. Ходжсон додає, що інститути – сталі системи існуючих і укорінених
суспільних правил і звичаїв, що структурують соціальні взаємодії. Такі підходи та
визначення інститутів можна вважати на сьогодні узагальнюючими.
Слідом за Д. Нортом інші дослідники дають визначення інституту як сукупності
правил, що обмежують поведінку економічних агентів і упорядковують взаємодію між ними,
а також відповідних механізмів контролю за дотриманням даних правил. Іноді про механізми
контролю у визначенні інституту не згадується; у цьому випадку мається на увазі, що такі
механізми (по суті справи, теж з числа інститутів) присутні в явній або неявній формі. Так,
деякі вчені користуються термінами «інститут», «норма», «правило поведінки» як
синонімами, не вдаючись в уточнення [2].
Відзначимо, що тут може виникнути деяка двозначність, оскільки економісти часто
використовують слово «інститут» у значенні «організація» або «структура», наприклад,
припускаючи фінансові або державні інститути. Ми ж маємо на увазі ті, котрі організують,
контролюють і формують економічні процеси для забезпечення їх достатньо гладкого
протікання з належним врахуванням інтересів всіх учасників процесу соціального
відтворення. Ринкові інститути включають і контракт між підприємцями, і арбітражні або
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судові процедури; ціну товару або послуги, погоджену між продавцем і покупцем, і право
оскаржити постачання неякісного продукту, а також об’єднання споживачів, що зміцнюють
ринкові позиції останніх у суперечках з виробниками і продавцями.
Виходячи з вищевикладеного під інститутами, на нашу думку, варто розуміти форму
організації суспільно-політичних, соціально-економічних, правових, адміністративноуправлінських, соціокультурних і господарських зв’язків, що виступають як фактори
формування і розвитку різних структур у всіх сферах життя суспільства [2].
Інституціоналізація національної економіки й аграрного сектору (як її складової)
може бути охарактеризована як процес становлення та функціонування мережі суспільних
інститутів, функціями яких є структурування взаємовідносин між економічними суб’єктами,
узгодження їх інтересів, а також обмеження, що формують мотиваційні та поведінкові
механізми.
Широта інституціональних підходів зумовлює необхідність класифікації інститутів.
Так, інституціоналісти оперують категоріями базових інститутів і периферії
інституціональної системи [3]. З погляду об’єктивістської парадигми і системного підходу,
інститути трактують як базові (глибинні, історично стійкі соціальні відносини, що постійно
відтворюються) та комплементарні (що мають допоміжний характер, забезпечуючи стійкість
інституціонального середовища в тій або іншій сфері суспільства) [6]. При цьому
інституціональні форми допоміжних інститутів гнучкі та функціонують без просторовочасових обмежень, однак у рамках базових інститутів. Існує також схожа концепція, яка
використовує категорію інституціонального ядра [9]. Цей поділ є актуальним з точки зору
ранжування інститутів за їх впливом на процес інституціональної трансформації аграрного
сектору.
Стосовно того, які саме інститути належать до базових (ядра економічної системи), то
у вчених немає одностайності. Так, В. Савчук і В. Якубенко окреслюють коло базових
економічних інститутів категоріями власності, влади, управління, праці [10], що досить
широко та по суті знаходиться за межами концепцій інституціоналізму. У вузькому
трактуванні А. Ткач до базових відносить інститути власності й трансакційних витрат, проте
трансакційні витрати варто розглядати, скоріше, як наслідок відсутності чи недостатньої
дієвості відповідних інститутів (покликаних зменшувати трансакційні витрати), ніж як
окремий інститут.
Окрім того, у систему характеристик базових інститутів, на думку А. Гриценка,
доцільно введення категорії інституціональної динаміки: формування правил, норм,
процедур інституціональних змін, готовності до них суб’єктів, тобто правил зміни правил.
Цю тезу варто вважати розвитком теорії інституціональних змін Д. Норта.
Становлення інститутів (інституціоналізація) перехідних економік зумовлює
постановку питання про інституціональну архітектоніку, яку А. Гриценко визначає як
глибинну інституційну структуру, будівельне мистецтво і загальний естетичний план
побудови інститутів, тобто охоплюючи і структуру інститутів, і процес їх побудови.
Зрозуміло, що в ході інституціональної трансформації економіки первинними мають бути
базові інститути ринку.
До похідних (допоміжних, підтримувальних) інститутів, які сформувалися або
повинні були сформуватися на основі базових інститутів ринку, слід віднести інститути
підприємництва, форм господарювання, конкуренції, ціноутворення, фінансово-кредитний.
Очевидно, що інститути неоднорідні. Їх можна поділити на дві великі групи неформальні та формальні. Неформальні інститути виникають з інформації, переданої за
допомогою соціальних механізмів, і в більшості випадків є тією частиною спадщини, що
називається культурою. Неформальні правила мали вирішальне значення в той період
людської історії, коли відносини між людьми не регулювалися формальними (писаними)
законами. Неформальні інститути пронизують і всю сучасну економіку. Виникаючи як засіб
координації стійко повторюваних форм людської взаємодії, неформальні інститути є:
1) продовженням, розвитком і модифікацією формальних правил;
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2) соціально санкціонованими нормами поведінки;
3) внутрішніми, обов’язковими для виконання стандартами поведінки [6].
Фактично роль неформальних інститутів виконує господарська етика або моральні
практики. Господарська етика підвищує рівень суспільної, а отже, і економічної координації
ринку.
До неформальних інститутів можуть бути віднесені селянські традиції, звичаї,
моральні установки, стереотипи, психологічні особливості поведінки селян та ін. Особливе
місце займає інститут довіри, на якому базуються економічні відносини. Також важливо
зазначити, що сюди належать і відносини, формою вираження яких є, зокрема, «тіньові»
контракти.
Якщо існуючі в суспільстві етичні норми дозволяють суб’єктам економіки
ґрунтуватися у своїх діях більше на довірі, ніж на можливості здійснення визначених
формальним правом санкцій, то в такому суспільстві угоди будуть мати більш регулярний і
складний характер [1].
Уповільнена трансформація неформальних інститутів гальмує побудову повноцінного
механізму ринкових відносин. Діють застарілі форми колективної свідомості, що
зумовлюють складність формування нових ринкових поглядів у свідомості суб’єктів різних
рівнів економічної системи. На нашу думку, в аграрному секторі країни визначальну роль
відіграє як становлення формальних ринкових інститутів, так і врахування їх неформальних
складових [8].
До формальних інститутів аграрного сектору можна зарахувати: інститут власності;
інститут державного регулювання; нормативно-правове забезпечення; інституції аграрного
підприємництва (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті
селянські господарства та інші форми); інституції аграрного ринку; інститут контрактів
(угод); інституції економічної й соціальної інфраструктури на селі.
Формальні інститути виникають, як правило, на базі вже існуючих неформальних
правил і механізмів, що забезпечують їх виконання. У структурі формальних інститутів
можна виділити:
- політичні інститути;
- економічні інститути;
- системи
контрактації
(способи
і
порядок
укладання
контрактів,
регульовані правовими нормами і законами) [6].
За критеріями формальності інститути можна класифікувати таким чином:
1) формальні:
а) політичні інститути;
б) економічні інститути;
в) система контрактації;
2) неформальні:
а) господарська етика;
б) моральні практики;
в) традиції.
Сучасна наука з державного управління приділяє багато уваги вивченню не тільки
економічних, а й політичних інститутів, оскільки вони визначають владну ієрархічну
структуру суспільства, способи прийняття рішень і контролю. Еволюція і функціонування
формальних політичних інститутів є предметом аналізу в рамках теорії суспільного вибору
[8].
Формальні економічні інститути в науковій літературі розглядаються найчастіше в
одному контексті з правами власності, тому що вони «встановлюють права власності, тобто
набір прав з використання й одержання доходу від власності, і відчуження інших осіб від
використання майна або ресурсів» [1].
Для здійснення функцій формальних інститутів необхідні спеціально створені
організації. Соціальний інститут - це складна організованість, для якої характерна
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самоорганізація самоврядування; це тип дій, здійснюваних у взаємодії із зовнішнім
середовищем.
Поняття інститутів пов’язане, насамперед, з нормами зовнішніми. При цьому норма
фактично діє як примус. Та якщо формальні інститути підпорядковуються правовим нормам,
то неформальні інститути визначаються нормами умовними. Важливим елементом ринкової
економіки є формування громадянського суспільства, складові якого – громадські
організації. Цих же інституцій у аграрному секторі країни на сьогодні дуже мало.
Громадянське суспільство як система самодіяльних і незалежних суспільних інститутів та
ініціатив потребує розвитку [2].
Оскільки існують ефективні та неефективні інститути (співвідношення між якими
якраз і визначає реальне економічне середовище), свідоме формування нового інституту має
відбуватися як своєрідна інновація. Доцільним є впровадження тільки прогресивних
інститутів, покликаних функціонувати так, щоб забезпечувати ефективну діяльність
суб’єктів сфери впливу певного інституту.
Розглядаючи інституціональні аспекти процесу глобалізації, зауважимо, що інститути
поділяють на вертикальні (функціональні) та горизонтальні (територіальні) структури [4].
Проте, з методологічної точки зору, інститути завжди функціональні: якщо вони існують, то
повинні функціонувати.
Перелік можливих напрямів класифікації інститутів вказаними складовими не
обмежується. Зокрема, з погляду адаптованості до нових умов і змін, інститути можна
поділити на жорсткі та гнучкі. Жорсткі інститути відносно сталі, їх зміна (у звичайних
умовах) вимагає тривалого часу; для гнучких характерна швидка адаптація до зміни
характеру впливу зовнішніх факторів. Здатність інститутів змінюватися (інституціональна
еластичність) відіграє важливу роль при аналізі інституціональної динаміки перетворень.
Перехідна економіка характеризується трансформацією обох типів інститутів. При цьому
зміни самих інститутів можуть відбуватися як революційним, так і еволюційним шляхом.
Найважливішим принципом інституціонального розвитку є забезпечення достатньої
різноманітності інституціональних форм (з урахуванням їх порівняльних переваг) як основи
ефективного реформування економічної системи. Отже, сукупність інститутів формує
своєрідне інституціональне перехрестя, яке, однак, може мати різне структурнофункціональне наповнення.
Разом з інститутами визначальним елементом ринкової економічної системи є
інституціональне середовище, що об’єднує всіх суб’єктів господарювання і формується на
базі сукупності інститутів і умов їх функціонування. Згідно з концепцією інституціоналізму,
оцінювання економічних факторів здійснюється залежно від середовища, в якому вони
функціонують. Під інституціональним середовищем розуміється законодавчо-нормативна
база, створювані на її основі інституціональні структури, а також соціально-економічні
механізми їх функціонування. Механізм дотримання встановлених правил є елементом
інституціональної структури суспільства внаслідок того, що правила та норми виконують
функцію обмежень, звичайно, якщо вони діють, функціонують, тобто сприймаються
суспільством. У цьому контексті ми дотримуємося думки, що сучасна законодавчонормативна база, яка має забезпечити формування ринкового інституціонального
середовища в аграрному секторі країни, відстає від вимог часу. Як наслідок, обмежується
розвиток сектора, залишається низькою його сталість і ефективність функціонування,
стримується становлення аграрних інститутів.
Сучасний етап розвитку інституціонального середовища в Україні, на наш погляд,
характеризується трьома обставинами:
1) незавершеністю становлення та формування інститутів ринку;
2) функціонуванням квазіринкових (неефективних, але стійких) інститутів, утворених
у перші трансформаційні роки на непідготовленому соціально-економічному ґрунті
національної економіки;
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3) відсутністю умов для змін неформальних інститутів у напрямі сприйняття
здійснюваних суспільних перетворень.
Конкретизуючи дослідження, потрібно визначати як межі трансформації
безпосередньо аграрних інститутів, так і виокремити роль інститутів у процесі трансформації
сільськогосподарського комплексу. Так, з огляду на роль інститутів у реформуванні
аграрного сектору, їх поділяють на інститути-фактори, інститути-механізми та інститутиумови. Інститути-механізми (правові акти, програми, плани, інструкції, контракти)
забезпечують цілеспрямоване формування інститутів-факторів з урахуванням інститутівумов [5]. При цьому інститути-фактори та інститути-механізми здебільшого виступають як
формальні, тоді як інститути-умови – неформальні.
В сучасних умовах вплив на процеси трансформування аграрного сектору має
здійснюватися через інститути ринку й держави, які формують зовнішнє середовище щодо
аграрного реформування. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що одночасно існують
елементи, які є складовими старих і нових систем та інститутів. І ось саме тут, на чому
наголошуємо, виникає негативний вплив неформальних суб’єктивних інститутів, який
виявляється, зокрема, в несприйнятті частиною суспільства аграрних реформ на новій основі,
змішуванні ролі форм власності та господарювання, перебільшенні важливості розмірів
сільгосппідприємств відірвано від їх соціально-економічної природи тощо [4].
В усіх суспільних сферах інституціональні форми змінюються, є об’єктом
конструювання, історично розвиваються, хоча і відтворюють, виражають в оновленому
вигляді основні базові інститути. Інституціональні форми утворюють конкретне
інституційне середовище суспільства, вони мінливі, постійно модифікуються, мають
історично минущий характер. Аналіз різних підходів до характеристики інституціонального
середовища суспільства дає змогу зробити висновок про його ієрархічність, багаторівневий
характер.
Таким чином, існують інститути системоутворювальні, що визначають тип
економічного порядку, та інститути, що складають ту або іншу систему. Отже, надалі ми
можемо вести мову про інститути першого (системоутворювальні) і другого (складають
систему) порядків.
Виходячи з передумови, що інституційне середовище не є простим набором
відповідних інститутів, ми можемо вважати її особливого роду матрицею розвитку вищого
порядку. Вона визначає основний напрям розвитку системи, а також ті орієнтири, на основі
яких відбуваються формування і відбір найбільш ефективних економічних і соціальних
інститутів [9].
Інституційне середовище визначає напрям і швидкість інституційних змін. Тому ми
можемо вважати його особливого роду вектором, що визначає напрям розвитку.
Інституційне середовище має ряд рівнів. Багаторівневість системи соціальних інститутів в
аспекті їх впливу на економіку зумовлюється необхідністю зменшення її хаотичності.
Перший рівень системи інститутів утворюють ті з них, обмін інформацією між якими
необхідний для здійснення індивідуального відтворення. Індивідуальне відтворення, тобто
створення продукту в придатній для споживання формі, вимагає взаємодії ряду економічних
суб’єктів. Тип економічної системи і властивий їй спосіб координації діяльності суб’єктів
визначають характер інформації. У ринковій економіці інститутами другого рівня в
аграрному секторі виступають сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства,
селянські (фермерські) господарства, особисті підсобні господарства.
Якщо розуміти інституційне середовище як композицію інститутів нижчого порядку,
первинних об’єднань, що не пов’язані між собою, але характеризуються певною єдністю, то
формування на базі цього середовища певних інститутів і формування на їх базі цілісного
суспільства - це і є процес соціального й інституціонального будівництва і розвитку.
Ці процеси можуть відбуватися як спонтанно, так і штучно. Важливо зафіксувати, що
стосовно цих процесів з’являється необхідність і можливість існування сукупності
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взаємозв’язків другого порядку. Ці сукупності взаємозв’язків можна назвати інститутами
розвитку [7].
Власне, інститути розвитку і здійснюють процеси вдосконалювання й оптимізації
самого інституціонального середовища, виконуючи такі функції:
ініціювання змін;
селекція пропозицій і шляхів розвитку;
сприяння становленню оптимальних шляхів розвитку;
компіляція існуючих організацій тощо.
Можна виділити ще одну форму діяльності - впровадження ідей, прототипів і
тиражування форм. Упровадження і тиражування можливі тільки в тому випадку, якщо ці
ідеї і прототипи визріли в певному інституціональному середовищі, тобто характеризуються
всіма його властивостями.
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ГЛАВА 2.7. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
КРУП’ЯНОЇ ІНДУСТРІЇ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Орленко О. В.
к.е.н., доцент
Міжнародний університет бізнесу і права
Термін «продовольча безпека» вперше застосували у 1974 р. на саміті ФАО —
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Тоді більше уваги звертали на
кількість і цінність сільськогосподарської продукції. А з 1996 р. продовольчу безпеку почали
визначати як фізичний та економічний доступ людини у будь-який час до безпечної та
поживної їжі. Причому продовольство у достатньому обсязі має задовольняти її потреби та
уподобання у харчуванні, що необхідно для активного і здорового способу життя.
Продовольчою безпекою переймаються як передові країни, так і ті, що розвиваються.
Відмінність лише у застосовуваних методах — від стримування цін на сільськогосподарську
продукцію, забезпечення продуктами через роздрібну торгівлю, надання адресної допомоги
окремим категоріям громадян аж до підвищення доходів до певного мінімального рівня.
Найуспішніша країна у частині скорочення масштабів незабезпеченості продовольством —
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Бразилія. Завдяки цілому ряду програм (шкільне харчування, сімейна стипендія, програма
закупівлі продовольства безпосередньо у фермерів — не менше третини таких продуктів) тут
за останні десять років майже на чверть скоротили категорію тих, хто недоїдає [4]. Досвід
Бразилії що вона, як і Україна, є нетто-експортером сільськогосподарської продукції. Методи
посилення продовольчої безпеки у світі різноформатні. Вони враховують як специфіку
країни та характеристики громадян, котрі потребують допомоги на харчування, так і певні
вади.
Сучасний вітчизняний ринок круп відрізняється стабільністю споживання, в цілому
кілька росте тільки преміальний ціновий сегмент. Пояснюється це подальшим
розшаруванням населення на бідних і багатих. Якщо основну масу споживачів цікавить
дешева пропозиція, то українців з рівнем доходів вище середнього звертають увагу на якісну
екзотичну продукцію. При цьому для заможних споживачів ціна практично не важлива, але
обсяг попиту в цій категорії обмежений, вимоги високі, а кількість багатих гурманів не
перевищує 5- 15% всіх споживачів. Урбанізація і зростаючі тимчасові витрати на дорогу з
роботи і на роботу в містах- мільйонниках диктують тенденції зростання різновидів нових
продуктів швидкого приготування [3].
Беручи до уваги вагомий внесок круп’яної індустрії в економіку країни і вирішення
демографічних проблем, участь держави в наданні субсидованих кредитних ресурсів має
бути збільшена. Підвищення рівня державної підтримки підприємствам харчової та
переробної
промисловості
буде
надавати
позитивний
вплив
на
розвиток
сільськогосподарського виробництва, знімаючи обмеження за обсягами переробки сировини
на новій техніко-технологічній базі, створюючи умови для розширеного відтворення.
Перехід до інноваційного типу розвитку передбачає включення нових факторів економічного
зростання, що відповідають викликам довгострокового періоду. Дія цих факторів
забезпечить вихід української харчової та переробної промисловості на траєкторію стійкого
зростання з середнім темпом 105,5 - 107,5% на рік.
Особливість переходу до інноваційного типу розвитку полягає в тому, щоб в умовах
глобальної конкуренції досягти рівня розвинених країн за показниками ефективності
виробництва, можливого в умовах модернізації технічної бази промисловості, пріоритетного
розвитку галузей орієнтованих на випуск соціально значущих продуктів харчування,
забезпечення випереджаючого розвитку галузей, що дозволяють в максимальному ступені
реалізувати національні конкурентні переваги. Такий підхід вимагає реалізації комплексу
взаємопов'язаних за ресурсами, термінами і етапам перетворень за наступними напрямками
Згідно з Глобальним індексом у галузі безпеки харчування, Україна посідає 48 місце
серед 107 досліджених країн світу. За трьома основними показниками, що їх беруть до уваги
експерти – наявність, доступність, а також якість та безпека харчування, держава посідає
відповідно 51, 43 та 44 місця. Серед сильних сторін України у сфері забезпечення власного
населення продуктами харчування в індексі названі такі аспекти: низький рівень недоїдання
(5%); невелика кількість людей, що перебуваються за межею бідності (0,08%); безпека
харчування; змінність продукції сільськогосподарського сектора; достатність забезпечення
продуктами харчування; присутність соціальних програм із гарантування безпеки
харчування; доступ фермерів до фінансування та ін.
Україна активно експортує крупи. Найбільш активно купують цей продукт Білорусь,
Лівія, Росія, Молдова і США [1]. Поставки на зовнішній ринок не тільки зерна, але і
продукції його переробки, мають велике значення для аграрного сектора. Оскільки крупи є
продукцією з доданою вартістю, виробники отримують більший дохід і зростають
надходження в бюджет.
З липня минулого року (початок 2012/2013 маркетингового періоду) за квітень
поточного на зовнішні ринки було поставлено майже 111 тисяч тонн круп. Цей обсяг вдвічі
перевищив показники за аналогічний період 2011/2012 маркетингового періоду.
Найактивнішими покупцями вітчизняної крупи стали Білорусь (38% обсягів), Лівія (29%),
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Росія (8%), Молдова (8%) і США (4%). Обсяги виробництва круп не лише повністю
задовольняють внутрішній ринок, а й дозволяють постійно нарощувати експорт.
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Рис. 1. Посівні площі та валові збори круп’яних культур в Україні у 1990-2012 роках [2]

