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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
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ГЛАВА 1.1. ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У
МЕНЕДЖМЕНТІ ПРОЕКТІВ
12B

Деренська Я. М.
кандидат економічних наук, доцент
Національний фармацевтичний університет
13B

Економічна діяльність підприємств супроводжується впливом ризику, якій
змінює її результуючі показники залежно від своєї специфіки, стану зовнішнього
оточення (ринкового середовища), ступеня ефективності менеджменту підприємства.
Проектна діяльність, яка характеризується унікальністю, певним ступенем
інноваційності, зазнає суттєвого впливу різноманітних видів ризику. Поняття
«ризику» досліджувалося багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких
слід зазначити В. М. Гранатурова [2], Л. І. Донця [3], О. С. Дуброву, С. М. Клименко
[4] та ін. Згідно роботи [4] розрізняють такі підходи до інтерпретації даної категорії:
- ризик – це ймовірність здобуття небажаного результату (наприклад,
імовірність втрати суб’єктом господарювання частини своїх прибутків) або
ймовірність сприятливого позитивного результату: удача, шанс отримати додатковий
прибуток (можливість отримання значної вигоди в результаті здійснення
підприємницької діяльності);
- ризик – невизначеність майбутнього стану, внутрішньої ситуації та
зовнішнього середовища, невпевненість у результаті;
- ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності у ситуації
неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити
ймовірність досягнення передбачуваного результату та відхилення від мети.
С. М. Клименко, О. С. Дуброва також зазначають, що «в економічній літературі
дуже поширений підхід до трактування поняття ризику як імовірності недоотримання
прибутку, втрати ресурсів чи зазнання збитку в результаті здійснення певних дій,
операцій в тому чи іншому напрямі підприємницької діяльності. Але на практиці
існують випадки, коли ризик стає джерелом отримання додаткового
підприємницького прибутку».
Ризику притаманні такі риси:
1) економічна природа (ризик проявляється на всіх етапах підприємницької
діяльності; він прямо пов’язаний із дохідністю та економічними втратами у процесі
господарювання);
2) альтернативність (ризик передбачає необхідність вибору з двох або кількох
можливих варіантів рішень);
3) невизначеність результатів (очікуваний рівень ризику може коливатися в
певному діапазоні, і його наслідком можуть бути як негативні, так і позитивні
результати);
4) коливання рівня ризику (ступінь ризику істотно варіює під впливом фактора
часу, численних об’єктивних і суб’єктивних факторів, які перебувають у постійній
динаміці);
7