Просо в аграрному секторі України ніколи не займало провідної ролі серед
сільськогосподарських культур. Але воно було і залишається в структурі посівних площ. Це
одна з основних круп’яних культур України, цінність якої визначається практично
безвідходним використанням продуктів переробки в харчовій, кормовій, фармацевтичній,
мікробіологічній, промисловій галузях виробництва, а також можливістю вирощування у
післяжнивних та післяукісних посівах і як страхова культура для пересіву озимих.
В Україні спостерігаються зміни клімату: температура повітря стала вищою,
зменшились запаси вологозабезпечення, часті посухи, які можуть виникати в різні періоди
протягом вегетації. Тому потрібно шукати альтернативу у доповненні сівозміни більш
посухостійкими культурами, щоб зменшити ризик неврожаю. І однією з таких культур є
просо. Висока адаптивність проса до ґрунтових та кліматичних умов дозволяє вирощувати
його на рівнинах та гірських місцевостях, на солонцюватих ґрунтах, у посушливих регіонах.
Фізіологічні властивості рослин забезпечують реалізацію потенціалу продуктивності при
підвищених температурах і посушливих умовах вирощування, що вказує на можливість його
ефективного використання у зв’язку з тенденцією зміни клімату.
Суттєве збільшення урожайності і валових зборів зерна круп’яних культур, і проса
також, є актуальним завданням не тільки в Україні, але і всьому світі, де є загроза
продовольчої кризи, вирішення якої частково здійснюватиметься споживанням відносно
дешевих крупів, експортером яких може бути наша держава. Вирішити цю проблему
можливо шляхом впровадження у виробництво сортів проса зі стабільно високим рівнем
урожайності і показниками якості зерна і крупи з дотриманням сучасної сортової технології
вирощування з урахуванням всіх грунтово-кліматичних умов зони і потреб сорту.
Значне зниження площ посіву проса майже на 68 % розпочалося у 2005 році і в
наступні роки не перевищувала 142 тис. га, що, напевно, пов’язано з низькою урожайністю,
відсутністю нових інтенсивних і адаптованих сортів. За останні роки площі посіву проса
значно змінювалися від 85 тис. га в 2010 до 164 тис. га в 2011 роках, що сягає майже 52%. На
збільшення валового виробництва зерна вплинуло розширення посівних площ та підвищення
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урожайності. Хоча ці показники врожайності не можна назвати високими, позаяк потенціал
проса значно вищий і може досягати рівня 3-4 т/га.
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Рис. 2. Динаміка виробництва проса в Україні [2]

Найбільші площі вирощування проса, за даними Державної служби статистики
України, в 2011 році були зосередженні на Дніпропетровській –19,8 тис. га, Запорізькій –17,3
тис. га, Миколаївській – 16,1 тис. га, Харківській–14,5 тис. га, Херсонській – 14,4 тис. га.
Найбільші валові збори, за підсумками минулого року, отримали у Харківській області (33,1
тис. т), Дніпропетровській (33 тис. т), Запорізькій (25,8 тис. т). Найвищу врожайність зерна з
1 га отримали аграрії Полтавщини (2,65 т/га), Харківщини і Черкащини (на рівні 2,42 т/га).
Основне виробництво проса зосереджене в сільськогосподарських підприємствах. Так, за
підсумками року агроформуваннями було зібрано 132,6 тис. т. Питома вага господарств
населення у загальному виробництві зерна становила 19 %, фермерських господарств - 28 %.
За даними Програми «Зерно України-2015» збільшиться виробництво зерна в державі
у 2015-2017 роках до 71-80 млн. т. Посівні площі зернових культур мають становити близько
16 млн. га, у тому числі площі посіву проса і сорго — 0,5 млн. га.
Таблиця 1
Прогнозовані показники виробництва зерна в 2015 та 2017 роках
2015 рік
Культура
Просо, сорго

Площа
посіву,
тис. га
500

Урожайність, т/га
4,21

2017 рік
Площа
Валовий збір,
посіву, тис. Урожайність, т/га
тис. т.
га.
2105
500
4,73

Валовий
збір, тис. т.
2365

В програмі також відмічено, що найбільші площі цієї культури планується зосередити
в областях, таких як Одеська та Миколаївська, Запорізька і Херсонська, а також
Дніпропетровська і Донецька.
За прогнозованими показниками урожайність проса повинна становити 4,21-4,73 т/га.
Такого рівня можна досягнути лише при використанні сучасних і оновлених технологій
вирощування. Багаторічними дослідженнями вирощування проса встановлено, що головним
напрямом підвищення ефективності землеробства в сучасних умовах є комплексний підхід
до розробки науково обґрунтованих сівозмін у поєднанні з раціональною системою добрив і
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збереженням ґрунтової родючості та підбір високопродуктивних сортів адаптованих до
конкретних умов вирощування.
Ченігівська
Черкаська
Хмельницька
Херсонська
Харківська
Сумська
Рівненська
Полтавська
Одеська
Миколаївська
Луганська
Кіровоградська
Київська
Запорізька
Житомирська
Донецька
Дніпропетровська
Вінниця
АР Крим

4,2
3,9
1,3
56,1
8,5
4,3
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Рис. 3. Прогнозовані площі посіву проса у регіонах України на 2015 рік (тис. га) [6]

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в АПК України найбільш гостро
стоїть завдання формування противитратного механізму господарювання, найбільш
ефективного використання екологічних, земельних, трудових, матеріальних та інших
ресурсів при необхідності їх якісного і кількісного відтворення [5]. Вирішення цих завдань
створить базис для початку переходу до нового технологічного укладу з використанням
ресурсозберігаючих біо- і нанотехнологій, розширенню диверсифікації виробництва та
дотриманню нових вимог екологічного законодавства. На цьому етапі (2017-2020 рр.)
необхідно вирішувати такі завдання:
- впровадження інноваційних технологій в усіх галузях харчової промисловості,
вирішення проблеми їх кадрового забезпечення;
- розширення позицій українських компаній на світових продовольчих ринках,
створюючи тим самим необхідні умови для економічного зростання;
- забезпечення інтенсивної технічної модернізації виробництв на базі
ресурсозберігаючих екологічно - безпечних технологій.
Реалізації стратегії розвитку круп’яної індустрії може перешкоджати цілий ряд
істотних факторів, які необхідно передбачати і максимально знизити їх можливі негативні
наслідки. Ці фактори можна об'єднати в групи ризику, серед яких можна виділити:
агроекономічне;
макроекономічні
на
рівні
країни
(політичні,
соціальні,
зовнішньоторговельні, кон'юнктурні); мікроризики на рівні окремих підприємств.
Агроекологічні ризики можуть впливати на галузі переробки через скорочення обсягів
і зниження якості сільськогосподарської сировини, що надходить на переробку з причини
несприятливо складаються погодно-кліматичних умов, а також природних і техногенних
надзвичайних ситуацій. Це спричинить за собою зниження обсягів випуску харчових
продуктів і використання виробничих потужностей переробних підприємств, створить
дефіцит продовольства на внутрішньому ринку, скорочення або заборона експорту та
порушення зобов'язань по експортних контрактах, збільшення імпорту сировини і
продовольства. Зниження цих ризиків вимагає підвищення інтенсивності ведення галузей
рослинництва, оскільки її рівень прямо корелює зі стійкістю сільськогосподарського
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виробництва, а також створення і підтримки необхідного обсягу перехідних запасів
сільськогосподарської сировини та готового продовольства, що, в свою чергу, вимагає
наявності необхідних ємностей для їх зберігання.
Ризики макрорівня пов'язані з темпами росту національної економіки та доходів
населення, тарифно-митної, курсової і зовнішньоторговельної політикою, жорсткістю
конкуренції на світовому ринку і ін. Ці ризики можна розділити на зовнішні і внутрішні.
До основних зовнішніх ризиків слід віднести торгово-економічні, зумовлені
лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, розширенням в ряді країн масштабів
протекціонізму, можливостями введення обмежень по заходам аграрної політики, в тому
числі щодо внутрішньої підтримки сільського господарства, тарифного квотуванню і рівню
митних зборів.
Серед внутрішніх макроекономічних ризиків найбільш серйозними можуть бути:
соціальний, технологічний і інституціональний. Зниження цього ризику, в першу чергу,
повинно полягати у наданні допомоги вітчизняним товаровиробникам по збільшенню і
стійкості виробництва сільськогосподарської продукції, в формуванні організованих
товаропровідних мереж просування продукції «від виробника до споживача»; регулювання
торговельної діяльності, що сприятиме зниженню вартості сільськогосподарської сировини,
витрат руху товару і цін на продукти харчування.
Мікроріскі на рівні окремих підприємств пов'язані з неможливістю проведення
оновлення матеріально-технічної бази для модернізації виробництва через відсутність
необхідних власних фінансових коштів. Це не дозволяє їм впроваджувати
ресурсоенергозберігаючих технології, досягати необхідної глибини переробки сировини,
вирішувати екологічні проблеми, пов'язані із захистом навколишнього середовища, виходити
з конкурентоспроможною продукцією на зовнішній ринок. Варто переходити від галузевої
моделі міністерства до функціональної, позбутися архаїчних департаментів рослинництва,
тваринництва, механізації. Діяльність реформованих міністерств необхідно базувати на п'яти
складових.
Перша — підрозділ розвитку сільських територій і фермерства, який займався би не
лише виробничими, а й соціальними проблемами. У взаємодії з органами місцевого
самоврядування він повинен надавати фермерам нагальні послуги, збагачувати їх знаннями
та інформацією, сприяти у веденні бізнесу, залучивши дорадчі служби, науково-виробничі
центри, створені на базі обласних і районних сільгоспуправлінь.
Друга — продовольство. Необхідно передусім акцентувати увагу на забезпеченні
населення якісними харчовими продуктами, підвищенні конкурентоспроможності
продовольства, розробці законодавчої та нормативно-правової бази для виробництва і
контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів.
Третя — економіка та фінанси. По суті, це базовий підрозділ, який перебере на себе
економічне та фінансове законодавство, кредитні ресурси, розробку державних програм,
бюджетної підтримки, контроль за поточними та перспективними розрахунками.
Четверта — аграрна наука та дорадництво. Дорадча служба із консультаційними
центрами у глибинці повинна стати містком між фермером, наукою та державою, поєднати
теорію з практикою.
П'ята складова — агенція з підтримки експорту сільськогосподарської продукції, яка
займатиметься виключно просуванням її на зовнішні ринки. Поміч має бути адресована
конкретним фермерам, малим і середнім сільгоспвиробникам у вигляді інформації щодо
європейських вимог до харчової продукції, технічного і технологічного забезпечення,
пошуку потенційних партнерів, оформлення необхідних дозвільних документів та угод. У
сільському господарстві, харчовій промисловості накопичилося чимало проблем, пов'язаних
як із внутрішніми чинниками, так і з зовнішніми. Їх розв'язання потребує системної,
злагодженої, ефективної роботи всіх ланок від виробництва до споживання продукції
круп’яної індустрії.
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ГЛАВА 2.8. ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Потравка Л.О.
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів, докторант
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Національна економіка в даний час є елементом єдиної, цілісної, функціонально та
інституційно структурованої, багаторівневої системи якою поступає нова світова економіка.
Асиметричність
розвитку
економіки
України
обумовлюється
здобуттям
рис
комплементарності, взаємозалежності, політичної та економічної інтегрованості, які є
наслідками глобальних процесів у світовому економічному просторі та характеризується
структурними дисбалансами економічної системи в цілому. Однією з головних умов
подолання диспропорційності галузевої структури економіки в національному масштабі є
орієнтування галузей на формування ефективної її структури шляхом трансформаційних
процеси на засадах сталого розвитку економічної системи.
Методологічне забезпечення дослідження ґрунтується на принципі єдності теорії і
практики та системно-синергетичному підході, що розглядає розвиток аграрного сектора
економіки в контексті концепції структурних трансформацій з урахуваннях інтеграційних
процесів глобалізації економічного простору з одночасним врахуванням взаємозв’язку
економіко-організаційних, суспільно-політичних, природно-екологічних факторів.
Теоретичні надбання Д. Белла, С. Глазьева, Э. Денисона, П. Друкера, Д. Кендрика, С.
Кузнеца, Р. Солоу, Дж. Стиглица, Я. Тинбергена є підґрунтям сучасного теоретикометодологічного підходу щодо трансформації економіки України . Здобутки вітчизняних
дослідників, таких як В. Амбросов, В. Андрійчук, М. Малік, П. Саблук, О. Гудзинський, Ю.
Лупенко, Н. Танклевська, О. Ґудзь, О. Скидан, М. Дем’яненко, П. Лайко, Л. Худолій, О.
Непочатенко, О. Яценко та ін., надали можливості спрямувати подальші дослідження
трансформації економічної системи в руслі фінансової та торговельної політики України.
В проведених дослідженнях трансформація розглядається як спосіб розвитку
економічної системи. Трансформаційний розвиток, що включає етап кількісно-якісних
змін системи зі збереженням її стійкості й етапом переродження системи (властиво
трансформації), пов'язаний з якісними змінами, з порушенням стійкості, який може
завершитися або твердженням нової системи, або її розпадом. Трансформація припускає
зміну компонентів, параметрів, пропорцій, зв'язків економічної системи, які, накопичуючись,
обумовлюють перехід її в новий якісний стан [5]. Виокремлюють
еволюційний,
реформаційний та революційний шляхи трансформацій системи. Еволюційна
трансформація – безперервний процес саморозвитку, джерело якого перебуває в самій
системі, що охоплює всю систему, що й припускає поступове становлення системної
цілісності на основі дозволу об'єктивно виникаючих протиріч шляхом дії економічних сил;
207

це поступовий, плавний процес, що не припускає різких стрибків, біфуркацій.
Реформаційна трансформація, за допомогою реформ, припускає перетворення значної
частини параметрів системи в межах збереження її базових властивостей з ініціативи
реформаторських сил. При реформі економічних систем відбувається лише корегування
окремих їхніх елементів з метою підвищення ефективності старої системи без зміни її основ.
Таким чином, реформу можна розглядати як етап трансформації, що створюють умови для
якісного переродження системи. Революційна трансформація припускає заміну старої
системи й становлення нової в прискореному, революційному режимі. Революційна
трансформація пов'язана з руйнуванням колишніх економічних і соціальних структур, що
базується структурних перебудовах [1, 5].
У трансформаційному процесі задіяна велика кількість індивідів і груп, однак не всі
вони вносять однаковий вклад у здійснення трансформації. Залежно від характеру впливу на
трансформаційні процеси всіх суб'єктів можна розділити на групи. Перша група включає
суб'єктів, що ініціюють трансформаційні процеси (правляча еліта, державні чиновники);
другу групу складають суб'єкти, що займаються організаційною й інноваційнопідприємницькою діяльністю; третя група суб'єктів впливає за допомогою адаптації
поведінки, доступного їм способу пристосування до мінливих умов.
З погляду системного підходу трансформація являє собою процес зміни, спосіб
розвитку системи, який веде або до зміцнення, або до ослаблення системних властивостей.
Одним з найважливіших системних критеріїв трансформації економічної системи є динаміка
її структура. В процесі досліджень встановлено, що трактування структури економіки як
сукупності стійких зв'язків економічних об'єктів, що забезпечують збереження основних
властивостей системи при різних зовнішніх і внутрішніх змінах, найбільш чітко висвітлює
проблематику розвитку економічної системи, ядром якого є структурні зрушення (рис.1).

Трансформація економічної системи

Кількісно-якісні зміни в
межах збереження
стійкості

Переродження системи,
порушення стійкості

Структурні зрушення першого порядку

Розпад системи
(деградація)

Структурні зрушення другого порядку

Рис. 1. Процес трансформації економічної системи
Джерело: власні дослідження

Зрушення першого порядку сприяють виникненню передумов наступного етапу через
зміни у структурі економічних інтересів і потреб суб’єктів економіки. Всі структурні
зрушення пов’язані між собою, характеризуються змінами обсягу національного доходу, та
переводять економічну систему на наступний рівень існування. Теорія структурних змін і
структурних зрушень набула розвитку в другій половині ХХ ст. Найвпливовішими
дослідниками теоретично-методологічних засад структурних перетворень (міжгалузевих
зв’язків) є В.В. Леонтьев, В.С. Немчинов, Л.В. Канторович, які переважно займалися
побудовою міжсекторної моделі економічного зростання та міжгалузевого балансу, що
відображають структурні зміни та структурні зрушення у національному господарстві.
Процес здійснення прогресивних структурних перетворень ускладнено відсутністю
наукової парадигми структурних трансформацій з використанням масштабних економічних
моделей з урахуванням галузевих і міжгалузевих зв’язків. Структуру економіки можна
аналізувати як з боку виробництва, так і з боку розподілу, обміну й споживання створеного
продукту; з точки зору підприємств, галузей, регіонів і інших господарських елементів;
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окремих структуроутворюючих факторів і процесів. При цьому галузева структура
економіки характеризує співвідношення внесків окремих галузей у створення ВВП;
відтворювальна структура – оборот і кругообіг факторів виробництва; технологічна –
співвідношення функціонуючих технологічних укладів і т.п.
Насамперед необхідно
дослідити показники які значним чином відображають структурні зміни національної
економіки. В табл. 3 приведено зміни впливу галузей економіки на формування валової
доданої вартості.
Таблиця 1
Валова додана вартість за видами економічної діяльності (млн. грн.)
2011

Показники

млн. грн.
Валова
додана
1166900
вартість
Сільське господарство
109961
Промисловість
294067
Будівництво
41057
Оптова і роздрібна
201746
торгівля
Транспорт
та
складське
108123
господарство
Тимчасове
розміщування
й
11639
організація
харчування
Інші види
400307
Джерело: адаптовано [2]

2012

2013 до 2010,
%

2013

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

100

1262157

100

1318919

100

113,0

9,4
25,5
3,5

113245
313565
40500

8,9
24,8
3,2

131727
303652
38129

10,0
23,0
2,9

119,8
103,3
92,9

17,3

210232

16,8

223114

16,9

110,6

9,2

103869

8,2

109908

8,4

107,7

0,9

11459

0,9

13375

1,0

114,9

34,2

469287

37,2

499014

37,8

124,7

За приведеними даними зрозуміло, що тенденції щодо збільшення впливовості на
загальну структуру економіки має сільське господарство, але низька результативність
розпочатого процесу трансформацій в цій галузі, насамперед, пов’язана з пригніченням
природних монополістичних основ аграрного сектора та штучним гальмування розвитку
переробних галузей, що залишає за Україною позиції сировинної держави.
Таблиця 2
Основні економічні показники економіки України
2009

2011

2013

Номінальний ВВП, млрд. дол. США

113

165

167

2014
прогноз
175

Номінальний ВВП на душу населення, дол. США

2451

3633

3700

3887

Реальний ВВП , млрд. грн.