5) постійність (повне усунення ризику неможливе внаслідок об’єктивносуб’єктивної природи даної категорії, динамічності ступеня ризику тощо) [4].
Ризик – потенційна можливість виникнення несприятливих ситуацій та
наслідків (додаткових витрат, зниження прибутку, збитків), яку можна кількісно
визначити з певною мірою імовірності настання [4].
Реалізація проектів формує власні уявлення щодо сутності ризиків. У межах
проектного аналізу та управління питанням виявлення та оцінки ризиків приділяли
увагу такі вчені, як Л. П. Батенко, О. А. Загородніх та В. В. Ліщинська [1], Ф.
Клиффорд [5], Г. М. Тарасюк [8], І. І. Мазур, С. О. Тітов, В. Д. Шапиро [9] та ін.
Так, Л. П. Батенко, О. А. Загородніх та В. В. Ліщинська зазначають, що
прийняття проектних рішень потребує врахування певних особливостей і обумовлене
такими чинниками:
• відсутністю повної і точної інформації про продукт проекту, внутрішнє і
зовнішнє середовище реалізації проекту, неможливістю точної оцінки всіх параметрів
проекту;
• постійною присутністю елементу випадковості, тобто неможливістю
спрогнозувати чи передбачити всі чинники, які тією або іншою мірою можуть
впливати на проект;
• наявністю суб’єктивних чинників, пов’язаних із можливою відмінністю
інтересів учасників проекту чи дій структур і організацій, які так чи інакше причетні
до реалізації проекту [1].
Це викликає необхідність виявляти й ідентифікувати ризики, проводити їх
аналіз і оцінку, вибирати методи управління, розробляти й вживати заходи для
зниження цих ризиків, контролювати й оцінювати результати впроваджуваних
заходів.
Під ризиком у проектному менеджменті розуміють імовірність певного рівня
втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу
додаткових витрат під час реалізації проекту [1].
У менеджера проекту зацікавленість викликає не тільки можливість настання
несприятливих, а й сприятливих подій. Тому, якщо термін «ризик» вживають
стосовно до проекту, то тут повинні бути розглянуті обидві можливості – збитків чи
прибутку, що виникають із обставин невизначеності, пов’язаних з виконанням
проекту. Досвідчений менеджер проекту намагається оцінити обставини
невизначеності і міру їхнього позитивного чи негативного впливу на реалізацію
проекту, а також те, чи є ці обставини невизначеності внутрішніми, а чи зовнішніми
щодо проекту.
Визнання, яке завойовує управління проектами, є показником того, що
застосування відповідних знань, процесів, навичок, інструментів і методів може мати
вирішальне значення для успіху проекту. Базовим методологічним документом
проектного менеджменту є Керівництво до бази знань з управління проектами (A
Guide to the Project Management Body of Knowledge – керівництво РМВОК®), яке
являє собою сукупність професійних знань з управління проектами, визнаних в якості
стандарту. РМВОК® виділяє п’ять груп процесів (ініціація, планування, виконання,
моніторинг та управління, завершення), які враховують основні та допоміжні
підпроцеси. Також РМВОК® згрупував галузі знань щодо проектного менеджменту у
дев’ять груп, виділивши: управління інтеграцією проекту; управління змістом
проекту; управління термінами проекту; управління вартістю проекту; управління
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якістю проекту; людськими ресурсами проекту; управління комунікаціями проекту;
управління ризиками проекту; управління постачанням проекту [10].
Оскільки функція управління ризиками належить до допоміжних функцій
проектного менеджменту, процеси управління проектними ризиками належать до
підсистеми забезпечення.
Американський Інститут управління проектами (PMI), який розробляє і
публікує стандарти в області управління проектами, розглядає управління ризиками,
як процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і ухваленням рішень, які
включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання
ризикових подій. За PMBOK® процес управління ризиками проекту зазвичай включає
виконання наступних процедур:
1. Планування управління ризиками – вибір підходів і планування діяльності
по управлінню ризиками проекту.
2. Ідентифікація ризиків – визначення ризиків, здатних вплинути на проект, і
документування їх характеристик.
3. Якісна оцінка ризиків – якісний аналіз ризиків і умов їх виникнення з метою
визначення їх впливу на успіх проекту.
4. Кількісна оцінка – кількісний аналіз імовірності виникнення і впливу
наслідків ризиків на проект.
5. Планування реагування на ризики – визначення процедур і методів з
послаблення негативних наслідків ризикових подій і використання можливих переваг.
6. Моніторинг і контроль ризиків – моніторинг ризиків, визначення ризиків,
що залишаються, виконання плану управління ризиками проекту та оцінка
ефективності дій з мінімізації ризиків [10].
При управлінні проектами важливо вчасно звернути увагу на визначення
ризику в процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших рішень. Метою аналізу
ризику є надання потенційним партнерам необхідної інформації та даних для
прийняття рішень про доцільність участі в проекті та розробки заходів по захисту від
можливих фінансових втрат [1, 8].
Слід зазначити, що обґрунтування і вибір кращого варіанту проекту
здійснюється за сукупністю показників, які характеризують як ефективність проекту,
так і його ризикованість. Розгляду специфіки інвестиційних проектів в умовах
фармацевтичної галузі та особливостям оцінки їхньої ефективності присвячена
робота О. В. Посилкіної [7]. Оцінка ризиків у фармації висвітлюється у роботі З. М.
Мнушко, О. М. Євтушенко [6].
Незважаючи на значну кількість досліджень щодо питань ідентифікації ризиків
господарської діяльності, оцінки ризикованості здійснення проектів, майже не
висвітлюються специфічні проблеми реалізації проектів в умовах фармацевтичної
галузі, можливості аналізу проектних ризиків, пов'язаних з розробкою і
впровадженням у виробництво лікарських засобів.
Метою роботи є аналітичне дослідження існуючих підходів ризикменеджменту і менеджменту проектів до формування елементів системи управління
проектними ризиками в умовах фармацевтичного виробництва.
Відповідно до сучасної концепції ризик-менеджменту управління проектними
ризиками як система включає в себе: об’єкт управління – керовану підсистему;
суб’єкт управління – керівну підсистему (рис. 1). Як на об’єкт, так і на суб’єкт
системи управління проектними ризиками покладено виконання конкретних функцій
[4]. Функціями керівної підсистеми є організація: вирішення питань, пов’язаних з
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проектним ризиком, ризиковими вкладеннями капіталу; робіт зі зниження ступеня
ризику; процесу страхування проектного ризику; економічних відносин і зв’язків між
учасниками проекту. Функції керованої підсистеми полягають у:
прогнозуванні (розробка на перспективу змін фінансово-економічного стану
підприємства, показників ефективності проекту, його вартості);
організації (об’єднання людей, що займаються управлінням ризиками
підприємства взагалі, та управлінням проектними ризиками зокрема, на основі певних
правил та процедур: створення органів управління, побудова структури апарату
управління, розробка норм та нормативів);
регулюванні (вплив на об’єкт управління, за допомогою якого досягається
ситуація стійкості проекту у випадку виникнення відхилень від заданих параметрів);
координації (узгодженість роботи всіх ланок системи управління проектним
ризиком, апарата управління та спеціалістів);
стимулюванні (спонукання спеціалістів до зацікавленості в управлінні
проектними ризиками);
контролі (перевірка організації роботи з регулювання рівня проектного ризику).