1094,6

1136,2

1444

1513

Середньомісячна заробітна плата (на 1 штатного
працівника), грн.

2479,0

2975,0

3261,0

3695

Безробіття,% працездатного населення

8,8

8,6

8,5

8,5

Експорт товарів, млрд. дол. США

40,4

69,5

65

72

Імпорт товарів, млрд. дол. США

44,7

83,3

78,2

80

Бюджетний дефіцит,% від ВВП

-10,5

-8

-3,5

-2,5

Держборг,% від ВВП

34,8

36

38,5

38,5

Державний внутрішній борг, млрд. грн.

…

….

240,8

….

Гарантований внутрішній борг, млрд.грн.

….

….

20,7

…..

Державний зовнішній борг, млрд. грн.

….

…..

210,1

Банківські кредити, млрд. грн.

718

793

933

Показник
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1073

Повільна але послідовна трансформація структури економіки України інерційного
типу відбувається в умовах жорсткого конкурентного середовища, що визначається
посткризовим станом світової економіки. Про поглиблення спеціалізації виробництва
сировинних продуктів та скорочення частки переробної промисловості свідчить збільшення
частки добувної промисловості та сільського господарства у структурі валової доданої
вартості. Тобто, фактично національна економіка характеризується деіндустріалізацією та
поглибленням спеціалізації сировинних галузей [3]. Підтвердженням цього є характеристика
основних показників розвитку економіки України, зокрема негативні тенденції
спостерігаються у зростанні залежності від імпорту та зовнішніх запозичень.
Необхідність трансформаційних перетворень обумовлюється тенденціями соціальноекономічного розвитку країни (табл. 3). Основні показники розвитку України, що у
порівнянні з їх граничними значеннями в світовій практиці дозволяють визначити стан
економічної системи та передбачити наслідки сформованих тенденцій. Незважаючи на
перспективні напрями розвитку соціальної сфери, що обумовлюються намаганнями
приєднання до європейської спільноти, дослідженнями доведено критичність основних
показників, які характеризують свідомість суспільство та рівень добробуту населення.
Таблиця 3
Соціально-економічні показники розвитку України (2008-2013)
Граничне
значення в
світовій
практиці

Значення
показника
в Україні

30-40
30

48-55
30-35

Деіндустріалізація
Стратегічна залежність

Співвідношення доходів 10% самих заможних і
10% самих бідних громодян (коефіцієнт Джині)

1:10

1:20/40

Соціальне напруження

Частка населення, що знаходиться за межею
бідності , %

10

29-30

Деградація населення

ВВП на душу населення, дол. США на рік
(належність до країн 2 стадії орієнтованості на
ефективність)

3000-8999

7137

За рахунок зростання
зовнішнього боргу

Рівень безробіття (з урахуванням прихованого), %
Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис.
населення), тис. злочинів

8-10

17,5

Зубожіння населення

5-6

6-6,5

Криміналізація суспільства

Рівень споживання алкоголю (на 1 людину в рік), л
Джерело: адаптовано

8

12-14

Підвищення рівня смертності

Показники
Зниження загального рівня виробництва, %
Частка імпортованих продуктів харчування, %

Соціально-економічне
значення

Структурні зміни в економіці України, що відбувалися протягом останніх років,
здійснювалися без визначення напряму повномасштабних реформ довготривалого розвитку.
Сучасна ситуація характеризується пригніченням розвитку переробної промисловості,
машинобудування, суднобудування та інші експортноорієнтованих галузей. Доведено, що
напрям реформування економіки має за основу експортноорієнтовану модель структурної
перебудови економіки, що обумовлюється структурними зрушеннями у сторону сировинних
галузей. Прогресивні структурні зрушення в умовах глобалізації спостерігаються за
результатами підвищення рівня відкритості економіки та лібералізації зовнішньоекономічної
діяльності як окремих господарюючих суб’єктів, так і національної економіки в цілому.
Існуючі тенденції являють собою суттєві зміни на міжгалузевому рівні, між елементами
підсистемних груп та окремих елементів, що в свою чергу спонукає до виникнення нових
якостей економічної системи. Таким чином, основні зусилля щодо підвищення ефективності
національної економіки повинні спрямовуватися на зростання національного доходу країни
за рахунок якісних змін її галузевої структури шляхом надання переваг
експортноорієнтованим галузям у процесі структурних трансформацій.
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Таблиця 4
Обсяги експорту основних галузей та його структура, 2012 р.
Види продукції
Чорна металургія (залізо)
Сільське господарство (зерно)
Мінеральні продукти
Транспортні засоби
Продукція хімічної промисловості
Соняшникова олія
Продукти харчування
Добрива
Інші
Джерело: адаптовано [2]

млрд. дол. США
18,20
8,75
7,65
6,00
5,00
4,20
3,50
1,80
13,70

%
26,42
12,72
11,12
8,67
7,35
6,12
5,08
2,60
19,92

Доля експорту в загальному обсязі зовнішньої торгівлі продукції аграрного сектору у
2012 р. становила 12,72%, що становить 8,75 млрд. дол. США. Найвагомішими чинниками
позитивного сальдо сільськогосподарської продукції за даний період були: високі обсяги
експорту зернових культур – 38,5% від загального експорту с/г продукції, олії – 22,7%, а
також насіння олійних культур - 9,4%. Географічна структура експорту свідчить, що частка
країн Азії – 30,3% (5515,7 млн. дол. США), країни ЄС– 27,9% (5079,3 млн. дол. США, )
країни СНД – 20,3% (3697,7 млн. дол. США), Африканські країни – 19,2% (3495,2 млн. дол.
США), США – 0,1% (24,5 млн. дол. США), інші країни – 2,1% (378,8 млн. дол. США).
Нинішній вектор розвитку агропродовольчого сектора України має орієнтуватися на загальні
тенденції світової економіки, що ґрунтується на засадах мінімізації фінансових, політичних,
соціальних та екологічних ризиків. Загальносвітові тенденції до збільшення споживання
обсягів агарної продукції надають конкурентних переваг аграрному сектору, оскільки
Україна займає одну з провідних позицій серед експортерів продукції продовольчої групи. У
2013 р. Україна займала лідируючу позицію за обсягом експорту соняшникової олії (56,5%),
третє місце - експорт ріпаку (10,5%), четверте – кукурудзи (12,7%), п’яте місце за експортом
ячменю (11,1%). Це є показником схильність України до експорту, який за даними
Світового банку у 2013 р. сягнув рівня 50%. Негативним у цьому процесі є відсутність
суттєвої диверсифікації експорту та підвищенням якості його структури (переважають
продукти з низькою доданою вартістю). В свою чергу збільшується залежність вітчизняних
виробників від попиту на їх продукцію на зовнішніх ринках. [1,2].
Необхідно також відзначити зростання рівня відкритості
економіки України,
основним показником якої є схильність до експорту. За даними Світового банку у 2013 р. він
сягнув рівня 50%, але цей процес не супроводжувався суттєвою диверсифікацією експорту та
підвищенням якості його структури (переважають продукти з низькою доданою вартістю).
Зростання цього показника підтверджує збільшення рівня залежності вітчизняних
виробників від попиту на їх продукцію на зовнішніх ринках але надає можливості
зорієнтувати напрями їх розвитку у довготривалій перспективі [6,7].
Можливість обрання напрямів структурних трансформації надають дослідження
інвестиційного втручання в процес розбудови економіки. Незважаючи на присутність
іноземних інвестицій, традиційним для України джерелами формування інвестицій в
основний капітал є власні кошти підприємств, частка яких у структурі інвестування у
докризовий період коливалася в межах 56-57 % [2], оскільки світова економіка перебуваючи
під впливом негативних наслідків глобальної фінансово-економічної кризи, обмежує доступ
до іноземного капіталу. Впливовими залишаються також внутрішні фактори формування
бізнес-клімату, які є несприятливими у зв’язку з недосконалістю економічних та соціальних
реформ. Тому припущення щодо значного притоку іноземного капіталу у вигляді прямих
іноземних інвестицій не виправдовується.
Вибір шляхів подальшого розвитку економічної системи України потребує, в першу
чергу, дослідження власної практики системних економічних трансформацій, детального
вивчення напрямів розвитку світового господарства, узагальнення досвіду адаптації
індустріально розвинених країн до реалій сучасного світового ринку. Обрання
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трансформаційного вектора розвитку агропродовольчого сектору економіки України
обумовлюється стратегічними пріоритетами галузей сільського господарства на основі
загальносвітових тенденцій зростання попиту на продукти харчування. Структурні
трансформації, направлені на розбудову ефективного, високопродуктивного та
ринковоорієнтованого агропродовольчого сектора, що має стати основою нової моделі
економіки країни на засадах збалансованого та сталого розвитку. Для ефективної реалізації
обраного напряму розвитку, в-першу чергу, необхідно визначити загальні закономірності
аграрних трансформацій, що виявляються у специфічних формах, мають певні особливості,
які обумовлені стартовими умовами реформування, політичними, економічними,
соціальними і інституційними чинниками, культурними і психологічними особливостями
населення.
Важливо зазначити, що існуючі загальні закономірності зміни галузевої структури
економіки до збільшення питомої ваги експортноорієнтованих галузей, зокрема галузей
агропродовольчого сектора, мають характеризуватися лише як «зрушення першого
порядку», що характеризуються кількісними змінами та створенням умов якісних
перетворень. Перехідний процес від змін кількісних параметрів до якісних перетворень має
розглядатися у контексті трансформаційного вектора агропродовольчого сектора як головної
умови сталого розвитку економічної системи України. Трансформаційний процес має
здійснюватися постійно шляхом встановлення екологічних орієнтирів що ґрунтуються на
системному підході до еволюції економіки. Сутність якісних трансформацій полягає у
підвищенні ефективності національної економіки та основі дематеріалізації економіки в
цілому, взаємодії системних елементів на засадах цілісності та компліментарності. Сучасний
підхід до переходу на якісний рівень «зрушень другого порядку» має розглядатися на
засадах синергетичного підходу, оскільки саме міждисциплінарний підхід дозволяє
окреслити коло нових можливостей для господарюючих суб’єктів на наступних етапах
трансформаційних перетворень.
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Сучасні глобальні виклики стабільному розвитку людства, у числі яких екологічні,
кліматичні, демографічні проблеми та питання продовольчої безпеки, а також виснаження
природних ресурсів, тероризм, нові хвороби та інші загрози, формують широкий запит на
технологічні інновації.
В цих умовах з’являється можливість глобального дискурсу щодо трендів розвитку
світу під впливом технологічних інновацій. В останні десятиліття генерація та впровадження
інновацій відбувалося настільки стрімко, що кардинально змінився і звичний спосіб життя
людей. Виникаючи часом випадково, технології набували глобального масштабу.
Існуючих економічних і політичних стимулів недостатньо для пошуку системного
рішення цих проблем з наступних причин:
- економія ресурсів знаходиться в конфлікті з базовими цінностями суспільства
споживання;
- цикли планування урядів і корпорацій не досить перспективні для організації
масштабних інвестицій у розробки, що відповідають на глобальні виклики;
- наднаціональні інститути слабкі та переживають кризу ефективності;
- існуючих міжнародних дослідницьких і наукових проектів недостатньо для
наближення людства до відповідей на виклики сталого розвитку.
Глобальні виклики необхідно враховувати при плануванні інноваційного розвитку
країн, оскільки провідні наукові відкриття і технологічні розробки навіть в одній з областей
здатні дати істотний економічний ефект.
Проте, незважаючи на досить значний потенціал, неоднозначна ситуація склалася вже
на рівні початкового етапу інноваційного циклу в його глобальній конфігурації на
національному рівні. Автори виділяють два підходи стосовно складу національних
інноваційних систем [3].
Відповідно до першого підходу, суб'єкти, що здійснюють фундаментальні
дослідження, працюють на початковому етапі національного інноваційного циклу і, отже,
входять до складу національних інноваційних систем.
Відповідно до другого підходу, суб'єкт національної економіки, що проводить
фундаментальні дослідження (НДІ, відособлена лабораторія, фірма), якщо він генерує
некомерційні знання, автоматично стає учасником глобальної інноваційної системи (ГІС). Це
цілком відповідає загальноприйнятому погляду на фундаментальну науку як наднаціональну.
Останнє обумовлено некомерційною природою фундаментальних знань та відкритим за
визначенням доступом до результатів фундаментальних досліджень.
Виходячи з цього, сектор фундаментальної науки в національній економіці будь-якої
країни автоматично стає суб'єктом глобальної інноваційної системи. Таким чином,
національні особливості і правила організації фундаментальних досліджень повинні бути
гармонізовані з кращими світовими аналогами. Глобальна інноваційна система – це ринкова
інноваційна система, що характеризується жорсткою конкуренцією за матеріальні та
інформаційні ресурси, за кадри, що володіють унікальними знаннями, навичками і
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потенціалами. Тому конкуренція існує і у сфері фундаментальних досліджень, секторі, що є
виробником некомерційного знання.
Для перетворення ресурсів інвестицій у нові форми інтелектуальної сили необхідний
глобальний хмарний технологічний ресурс знань, технологій і продукції, що знижує ризики
інвесторів і забезпечує можливість функціонування більш складних систем. Для доступу до
даного ресурсу необхідна інша системна конструкція, яка має забезпечувати доступ
інноваційного бізнесу з різних країн з метою виробництва нових видів інтелектуальних сил.
На основі проведеного аналізу еволюційних зрушень технологічних укладів через
визначення переліку еволюційних змін трансферу технологій, визначено, що міжнародний
трансфер знань є основою глобальної інноваційної системи [1], де глобальна інноваційна
система – це сукупність національних інноваційних систем, що беруть участь у глобальній
генерації технологій, глобальному технологічному співробітництві і глобальному
використанні технологій. Іншими словами, ГІС – це міжнародна мережа державних і
корпоративних наукових і технологічних центрів, що забезпечують основну частину потоку
нових технологій і високотехнологічних продуктів.
В контексті даного дослідження ми проаналізували вплив міжнародного фактору на
розвиток приладобудування, що виникло в 50-ті роки ХХ ст. на основі точного
машинобудування та являє собою сьогодні провідну галузь, що динамічно розвивається на
онові нових досягнень науки і техніки та одночасно є інструментом їх розвитку. Сьогодні
приладобудування визначає технічний прогрес у народному господарстві і немає такої сфери
діяльності, у якій би не використовувалась її продукція.
У приладобудуванні знаходять застосування досягнення мікроелектроніки,
мікромеханіки, оптоелектроніки, нелінійної оптики, інформатики та обчислювальної техніки,
що сприяє створенню компактних, економічних і надійних вимірювальних, аналітичних та
інших приладів, засобів керуючої техніки, телемеханіки та автоматики. Міжсекторальний
трансфер у розвитку галузі проявляється через використання досягнень інших сфер.
Наприклад, монокристали з особливими фізичними властивостями, напівпровідникові
плівки, рідкі кристали та елементи працюють у якості чутливих сприймаючих,
перетворюючих та індикаторних середовищ.
Саме це формує необхідність формування каналів міжсекторального трансферу
технологій, в тому числі і на міжнародному рівні. Україна має знайти місце в міжнародному
поділі праці у ряді галузей, таких як: авіаційна промисловість, космічна промисловість,
атомна промисловість, ВПК, нанотехнології та ІКТ. Практично кожна з перерахованих вище
галузей пов'язана зі створенням і розвитком інтелектуальних приладів, тобто входить в
область приладобудування на сучасній технологічній базі, де вітчизняне приладобудування
не тільки ефективно споживає сучасні інновації, але й породжує їх у масовому порядку.
Найбільший розвиток у приладобудуванні одержало виробництво механічних та
електричних вимірювальних приладів з деталями високого класу точності. Поряд з
класичними видами машинобудівної технології при виготовленні деталей приладів
застосовують ультразвукову, електропроменеву, лазерну, електрохімічну, електроерозійну та
інші прогресивні види обробки.
Проте переважна більшість вітчизняних підприємств, у тому числі навіть колишні
світові лідери приладобудування, була змушена піклуватися лише про збереження
виробничої бази та кадрів. При цьому ресурсів для фінансування розробок взагалі не
залишилося, проте окремі підприємства та інститути не тільки вижили, але й залишилися на
високому технологічному рівні. Цьому сприяв доступ до закордонної елементної бази,
програмному забезпеченню, а також технологіям і технологічним системам, але абсолютна
більшість сучасних унікальних приладів вироблені на закордонній елементній базі.
Однак основна проблема наразі полягає в тому, країна поки не може конкурувати з
Азією та ЄС. Серйозне відставання спостерігається саме в сфері випуску продукції. Це
відставання було закладено ще в радянські роки, коли в розробку не приймався жоден виріб,
якщо в нього не було закордонного аналога, тобто заздалегідь відбувалось прирікання на
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відставання через виробництво приладів, що були лише повторенням західних розробок. При
цьому зі зростанням складності виробів та зростанням ступеня інтеграції окремих технологій
сумарне відставання постійно збільшувалося. Якщо до 1970-х рр. вітчизняне
приладобудування перебувало на світовому рівні розвитку як за основною номенклатурою
виробів, так і за перспективними розробками, то на поч. 1990-х рр. повністю зникли цілі
напрямки досліджень і виробництва. Рівень галузі значно знизився, а частина підприємств
окремих технологічних ланцюжків після розпаду СРСР виявилася за кордоном, а багато з
них були приватизовані, перепрофільовані або взагалі закриті.
Випуск високотехнологічної продукції та проведення сучасних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт в області приладобудування не можливий без сучасної
виробничої бази. В Україні немає виробників сучасного рівня, що демонструють закордонні
виробники (субмікронні проектні норми, розвинені бібліотеки та «дизайн-кити», промислові
ІP-блоки, «системи на кристалі», «системи в корпусі», віртуальні прилади тощо).
Специфіка технології приладобудування полягає в тому, що ті самі механічні,
радіоелектронні частини можуть застосовуватися у виробництві виробів не лише одного
виробу, але й серій, тому розробляються та випускаються уніфіковано на рівні з унікальними
деталями. Зазначений аспект обумовлює необхідність активізації інноваційних комунікацій
на всіх стадіях життєвого циклу.
Одним з найбільш актуальних і необхідних сьогодні об'єктів інноваційного інтересу в
приладобудуванні є міжнародний проект GRІD. Його реалізація дозволяє використовувати
обчислювальні та інформаційні потужності, що належать окремим національним гравцям, у
форматі дійсно єдиної інформаційно-обчислювальної системи колосальної потужності. У
цьому випадку відкриваються принципово нові можливості вирішення багатьох наукових,
технологічних і соціальних проблем.
В Україні пріоритетними є наступні напрями розвитку та застосування GRІD- та
хмарних технологій і засобів високопродуктивних обчислень:
– формування сучасної електронної інфраструктури, що передбачає створення та
застосування GRІD-кластерів, програмно-технічних засобів, телекомунікаційних мереж і
систем GRІD-, «хмарних» та інших перспективних технологій;
– підвищення потужності та якості GRІD-інфраструктури за допомогою підсилення
наявних обчислювальних GRІD-кластерів, створення національного каталогу сервісів;
– створення гнучкого віртуального дослідницького середовища зі спрощеним
доступом до ресурсів українського та світового інформаційно-обчислювального простору;
– створення умов і механізмів взаємодії між дослідниками та ІТ-колабораціями та
проектами різних країн, формування та підтримка віртуального національного центру
компетенції, його взаємодія з центром компетенції EGI;
– розширення сфери застосування GRІD-, хмарних та інших сучасних
обчислювальних технологій в наукових дослідженнях.
Однак, незважаючи на значний потенціал, через брак фінансування зазначені
пріоритети, що в переважній більшості орієнтовані на державний науковий сектор,
практично не реалізуються.
На прикладі приладобудування можна відзначити характерну ознаку ГІС, коли всі її
учасники виробляють і впроваджують у глобальні інноваційні процеси міжнародні
стандарти, норми і правила поведінки: міжнародні угоди в області авторського права,
патентів, торговельних марок і т.д., загальносвітові стандарти. В контексті політики
входження України до світової спільноти, в першу чергу ЄС, диверсифікації експорту
відпрацьовуються питання щодо гармонiзацiї національної та міжнародної нормативної бази,
законодавства в сфері радiоелектронiки та засобів зв`язку. Без наявності сучасного
виробництва сертифікованого за ІSO 9001-2001, ІSO 13485-2003 вихід на міжнародний ринок
не лише обмежений, але часом і не можливий.
В контексті використання ресурсів глобальної інноваційної системи та забезпечення
державної підтримки при розвитку приладобудування (як і будь-якої іншої галузі, що є
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ключовою для конкурентоздатності та економічної безпеки країни) не варто розраховувати
на певний технологічний прорив всієї галузі, однак ніщо не перешкоджає обрати два-три
проривні напрямки, оскільки один з них завжди може виявитися невдалим.
Для розвитку приладобудування доцільно використати риси традиційного кластеру та
кластеру, орієнтованого на запозичення технологічної платформи. На його основі
формується
промисловість
з
перетворення
існуючих
типів
промисловості
(метапромисловість). Типовим прикладом метапромислового кластера може бути
наноелектронний або космічний кластер [5]. Наукові рішення зі створення приладів нового
типу на основі наноелектронних технологій можуть бути використані для переозброєння
приладобудівних підприємств попереднього технологічного укладу. Основна перевага
даного кластера полягає в можливості сформувати навколо новітньої технології групу
підприємств, на яких вона буде реалізовуватися. Основна складність побудови даного
кластера складається в складності системі погоджень науково-технологічних, фінансовоорганізаційних та промислово-виробничих рішень.
Потенціал участі підприємств приладобудування в кластерах може бути здійснений
виходячи з наступного виробничого поділу:
- підприємства з повним виробничим циклом, що включає всі етапи виготовлення
приладу;
- підприємства, що випускають лише заготовки для різних деталей машин та приладів,
які поставляються на інші приладобудівні заводи;
- підприємства, що здійснюють механічну обробку заготовок, отриманих з інших
підприємств і складання машин та приладів або здійснюють лише складання машин та
приладів з деталей і вузлів, отриманих з інших заводів.
У випадку повного циклу мова не йде про просте освоєння технологічних ліній
виробництва. Завдання полягає в тому, щоб на основі аналізу рішень, закладених у
технологічну платформу фундаментальної науки, через певний час запропонувати наступний
крок розвитку даної платформи у вигляді наступних стадій життєвого циклу. Перевага
побудови даного кластера також полягає в тому, що в його основі лежать механізм
імпортозаміщення.
Однією з галузей, що розвивається в рамках кластерів та паралельної інженерної
розробки є космічне приладобудування, що орієнтоване на дослідження та розробку нових
технологій проектування, виготовлення і дослідження властивостей оптико-електронних
елементів, їх використання в приладах різного призначення, а також створення
вимірювальних інформаційних систем.
Потенціал трансферу технологій в умовах методу паралельної інженерної розробки
базується на значному спектрі потенціалу використання технологій, що розробляються
(transferable), а можливість формування міжнародних мереж трансферу технологій випливає
з положень Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню
космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла [3], відповідно до якого
«Дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла,
здійснюються на благо і в інтересах всіх країн, незалежно від ступеня їх економічного або
наукового розвитку, і є надбанням всього людства».
На національному рівні розвиток галузі на основі критеріїв комунікації пропонуємо
використати механізм інноваційного хаба, що є національним центром наукових досліджень,
освіти та комерціалізації технологій в певній області. він дозволяє об'єднати зусилля агентів
з наукового, приватного та державного секторів з метою розробки технологій для економії
ресурсів. Таким чином, хаб є суміщенням різних елементів, необхідних для інноваційного
розвитку.
На рис. 2 показана схема формування технологічного пакета в умовах паралельної
інженерної розробки в хабі з урахуванням критерію трансферу технології з інших галузей та
трансферу додатково отриманих результатів внаслідок взаємної модифікації технології в
пакеті. В інноваційному хабі буде можливий як відбір технологій для конкретних компаній,
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так і об'єднання можливостей різних стейкхолдерів для досягнення спільних цілей. Також
хаб сприятиме ефективному використанню знань та розробок, комерціалізації досягнень
науки і технології та дозволить відбирати й впроваджувати кращі рішення.
За останні десятиліття число країн, що безпосередньо беруть участь у космічній
діяльності або у використанні її результатів, різко збільшилося. У розвинених країнах
Північної Америки і ЄС широке використання результатів космічної діяльності в більшості
сфер повсякденного життя вже давно стало нормою. Цілями такого використання є
прискорення соціально-економічного розвитку, забезпечення добробуту і безпеки населення
та об'єктів інфраструктури цих держав.
Технологічне пакет проекту

Формування технологічного пакета
інноваційному хабі
Взаємна модифікація
технологій
Множина
наявних
технологій

Множина
нових
технологій

Вибір
технологій

Множина
наявних
Рис. 1. Схема формування технологічного пакету на основі інноваційного хаба