Рис. 1. Система оцінки й управління проектними ризиками
Джерело: розроблено автором за даними [4]

Дослідження практики проектної діяльності фармацевтичних підприємств
виявило, що у разі наявності в організаційній структурі управління відділу управління
проектами, функції управління ризиками в межах реалізації проекту покладено на
відповідного проектного менеджера. Проте на більшості фармацевтичних
підприємств функції ризик-менеджера покладено на фахівця планово-економічного
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відділу, який займається й управлінням проектними ризиками. Цей фахівець поряд з
відповідними спеціалістами бере участь у прийнятті ризикових рішень та шукає
способи уникнення небажаних ризиків. Функціями менеджера з управління ризиками
є:
- прогнозування стану розвитку об’єкта управління на основі наявних
тенденцій, у тому числі, прогнозування проектних параметрів, сценаріїв проектів;
- формування організаційної структури управління ризиком на підприємстві, у
тому числі, організація співпраці з проектними менеджерами;
- розробка основних положень та інструкцій ризик-менеджменту, у тому числі,
інформаційної та нормативної бази з питань управління проектними ризиками,
формування плану управління проектними ризиками, його перегляд і оновлення;
- мотивація працівників усіх ланок управління ризиком;
- контроль функціонування системи ризик-менеджменту та коригування
відхилень від намічених результатів, у тому числі, системи управління проектними
ризиками.
Реалізація дій з управління проектними ризиками потребує чіткого визначення
їх послідовності та взаємозв'язку. Оскільки процесний підхід до опису елементів дій
управління проектами є найбільш актуальним, була побудована модель процесу
управління ризиками проекту, представлена на рис. 2. Учасниками підпроцесів
виступають: зовнішні організації (контрактори проекту); менеджер проекту та
команда проекту; функціональні відділи. Кодування кожного підпроцесу включає код
проекту (Х), порядковий номер самого підпроцесу.
Підпроцес «Планування управління ризиками проекту» включає роботи по
дослідженню законодавчо-нормативної бази, аналізу існуючих методологій
управління ризиками з метою вибору підходу, обґрунтування операцій та
інструментів по управлінню ризиками проекту. Виконання цього підпроцесу
пов'язане з іншими підпроцесами планування проекту, оскільки безпосередньо
впливає на управління змістом, термінами, вартістю та якістю проекту. Результатом
підпроцесу є базовий план управління ризиками проекту.
Реалізація підпроцесу «Ідентифікація ризиків проекту» пов'язана з
документальним оформленням виявлених ризиків, описом їх значущих характеристик
з урахуванням інтересів усіх учасників проекту. Результат цього підпроцесу – реєстр
ризиків.
Якісний аналіз ризиків проекту включає роботи по їх ранжируванню з
урахуванням формування портфеля ризиків, матриці імовірності і наслідків сукупної
дії ризиків на результати проекту. Результатом підпроцесу є скоригований реєстр
ризиків.
З метою ідентифікації ризиків за інвестиційним проектом з розширення
ампульного виробництва одного з вітчизняних фармацевтичних підприємств та
подальшого проведення якісного аналізу проектних ризиків запропоновано за
допомогою експертного методу дослідити значущість основних видів ризиків, перелік
яких представлено у табл. 1. Уточнення видів ризиків, що можуть вплинути на
результати проекту, оцінка вагомості груп ризиків і окремих їх видів проводилися з
використанням методів експертної оцінки і рангової кореляції.
За результатами опитування експертів встановлено, що найсуттєвішою групою
ризиків є маркетингові – 97% респондентів зазначили необхідність управління саме
маркетинговими ризиками.
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Рис. 2. Декомпозиція процесу управління ризиками проекту в умовах фармацевтичного виробництва
Джерело: власна розробка
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Другою за значущістю виявилися технічні ризики – їх зазначили 84%
респондентів. Менш значущими стали фінансові ризики – 15% респондентів.
Найнижчу значущість з точки зору експертів мали політичні ризики – їх відзначили
11% респондентів. Враховуючи суттєвий розрив між значущістю технічних,
маркетингових ризиків і групами фінансових, політичних ризиків, у подальшому
проведенні якісного аналізу увагу було зосереджено саме на окремих видах
маркетингових і технічних ризиків.
Таблиця 1
Перелік основних видів ризиків за інвестиційним проектом
Технічні ризики
Неможливість
виходу на
Х1
проектовану
потужність
Х2

Збільшення
змінних витрат

Х3

Збільшення
постійних витрат

Х4

Неправильний
вибір обладнання

Х5

Збільшення
тривалості
виробничотехнологічного
циклу

Х6

Нестабільність
поставок
субстанцій та
матеріалів

Х7

Політичні ризики

Маркетингові ризики

Фінансові ризики

Зміна митної
політики

Скорочення
фізичного обсягу
продажів

Зростання
відсоткової
ставки

Y1

Z1

L1

Зміна
Неправильний
податкової
Z2
L2
вибір ринку збуту
політики
Нестабільність
Зниження цін на
Y3
політичної
Z3
L3
продукцію
ситуації
Тривалість збуту
Зміна
Y4
Z4
продукції на
законодавства
ринку
Y2

Z5

Коливання
попиту на
продукцію

Z6

Тривалість
затримки
платежів за
реалізовану
продукцію

Подорожчання
фінансування
Коливання
курсів обміну
валют

Порушення
термінів
будівництва
Джерело: власна розробка

Оцінка вагомості кожного з видів маркетингових і технічних ризиків за
інвестиційним проектом з розширення ампульного виробництва проводилася з
використанням методу експертних оцінок. Для оцінки ступеня узгодженості
висновків експертів розраховано коефіцієнт конкордації, який дорівнює 0,9315, що
свідчить про високу узгодженість думок експертів. Для оцінки значущості
коефіцієнта конкордації розраховувався критерій Пірсона, який склав 67,07. Табличне
значення критерію Пірсона для ступеня свободи 4 та імовірності 95% становить 9,49.
Оскільки фактичне значення критерію Пірсона перевищує табличне, то з імовірністю
95% можна стверджувати, що узгодженість висновків експертів є невипадковою.
Одержання значущого коефіцієнта конкордації дало можливість на підставі
розрахованих середньозважених рангів технічних видів ризиків побудувати
гістограму технічних ризиків проекту (рис. 3).
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Рис. 3. Гістограма технічних ризиків проекту
Джерело: власна розробка

Середньозважений ранг експертної
оцінки, бал

Як видно з наведеного рисунку, найбільш вагомими видами технічних ризиків,
які впливають на реалізацію досліджуваного проекту, є: збільшення змінних витрат;
збільшення постійних витрат. Саме ці два види технічних ризиків й є доцільним
проаналізувати у межах здійснення подальшої кількісної оцінки проектних ризиків.
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Рис. 4. Гістограма маркетингових ризиків проекту
Джерело: власна розробка

Серед видів технічних ризиків, які менш суттєво впливають на результати
досліджуваного інвестиційного проекту, експерти визначили: збільшення тривалості
виробничо-технологічного циклу; нестабільність поставок субстанцій та матеріалів;
неможливість виходу на проектовану потужність; неправильний вибір обладнання;
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порушення термінів будівництва. Ці види технічних ризиків не розглядатимуться у
межах виконання кількісного аналізу проектних ризиків.
Для оцінки значущості видів маркетингових ризиків досліджуваного
інвестиційного проекту на підставі проведеного опитування експертів також
побудована відповідна гістограма (рис. 4).
Високі рівні розрахованого коефіцієнта конкордації (0,8921) і критерію Пірсона
(53,52) дозволили визначити, що найбільш суттєвий вплив на результати
інвестиційного проекту мають такі види маркетингових ризиків: скорочення
фізичного обсягу продажів; зниження цін на продукцію. Саме ці два види
маркетингових ризиків й є доцільним проаналізувати у межах здійснення подальшої
кількісної оцінки проектних ризиків.
Серед видів маркетингових ризиків, які менш суттєво впливають на результати
досліджуваного інвестиційного проекту, експерти визначили: тривалість збуту
продукції на ринку; тривалість затримки платежів за реалізовану продукцію;
коливання попиту на продукцію; неправильний вибір ринку збуту. Ці види
маркетингових ризиків не розглядатимуться у межах виконання кількісного аналізу
проектних ризиків.
Підпроцес «Кількісний аналіз ризиків проекту» – це дослідження найбільш
значущих видів ризику з точки зору їх впливу на вартісні, часові, якісні параметри
окремих проектних робіт і усього проекту. Реалізація робіт з аналізу ризиків
проводиться за допомогою таких інструментів і методів, як дерево рішень, аналіз
чутливості, імітаційне моделювання, метод сценаріїв, графіки потоків тощо. В
результаті цього підпроцесу відбувається доповнення реєстру ризиків, вносяться
зміни в план управління ризиками проекту.
Таблиця 2
Аналіз чутливості за проектом
Параметр
проекту
Скорочення
фізичного
обсягу
продажів
Зниження
цін на
продукцію
Збільшення
змінних
витрат
Збільшення
постійних
витрат

Зміна
значення
параметра,
%

Нове
значення
чистої
поточної
вартості,
тис. грн.

Базове
значення
чистої
поточної
вартості,
тис. грн.