За даними фахівців ФГУП «Російський науково-дослідний інститут космічного
приладобудування», аналіз досвіду розвинених закордонних країн показав, що використання
космічної техніки та інформації здатне в 1,5-2 рази підвищити ефективність багатьох видів
діяльності, особливо в таких сферах, як природокористування, екологія, планування та
контроль розвитку території, використання і розвиток транспорту, ПЕК, будівництво,
моніторинг лісового, водного і сільського господарства, створення електронних
топографічних карт, кадастрів земель та об'єктів нерухомості і багатьох інших напрямках [6].
Актуальність аналізу саме космічного аспекту розвитку приладобудування
обумовлено тим, що космічна галузь – це єдина галузь в Україні, що не постраждала під час
кризи у світі. Якщо раніше це було справою 4-5 країн, то до них сьогодні дуже наблизилися
Китай та Індія. Ці дві держави, за залученням в освітні процеси молоді, випереджають навіть
США і Росію. Навіть країни, які не мають космічних програм (наприклад Румунія, Болгарія,
Чехія, Польща), намагаються знайти своє місце в європейських космічних проектах.
Аналогічна ситуація у Південно-східній Азії. При цьому єдина країна у світі, що зменшила
фінансування космічної галузі, – це Україна.
У космос зі своєю апаратурою та інструментами можуть вийти лише добре розвинені
щодо цього країни. Розвинене космічне приладобудування – це свідчення того, що держава
освоїла певний науково-технічний рівень. Робота на межі розмірності, досягнутої людством,
дозволяє говорити про контроль критичних процесів. Безумовно, країна, яка є науковотехнологічним лідером, здатна контролювати та працювати з критичними процесами, що
мають розмірність більш високого рівня, наприклад, не лише з нанотехнологіями, але й з
фемтотехнологіями виривається в лідери технологічного розвитку. Для роботи з критичними
процесами необхідні спеціальні наукові прилади. У результаті роботи із критичними
процесами, діагностикою їхніх параметрів можуть бути створені нові виробничі технології.
На базі цих нових технологій створюються масові виробництва нового покоління [4].
З початку 60-х років ХХ ст. підприємства України почали розробку і виробництво
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систем керування, бортової автоматики та інших систем і приладів для космічних об'єктів і
комплексів. Українські підприємства та організації «Комунар», «Арсенал», «Моноліт»,
Євпаторійський космічний центр брали участь у підготовці запуску першого штучного
супутника Землі, виведеного на орбіту 4 жовтня 1957 року. 12 квітня 1961 року російська
модифікована міжконтинентальна балістична ракета Р-7, обладнана приладами підприємств
«Комунар» і «Арсенал», вивела на навколоземну космічну орбіту першого в історії людства
космонавта Ю. Гагаріна.
У 2013 році перший український комплект приладів для фізичних досліджень – на
борту МКС: 12 лютого 2013 р. у 00:40 з МКС зістикувався транспортно-вантажний корабель
«Прогресс М-18М», що доставив на її борт плазмовий хвильовий комплекс (ПХК) для
проведення міжнародного космічного експерименту «Обстановка», мета якого – дослідження
навколо МКС плазмових та хвильових процесів, які виникають при опроміненні станції
сонячним світлом та при її взаємодії з іоносферою [7].
Проблеми, пов'язані з взаємодією такого надвеликого тіла, як МКС, з навколишньою
плазмою, особливо якщо взяти до уваги специфіку структури системи енергозабезпечення та
захисного покриття станції, мають першорядне значення як для технічних, так і для наукових
експериментів на її борту. Досить сказати, що основне джерело енергії МКС – сонячні
батареї – можуть спричинити такий рівень заряду поверхні МКС, при якому можуть
виникнути електричні розряди, небезпечні для життя космонавтів, які виходять у відкритий
космос. Тому до експерименту «Обстановка», під час якого вивчатиметься електромагнітний
стан навколишнього середовища, крім відомостей про величину заряду поверхні, дуже
важливою для всіх потенційних учасників експериментів на борту МКС є інформація про
перешкоди навколо неї – для забезпечення вимірювань різних фізичних сигналів доволі
низького рівня. Це сприятиме розвитку таких актуальних напрямів наукових досліджень, як,
зокрема, вивчення космічної погоди, ідентифікація іоносферних провісників сейсмічних
катастроф (землетрусів, вивержень вулканів), екологічного моніторингу тощо. Адже така
платформа, як МКС, з постійним перебуванням у космосі є ідеальною базою саме для
досліджень, пов'язаних з тривалим накопиченням інформації.
Наукова програма експерименту «Обстановка» та комплекс приладів для її реалізації
народилися в тісній співпраці вчених шести країн Європи – Болгарії, Великобританії,
Польщі, Росії, Угорщини та України. При цьому саме українські прилади, створені у
Львівському центрі Інституту космічних досліджень Національної академії наук та
Державного космічного агентства України, є основними для успішного виконання мети
експерименту.
Для експерименту «Обстановка» вперше у світовій практиці космічних досліджень на
борт МКС було доставлено унікальні прилади – хвильові зонди, які дають змогу одночасно і
з високою точністю спостерігати за змінами трьох фізичних величин у космічній плазмі:
варіацій магнітного поля, густини просторового струму та електричного потенціалу. Крім
них, до комплекту апаратури ввійшли українські магнітометри для спостереження за
магнітним полем Землі, також виготовлені у Львові.
В Львівському центрі Інституту космічних досліджень НАН України діє єдина в
Україні школа наукового космічного приладобудування і магнітометрії (НКПіМ). Школа
заснована професором Б.І. Блажкевичем та с.н.с. Р.Я. Беркманом у кінці 60-х років ХХ ст. на
основі відомого в колишньому СРСР доробку в галузі теорії та практики інформаційновимірювальних систем. Першим в Західній Україні видатним досягненням вчених НКПіМ
було успішне проведення космічного експерименту на борту штучного супутника Землі
«Космос-484», де вперше в світі було досліджено вектор електричного поля в космічній
плазмі. Крім того, проведено більше 10 космічних експериментів за участю фахівців, у тому
числі – перший за роки незалежності України міжнародний експеримент "Варіант". Вчені
активно співпрацюють зі світовою спільнотою, представляючи Україну в Міжнародному
комітеті космічних досліджень (COSPAR), Європейському об'єднанні наук про Землю
(EGU), Міжнародній Асоціації Геомагнетизму і Аерономії (IАGA), Міжнародній академії
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астронавтики (ІАА).
Ми здійснили потужний прорив у галузі космічного приладобудування. Наші прилади
користуються попитом і використані на кількох російських, європейських супутниках. У
травні 2011 року Російською Федерацією запущена обсерваторія «Спектр-Р», на якій, поряд з
російськими, стоять і українські прилади, що дозволяють оцінювати «космічну погоду» [9].
Українськими фахівцями розроблено низку інших приладів, які будуть використані у
ракетоносії «Циклон-4» (комплекс для якого будується у Бразилії на космодромі
Алькантара). Ця сучасна ракета користуватиметься попитом на світовому ринку.
Передбачається забезпечити її експлуатацію спільно з колегами із Бразилії, оскільки ракета
створена на українсько-бразильському бінаціональному підприємстві. В рамках цього
проекту було впроваджено кілька новацій, що до цього часу раніше ніде не
використовувалися.
Специфіка сучасного стану діяльності України в сфері космічного приладобудування
полягає у значній невідповідності досягнутого рівня космічних технологій ефективності їх
використання. У зв'язку з цим актуальним є розроблення якісно нової моделі провадження
космічної діяльності відповідно до сучасних умов та національних інтересів, що дасть змогу
втілити в життя взаємозв'язані інноваційні рішення, узгодити питання, що виникли у зв'язку
з багатофункціональністю космічної діяльності [10].
Для вирішення цього завдання ми пропонуємо використовувати механізми трансферу
технологій. Ефективність цього інструменту базується на тому, що головні проблеми
розвитку галузі – це проблема елементно-компонентної бази та проблема створення
комунікаційних механізмів на національному та міжнародному рівні.
Сьогодні будь-який космічний апарат або прилад – це на 95% елементна база. І щоб
не залежати зараз від імпорту елементної бази з-за кордону, де конкуренція надзвичайно
жорстка і в рамках експортного контролю окремі держави можуть в будь-який момент
заборонити імпортувати необхідні елементи, звичайно, варто створити систему трансферу
технологій та механізми інтеграції до міжнародних проектів, що дозволить сконцентрувати
засоби і науковий потенціал для створення власного виробництва елементної бази таких
категорій як «space» та «military». У світі існує дві концепції підходів: одна – це
використання інформаційних ресурсів, що забезпечують космічні апарати (зв’язок, навігація,
дистанційне зондування), а друга – це розгортання розвідно-ударних засобів, без яких у
сучасному світі не відбуваються широкомасштабні воєнні дії [8]. У випадку України варто
обрати поєднати ці два варіанти.
В контексті удосконалення комунікаційної взаємодії та для систематизації основних
процесів супроводу об'єктів інтелектуальної власності на основних стадіях їх життєвого
циклу та автоматизації основних процедур розподіленого контролю нематеріальних активів
виділені наступні відносно самостійні підсистеми [11, с. 130]:
1. підсистема методів, моделей, технологій і технологічних процесів дослідження,
розробки та експлуатації приладів;
2. підсистема програмного забезпечення, баз даних, баз знань і "ноу-хау";
3. підсистема винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
4. підсистема методів і моделей формування та супровід винаходів;
5. підсистема методів і моделей оцінки нематеріальних активів;
6. підсистема методів і моделей стратегічного планування та прогнозування розвитку
космічного приладобудування.
По мірі активізації процесів конвергенції і трансферу технологій центр уваги при
реалізації структурно-інвестиційної політики має переміщуватися на вирішення проблем
якості виробництва (підвищення технічного рівня продукції, що випускається, розширення
масштабів застосування прогресивних технологій, підтримка наукомістких галузей). За
оцінками зарубіжних та вітчизняних фахівців, у зв’язку з розвитком нового технологічного
укладу прогнозується висока пріоритетність продукції, що виробляється в галузі
приладобудування, що викликає необхідність її пріоритетного розвитку. В статті розглянуто
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основні проблеми використання глобального потенціалу для розвитку космічного
приладобудування. Проаналізовано сучасний стан даної галузі в Україні та запропонований
інструментарій подальшого розвитку. Визначено, що головним завданням інноваційного
розвитку галузі в період структурної перебудови є інноваційне переосмислення та
проектування сукупності профільних підприємств та організацій, освоєння нових робіт і
забезпечення ефективного використання наявних ресурсів.
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ГЛАВА 2.10. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Хомин О.Й.
к.е.н., доцент
Львівський державний університет внутрішніх справ
Формування системи безпеки відбувається з моменту державотворення України. В
Декларації про державний суверенітет України визначалися основні питання забезпечення
безпеки в цілому та демографічної безпеки зокрема. В державі існує інституційна система
управління безпекою. Формування інституційного середовища забезпечення безпеки
відбувається завдяки модернізації існуючих та створення нових інституцій,
функціональними обов’язками яких повинні бути система нагляду та контролю за основними
суб’єктами безпеки держави.
Визначення парадигми демографічної безпеки базується на обґрунтуванні
інституційної архітектури. Інституціоналізація забезпечення демографічної безпеки –
система інститутів, які в сучасних умовах створюють нову інституціональну архітектуру, де
нагляд та контроль мають зайняти чільне місце. Базисом інституціоналізації демографічної
безпеки служить Конституція України. В ній виписано, що людина, її життя і здоров'я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю
[1]. Однак в ній не закріплено нормативно саме захист демографічної безпеки. В Конституції
у різних розділах можемо знайти деякі шляхи щодо забезпечення демографічної безпеки.
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Щоправда в статті 17 визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями
держави, справою всього Українського народу [1] і, беручи до уваги те, що демографічна
безпека є складовою національної та економічної безпеки держави вже можемо з
впевненістю говорити про те, що забезпечення демографічної безпеки закріплено на
законодавчому рівні.
В Законі України «Про основи національної безпеки України» визначено загострення
демографічної кризи як загрозу національним інтересам і національній безпеці України [2].
На жаль, серед норм згаданого закону також не виписано сутність демографічної безпеки
держави та її складових. Тут не визначаються відповідно і розподіл повноважень інституцій
у системі забезпечення демографічної безпеки. Тому, для інституціоналізації відносин
системи забезпечення демографічної безпеки необхідно удосконалювати законодавчоправову сферу.
Базуючись на Законі України «Про основи національної безпеки України» маємо
можливість вималювати схему інституційного забезпечення демографічної безпеки України.
Суб’єктами демографічної безпеки, виходячи з визначених суб’єктів забезпечення
національної безпеки в Україні, є Президент України; Верховна Рада України; Кабінет
Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції;
Прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
Збройні сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України,
Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно
до законів України; громадяни України, об’єднання громадян.
Головним гарантом організаційно-інституційних основ регулювання демографічної
безпеки є президент України. В своїй діяльності він зобов’язаний гарантувати безпеку
населення своєї держави.
Наступним інститутом у забезпеченні демографічної безпеки є кабінет Міністрів
України. В його повноваженнях виписано, що Кабінет Міністрів України спрямовує і
координує роботу міністерств, центральних органів виконавчої влади щодо виконання
державної політики. У структурі Кабінету Міністрів України питання демографічної безпеки
розподіляються відповідно повноважень між посадовими особами уряду України, а саме між:
міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, міністром аграрної політики і продовольства України, міністром внутрішніх справ
України, міністром екології та природних ресурсів України, міністром енергетики та
вугільної промисловості України, міністром закордонних справ України, міністром
інфраструктури України, міністром культури України, міністром молоді та спорту України,
міністром оборони України, міністром освіти і науки України, міністром охорони здоров'я
України, міністром соціальної політики України, міністром фінансів України, міністром
юстиції України.
У Статті 2.Закону України Про Кабінет Міністрів України [3] визначені основні його
завдання. Серед інших потрібно виокремити такі, що сприяють забезпеченню прав і свобод
людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку
особистості та забезпеченню демографічної безпеки. Сюди ми відносимо завдання:
 економічні (забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; структурногалузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення);
 фінансові (забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у
тому числі амортизаційної, податкової політики),
 медичні (охорона здоров’я населення);
 освітні (розвиток освіти та науки);
 культурні (розвиток культури та мистецтва);
 охорони довкілля (охорони природи, екологічної безпеки і природокористування);
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 соціальні (забезпечення соціального захисту працездатного населення, безробітних,
пенсіонерів, інвалідів та осіб, що досягли 75 річного віку);
 інноваційні (сприяти всебічному розвитку інновацій);
 здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності;
 національної безпеки України,
 громадського порядку та боротьби із злочинністю,
 ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Для розгляду питань, що стосуються демографічної безпеки держави Кабінетом
Міністрів України прийнято постанову щодо утворення Міжвідомчої ради з питань сім'ї,
ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії
торгівлі людьми. До її складу входять Міністр соціальної політики – голова Ради, заступник
Міністра соціальної політики – заступник голови Ради, народні депутати України (за
згодою), заступники Міністра охорони здоров’я, Міністра освіти і науки, Міністра юстиції,
Міністра фінансів, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра внутрішніх справ,
Міністра закордонних справ, Голови ДСНС, Міністра аграрної політики та продовольства,
Міністра культури, Голови СБУ, Голови Держкомтелерадіо, Голови Держстату, Голови
Держприкордонслужби, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою),
віце-президент Національної академії наук (за згодою), віце-президент Академії
педагогічних наук (за згодою).
У своїй діяльності Рада повинна виконувати роботу щодо реалізації ефективної
державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми шляхом:
 проведення дій щодо розшуку, повернення, реабілітації жертв торгівлі;
 запобігання та протидії насильству в сім'ї;
 допомоги у формуванні позитивного ставлення до сім'ї,
 стимулювання до відповідального батьківства,
 відродження, розвитку та збереження національних сімейних цінностей та традицій,
 подолання нерівноправності жінок та чоловіків в усіх сферах життя населення,
 запобігання соціальному сирітству.
У повноваження Ради входить формування пріоритетних напрямів, що базуються на
розгляді пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та
громадських організацій.
Рада бере участь в розробці проектів державних цільових програм, інших нормативноправових актів, які забезпечують реалізацію поставлених перед нею завдань. Вона готує
пропозиції щодо удосконалення діяльності як органів виконавчої влади з питань
забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
Також вона вивчає світовий досвід розв’язання поставлених перед нею питань та розробляє
пропозиції за їх запровадження в Україні. За її ініціативою проводять моніторинг виконання
відповідних державних цільових програм і їх впливу на регіони.
У своїй діяльності Рада вивчає світовий досвід та розробляє пропозиції його
впроваджування, що дасть можливість удосконалити діяльність органів виконавчої влади та
забезпечити розв’язання поставлених перед нею питань.
Рада сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи,
спрямованої на відродження національних традицій та впровадження світового досвіду,
зокрема щодо створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім'ї
як основного осередку відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення
тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої,
збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу населення. Рада повинна
сприяти розповсюдженню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо). На
Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
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насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми потрібно покласти функцію інформування
Кабінету Міністрів України та громадськості про стан реалізації державної політики з питань
сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії
торгівлі людьми [4].
В місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування є
Координаційні ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми (створені та діють при 18 обласних державних адміністраціях).
Також питаннями безпеки в Україні займається Рада національної безпеки і оборони
України (РНБО), яку очолює Президент України. Першорядним завданням РНБО є
координація сфери національної безпеки, а отже і демографічної безпеки держави. Її
діяльність не обмежується лише функцією координації, вона також контролює діяльність
органів виконавчої влади у різних сферах. У своїй діяльності РНБО, що визначено
Конституцією і Законом України “Про основи національної безпеки України”, об’єднує
роботу Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Голови Служби безпеки
України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України. Беручи
до уваги склад РНБО можемо з впевненістю говорити, що комплексно демографічні питання
тут ніким не розглядаються і не узагальнюються. Всі питання, що мають дотичне
відношення до забезпечення демографічної безпеки розглядаються поверхово. Критично
можна говорити про те, що в РНБО не представлено спеціаліста з демографічних питань, що
призводить до катастрофічного стану демографічної безпеки. Наявність фахівця у такій
структурі забезпечення національної безпеки дозволило б швидшими темпами проводити
узгодження як діяльності різних галузей економіки, так і зовнішньої та внутрішньої політики
та допомагало б у прийнятті найбільш вагомих рішень у сфері забезпечення демографічної
безпеки держави.
Аналізуючи будову апарату РНБО, можемо визнати те, що вона формується з
інформаційно-аналітичної служби та чотирьох департаментів: департамент державної
безпеки, департамент воєнної безпеки, департамент економічної та соціальної безпеки та
департаменту зовнішньополітичних аспектів національної безпеки. Незважаючи на це,
узагальнюючого департаменту відділу (відомства), який би координував, узагальнював
діяльність згаданих складових та проводив контрольну та аудиторську функцію, на жаль, не
існує.
Проведене дослідження дозволяє говорити про те, що на сьогоднішній день ми не
зустрічали стратегічних планів діяльності РНБО щодо забезпечення національної безпеки, її
складових, а отже і демографічної безпеки. Наявність стратегічних планів діяльності РНБО є
необхідною, так як вони в своїй основі допомагають скерувати процес забезпечення безпеки
в таке русло, що дасть можливість у повній мірі подолати чи мінімізувати загрози
національної безпеки та її складових. Однією з останніх є власне демографічна безпека
держави, яка в повній мірі віддзеркалює всі особливості функціонування систем
забезпечення складових національної безпеки, а саме: політичної, військової, економічної,
соціальної, екологічної та інших видів безпеки.
Повноваженнями Верховної Ради України в сфері забезпечення демографічної
безпеки можемо розділити на декілька основних напрямів, до яких потрібно віднести:
 економічний, компетенція якого полягає у розгляді та затвердженні
загальнодержавних програм економічного розвитку, визначення правових правил поведінки
щодо власності, гарантій підприємництва, правил конкуренції та норм антимонопольного
регулювання; зовнішньоекономічної діяльності; фінансового, грошового, кредитного та
інвестиційного ринків; вільних та інших спеціальних зон; організації та експлуатації
енергосистем, транспорту і зв’язку та ін.;
 соціальний, суть якого полягає у затвердженні концепції державної соціальної та
сімейної політики, правового визначення основ соціального захисту населення, форм і видів
пенсійного забезпечення; шлюбу та сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства,
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виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; регулювання демографічних та міграційних
процесів, благодійницької діяльності та ін.
 екологічний, до повноваження якого входять правове регулювання використання
природних ресурсів; закріплення статусу зони надзвичайної екологічної ситуації; прийняття
програм охорони довкілля.
На нашу думку, доцільно було б організувати та запровадити діяльність при
Верховній Раді сектору забезпечення демографічної безпеки у якому потрібно було б
комплексно розглядати питання усіх зазначених вище напрямків (економічного, соціального
та екологічного) враховуючи їх вплив на стан демографічної безпеки держави. Усі програми,
що розглядалися б за таких умов у Верховній Раді мали б прикладне значення в системі
забезпечення демографічної безпеки та відповідно гарантували б їх виконання.
Держава сама не в змозі в повній мірі забезпечити у світовому просторі свою
національну безпеку власними силами, тому, вважаючи на таку особливість, потрібно
враховувати цю ситуацію у стратегії глобальної безпеки. Потрібно базуватися як на
глобальних проблемах людства, так і звертати увагу окремо на кожну з них.
Сучасні умови характеризують зменшення здатності багатьох держав адекватно
реагувати на сучасні загрози.
Багато країн, позбавлених підтримки з боку впливових, у безпековому просторі,
держав стали практично непридатними до забезпечення своєї безпеки. Насамперед мова йде
про проблеми у збройних силах, правоохоронних органах. Це ми наочно спостерігали під час
проведення революції гідності в Україні, анексії Криму в березні 2014 року та розгулу
сепаратистського руху на півдні та сході України цього ж року. Апарат безпеки держави був
практично відсутній.
Небезпеки та загрози у безпековому середовищі, в сучасних умовах, зазнають
переродження, яке полягає у переформатуванні внутрішніх загроз у зовнішні та навпаки. Ці
загрози можемо прослідкувати у всіх складових демографічної безпеки.
В сучасних умовах, як правило, кожна держава розраховує на підтримку безпеки
ззовні, а саме на допомогу як окремих держав, так і міжнародних організацій.
Стратегічні підходи до забезпечення безпеки, в такому мінливому міжнародному
безпековому середовищі, впливають на визначення цілей та засобів діяльності міжнародних
безпекових організацій, що і визначає бажання кожної держави прийняти участь в них, в
залежності від небезпек та загроз її національним інтересам.
Поряд з відомими небезпеками та загрозами в сучасних умовах все більше
проявляються нетрадиційні нові загрози транснаціонального характеру. До них відносяться:
міжнародний тероризм, транснаціональна злочинність, морське піратство, етнічний
сепаратизм, релігійний екстремізм, незаконна міграція, наркобізнес, кіберзлочинність та
інші.
Стають більш актуальними загрози у військовій, інформаційній, прісноводній,
продовольчій та енергетичній береках, що мають світове значення. Постійно про себе
нагадують екологічні загрози які розкриваються у природних та техногенних катастрофах та
викликані масштабними надзвичайними ситуаціями. Постає питання про проблеми
блокування розповсюдження зброї масового знищення.
«Гострими залишаються суперечки з приводу морських акваторій та ряду
прикордонних територій. Реальні загрози подальшого розпаду «недієздатних» держав» [5].
З іншого боку розглядаючи глобалізацію державної безпеки, необхідно зазначити, що
існують загрози у підвищенні рівня як взаємозалежності, так і взаємної вразливості держав.
За таких умов державам загрожує послаблення внутрішнього суверенітету держави та
великого спектру політичних питань. Такі умови обмежують можливості урядів самостійно
вирішувати національні питання та, відповідно, самостійно впливати на шлях розвитку та
долю суспільства.

224

Література:
1.
2.
3.
4.
5.

Конституція України: Закон України від28.06.196р. № 254к/96-ВР//[Електронний ресурс] Режим
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р. № 964-IV //[Електронний
ресурс] Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15].
Закон України Про Кабінет Міністрів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222) //
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
Положення про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми від 5 вересня 2007 р. № 1087//[Електронний
ресурс] Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-2007-%D0%BF]
ОДКБ: ответственная безопасность. Под общей редакцией И.Ю. Юргенса, Председателя Правления
Института современного развития. - Москва. – 2011.- 67с. - С.6. // [Електронний ресурс] Режим
доступу:http://www.insor-russia.ru/files/ODKB.pdf.

ГЛАВА 2.11. SURMONTER LES CONTRADICTIONS ENTRE
INTÉGRATION ET FLEXIBILITÉ: ENJEU MAJEUR DE
L’AMÉLIORATION DES CHAÎNES LOGISTIQUES
Kumanova-Lardé D.D.
Ph.D., Asst. Prof.
Université des Technologies Alimentaires - Plovdiv
Résumé: En quelques années, les chaînes logistiques sont devenues un enjeu majeur pour la survie des
entreprises.
Cela s’explique par la place qu’elles ont prise progressivement dans le résultat des entreprises, par impact
qu’elles ont dans l’environnement et la sensibilité croissante des populations à ces impacts, et par les évolutions,
devenues permanentes, de l’environnement économique des entreprises.
Cet environnement est aujourd’hui extrêmement changeant et l’entreprise doit pouvoir être très réactive. Or
les chaînes logistiques créent des interdépendances qui peuvent ralentir voire ruiner leur facultés d’adaptation. Réussir
à s’adapter dans un monde interdépendant est devenu ainsi aujourd’hui un enjeu majeur pour le monde économique
,qui nécessite de surmonter les contradictions entre intégration et vision globale d’une part, et adaptabilité et réactivité
d’autre part.
Abstract: In a few years supply chains have become a major issue for business survival.
This is due to the place they were taken gradually to the income of enterprises, impact they have in the
environment and the increasing sensitivity of populations to these impacts, and the developments become Service
Permanent.
This environment is now extremely changeable and the company must be very responsive. Gold supply chains
create interdependencies that can slow down or even ruin their adaptability.
Succeed to adapt in an interdependent world so today became a major issue for the economic world, which
requires overcoming the contradictions between integration and overall vision on the one hand, and adaptability and
reactivity on the other hand.

Le pilotage des chaînes de traitement logistique («supply chain management», SCM dans
la suite du texte) recouvre aujourd’hui la quasi-totalité des activités: achats, approvisionnements,
production, gestion des stocks, gestion des ventes, transports, organisation de la distribution, aprèsvente....
De ce fait, le SCM nécessite la coexistence de multiples techniques de pilotage, de gestion et
de ce fait d’outils multiples.
Parmi les techniques de pilotage et de gestion, on trouve:
«Le Kanban, technique de gestion de la production à court terme inventée pour Toyota,
permettant d'asservir la production ou l'approvisionnement d'un composant à la consommation qui
en est faite. Le support de l'ordre de reconstitution est une étiquette accrochée à chaque lot qui est
produit ou approvisionné. Lorsque le lot est consommé, l'étiquette retourne dans le tableau Kanban.
Tant qu'il y a des étiquettes dans le tableau, le producteur prend la dernière, réalise le lot
correspondant, y fixe l'étiquette et fait parvenir ce lot au consommateur» [21].
La méthode SMED (Single Minute Exchange of Die(s), qu’on peut traduire par
« changement rapide d’outil») a pour objectif de réduire le temps d'un changement de série, et
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permettre ainsi de réduire la taille de lot minimale. Elle a été développée par Shigeo Shingo pour le
compte de l'entreprise Toyota.
Le Value Stream Mapping (VSM) est un outil regroupant toutes les actions (à valeur
ajoutée ou non ) qui amènent un produit d'un état initial à un état final. Cet outil s'attache à travailler
sur un ensemble et non une partie. Le but de cette cartographie est d' obtenir une vision simple et
claire d'un processus. Le VSM peut couvrir l'approvisionnement en amont et la livraison aux clients
en aval. VSM donne une représentation du temps de défilement (lead time) du produit. L'analyse
permet des améliorations sur le processus entier.
La théorie des contraintes qui vise à identifier les «goulots d’étranglement», c’est-à-dire
les étapes de processus qui sont responsables de blocages de la chaîne de production.
La méthode Six Sigma, [15] fondée sur l’écoute du client et sur des données mesurables
(par indicateurs) et fiables, est utilisée dans des démarches de réduction de la variabilité dans les
processus et au niveau des produits et vise ainsi à améliorer la qualité globale du produit et des
services. La méthode propose cinq étapes; «DMAIC»: Define, Measure, Analyse, Improve, Control
soit «Définir, mesurer, analyser, améliorer, maîtriser».
le MRP2 ou MRP II (Manufacturing Resources Planning) intègre la gestion des ressources
consommables, (matières et composants ), et renouvelables, (capacité machines et maind'œuvre ),de l'entreprise. Il repose sur la prévision des ventes et les nomenclatures de produits et
opère en flux poussé :c le plan de production se base sur des prévisions).
On pourrait encore citer les méthodes d’analyse ABC, volume-variabilité, Qualité et
différentes techniques de résolution de problèmes.
Ces démarches ou méthodes s’appuient pour certaines sur des outils informatisés.
 Outils de planification : MRP, JIT(«Just in time», technique d’optimisation des productions
par diminution des délais entre tâches’, DRP («Disaster Recovery Plan», plan de reprise
d’activité en cas de crise majeure), etc.; fabrication (OPT, CRP, Kanban, etc.);
 optimisation des stocks: analyse d'historiques, étude de marché;
 transport, entreposage ou magasinage (Warehouse Management Systems, ...);
 Gestion de l'information:
 Sur le plan général: progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP),
 Sur le plan de la gestion de la relation client: centre d'appel,
 Sur le plan de la relation fournisseur;
 Sur le plan de la gestion du cycle de vie des produits;
Les outils de gestion des activités de l’entreprise sont, dans le meilleur des cas, intégrés au
sein d’un ERP (Enterprise Resource Planning) ou Progiciel de Gestion Intégrée (PGI).
Ce type d’outil est censé résoudre les problèmes de redondance et donc de risque de
divergences et d’incohérence des données de l’entreprise, en recherchant leur unicité et grâce à des
dispositifs très pointus sur les articulations entre les modules métiers et les flux de données.
A un instant donné, on peut donc considérer que l’ERP fournit une image, une modélisation
de la chaîne logistique de l’entreprise [16].
La qualité de fonctionnement de cet ERP sera d’autant meilleure que le progiciel aura été
construit autour des mêmes «briques» logicielles, voire par le même éditeur ou développeur. Elle
sera plus difficile à atteindre si elle est le résultat de l’intégration de modules d’origine plus ciblée
sur les modules-tâches, parfois de conceptions différentes et élaborés par des équipes différentes.
Dans ce dernier cas, généralement l’intégration des modules est beaucoup plus laborieuse
donc coûteuse, et les risques nombreux également, de dysfonctionnement.
Cette intégration peut être caractérisée (Paché-Spalanzani) selon deux aspects [17]:
par le périmètre d’activité selon 4 couches:
 intégration des flux: physiques, financiers et de d’informations; généralement les 3
combinés)
 intégration des processus et activités (pilotage, production, support)
 intégration des systèmes et technologies (interopérabilité)
 intégration des organisations par le partage
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Paché et Planzani [17] montrent que l’intégration doit s’étendre dans cet ordre sur tout le
périmètre:
Tableau 1
Аnalyses de l’intégration des couches et entre elles
(Paché G., et Spalanzani A. (2003), La gestion des chaînes logistiques multi-acteurs: perspectives
stratégiques, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble)
Systèmes et
Intégration entre
Flux
Processus et activités
Acteurs
technologies
Intégration
des flux

Flux

Processus et activités

Systèmes
technologies

Cohérence intégration
Cohérence intégration
Cohérence intégration
flux / intégration
flux / intégration
flux / intégration
systèmes
et
processus et activités
acteurs
technologies
Intégration des
processus et activités

Cohérence intégration
processus et activités /
intégration systèmes
et
technologies
technologies
Intégration
systèmes
et technologies

et

Cohérence intégration
processus et activités /
intégration systèmes
et acteurs

Cohérence intégration
des systèmes
et
technologies /
intégration acteurs
Intégration des acteurs

Acteurs

Par le périmètre du système: (Paché, Spalanzani) [17]
1. intégration interne à l’ entreprise, l’intégration implique les acteurs internes concernés par
la gestion des chaînes logistiques, notamment les fonctions marketing, la production et la
logistique (Pagell, 2004);
2. étendue aux partenaires directs (les premiers clients ou les fournisseurs de rang 1), la plus
généralement développée par les entreprises, avec une approche dyadique de ce type
d’intégration (Harland [1996] et Håkansson et Persson [2004]);
3. étendue à l’ensemble des partenaires d’une chaîne (y compris ceux intervenant sur les flux
de logistique retour et de déchets), défendue par Christopher (1997), dite external chain par
Harland (1996) et Håkansson et Persson (2004), ou extented supply chain par Mentzer et al.
(2001);
4. multi-chaînes ou «réseau» (Harland, 1996), étendue à l’ensemble des chaînes auxquelles
participe une organisation, centrée autour d’une entreprise (focal company, Lambert et al.
[1998]) ou inter-business network de Håkansson et Persson (2004) qui s’intéresse aux
interactions entre chaînes logistiques, chaque firme étant considérée comme un pivot;
5. sociétale (ou citoyenne [Paché et Colin, 2000]), qui prend en compte une perspective de
développement durable (sociale et environnementale).
Si les trois premières intégrations sont aujourd’hui très répandues, il n’en va pas de même
des deux dernières.
L’intégration réseau s’est développée avec l’approche systémique qui a succédé à l’approche
processus. Ainsi Olivier Telle représente un système à étudier comme la combinaison de plusieurs
unités élémentaires (pilotage/ approvisionnement/ production/ distribution) reliées entre elles [19].
L’approche sociétale, liée à l’émergence de la responsabilité sociétale des entreprises et des
organisations, inclue des parties prenantes concernées par leur fonctionnement (citoyens, politiques,
etc.), exigeant la prise en compte des risques que l’environnement fait peser sur les chaînes
logistiques.
Cette dernière approche est devenue un enjeu majeur dans les bassins de vie très peuplé ou
les fonctions transport, par ses nuisances, doit être traitée avec soin.
C’est ainsi qu’on voit désormais appraitre une «logistique du dernier kilomètre».
En effet, si la distribution des produits peut être massive au départ des entreprises et des
grands pôles logistique qu’elles livrent, elle est nécessairement suivie d’une distribution vers le
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client avec une capillarité de plus en plus diffuse. L’atteinte du client final s’opère alors dans un
mileu souvent urbain où les exigences environnementales (bruit, pollution, sécurité routière) sont de
plus en plus forte.
Nous avons donc pu voir que les méthodes et les outils de management des chaînes
logistiques sont aujourd’hui nombreuses, complexes et ambitieuses. Elles se traduisent aujourd’hui
par des investissements lourds sur lesquels il n’est pas aisé d’influer, par crainte de dépenses
supplémentaires et de faible retour sur investissements.
Nathalie Fabbe - Costes relève de plus que la littérature existante de conduit pas aujourd’hui
de faire un lien entre le degré d’intégration des chaînes logistiques et accroissement de la
performance de l’entreprise [10].
Placé et Spalanzani [17] indiquent que de nombreux auteurs ont conclu qu’une intégration
maximale est un leurre, et peut être même un obstacle à une réactivité forte des chaînes logistiques
face à des évolutions extérieures. Ils citent les travaux de Lambert 1998 [13], Bask et Juga, 2001
[4], Baghi et Scott Larsen 2002 [2,3], Kamppainen et Vepsalainen2003 [12], Jahre et Fabbe-Costes
2005 [11].
Bask et Juga [4] suggèrent plutôt une démarche à petits pas, sectorielle, plus pragmatique et
plus maitrisable, qui offre plus de garantie d’obtenir des gains de performance.
La Computer Sciences Corporation et Supply Chain Management Review, dans leur enquête
annuelle sur la progression de la chaîne logistique, montrent que seules un tiers des entreprises
estiment que le rapport entre la stratégie de chaîne logistique et le bilan ou le résultat est corrélé, et
que l’impact des démarches sur la chaîne logistique est très relatif.
Il y a donc un risque de voir les entreprises freiner les évolutions de la chaîne logistique.
Mais ont-elles le choix?
Aujourd’hui, plusieurs éléments de contexte montrent que les entreprises ont tout intérêt à
être réactives, adaptables et souples face à leur environnement.
La globalisation du marché
Il est clair aujourd’hui que, grâce aux nouvelles technologies et au développement pointu
des chaînes logiques, le marché est devenu international. Même le particulier peut aujourd’hui,
grâce à Internet, commander un article dans le monde entier.
La versatilité du marché:
Des pays comme le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, certains pays d’Afrique sont devenus
des «pays émergents» aussi puissants que les pays occidentaux. Mais rien n’est figé: qu’une crise
politique survienne et l’économie de la Russie marque le pas.
Au niveau microscopique, la fidélisation du client est devenue très ténue et la mise en
concurrence aboutit à un marché sous tension.
(Dans un rapport du Global Commerce Initiative, intitulé «la chaîne logistique du futur», et
dans lequel les exigences de développement durable sont révélées comme très forte pour les
citoyens. Elles peuvent engendrer des modifications comportementales plus ou moins prévisibles, et
dépendre également de modifications réglementaires internationales ou nationales plus ou moins
prévisibles.
Quant au client final, sa versatilité peut-être déclenchée par la moindre information négative
concernant le produit qu’il convoite: conditions de travail dans les pays émergents, nature d’un
composant, compromission de l’entreprise déclenchent des boycotts et de retour vers des produits
concurrents. Internet et les réseaux sociaux facilitent les échanges d’information et la réactivité des
consommateurs.
La versatilité du marché peut faire et défaire des entreprises elles-mêmes actrices de la
chaîne logistique d’une autre entreprise.
L’entreprise est donc condamnée à être rapidement adaptative. Pour cela, nous avons vu
qu’une approche par sous-ensemble permettait plus d’efficacité dans la recherche d’amélioration de
la chaîne logistique. Il sera donc plus favorable de rechercher la flexibilité de chaque processus, et
de traiter de même les interfaces.
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Comme le suggèrent Christopher et Towill, il peut être intéressant de maîtriser des processus
à fort caractère efficient et des processus à forte capacité adaptative en parallèle, ou par séquence,
selon la nature des produits (pérennité, caractère saisonnier de la demande, modes...).
De ce point de vue, la multitude des outils et méthodes d’optimisation favorise cette
approche sectorielle de l’amélioration de la chaîne.
Ces améliorations sectorielles devront cependant être rendues visible dans une vision
globale de l’amélioration de la chaîne, voire de la performance; les travaux de M Lauras (2004) [14]
jettent les bases de cette vision et d’un pilotage global à partir des résolutions de problèmes
sectorielles.
C’est sur cet enjeu que les systèmes d’informations sont attendus, grâce à l’amélioration de
l’interopérabilité des modules métiers qui composent le système d’information de l’ensemble
fournisseurs-entreprise-clients.
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