Зміна
чистої
поточної
вартості,
%

Чутливість
чистої
поточної
вартості до
параметру,
%

Значущість
параметру
(ранг)

12

2133,3

10531,38

-79,74

-6,64

2

20

-3465,46

10531,38

-132,91

-6,65

1

7

9315,73

10531,38

-11,54

-1,65

4

10

7265,46

10531,38

-31,01

-3,1

3

Джерело: власна розробка

Проведений якісний аналіз ризиків досліджуваного проекту дозволив виділити
найбільш суттєві, з точки зору експертів, види ризиків: скорочення фізичного обсягу
продажів; зниження цін на продукцію; збільшення змінних витрат; збільшення
постійних витрат.
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Таблиця 3
Рекомендовані дії на зміни умов реалізації проекту [1]
Можливі події під час
реалізації проекту

1. Скорочення фізичного
обсягу продажів

2. Зниження цін на
продукцію

3. Збільшення прямих
(змінних) виробничих
витрат

Дії, які зменшують ризик

Наслідки

1. Збільшення відносного обсягу продажів
у грошовому вираженні
1. Зниження ціни на продукцію проекту
2. Додаткові витрати на рекламу
3. Витрати на відкриття нових збутових
2. Підсилення реклами
агентств
3. Розвиток дистриб’юторської мережі
4. Стимулювання попиту
4. Втрати на знижках та інших пільгах для
споживачів
5. Підвищення якості продукції
5. Додаткові витрати на НДДКР і
виробництво
1. Активне проведення цінової та нецінової 1. Зниження надходжень від продажу
політики
одиниці продукції
2. Розробка заходів щодо зниження витрат 2. Додаткові витрати на маркетинг
на виробництво
1. Закупівля дешевших матеріалів
1. Скорочення обсягу збуту продукції
2. Зниження матеріаломісткості
внаслідок зниження якості
конструкції. Пошук нових альтернативних
2. Додаткові витрати на НДДКР
матеріалів
3. Зростання постійних витрат унаслідок
3. Створення більших виробничих запасів виплат відсотків за кредитами, викориматеріалів за «старими» цінами
станих на придбання матеріалів про запас

1. Скорочення витрат на маркетинг
2. Скорочення витрат на заробітну плату
3. Скорочення витрат на споживання
4. Збільшення постійних енергоресурсів
витрат
4. Скорочення витрат на транспортні
послуги
5. Скорочення витрат на оренду
приміщення
1. Придбання більш продуктивного
технологічного устаткування
5. Збільшення тривалості 2. Збільшення завантаженості
виробничоустаткування внаслідок зміни режиму
технологічного циклу
роботи (збільшення змінності)
3. Розробка нової, більш прогресивної
технології виробництва продукту проекту
1. Розвиток дистриб’юторської мережі
2. Рекламна кампанія
3. Стимулювання попиту пільговими
умовами збуту
6. Тривалість збуту
4. Модернізація дизайну та упаковки
продукції на ринку
5. Поліпшення споживчих властивостей
продукту порівняно з продукцією
конкурентів
6. Зниження ціни

1. Зниження обсягів збуту
2. Зниження кваліфікації персоналу і, як
наслідок, погіршення якості продукції
3. Витрати на придбання нового, менш
енергоємного технологічного устаткування
4. Придбання власного транспорту
5. Будівництво власного приміщення
1. Збільшення інвестиційних витрат
2. Збільшення витрат на заробітну плату й
обслуговування устаткування
3. Витрати на проведення НДР та ДКР і
підготовку виробництва
1. Витрати на рекламну кампанію
2. Зниження обсягу збуту у грошовому
вираженні у зв’язку із додатковими витратами на знижки
3. Витрати на проведення дизайнерських
робіт
4. Витрати на НДР та ДКР
5. Скорочення відносного обсягу продажів
у грошовому вираженні

7. Тривалість затримки
платежів за реалізовану
продукцію

1. Відвантаження тільки після передоплати
1. Скорочення обсягу продажів унаслідок
2. Освоєння нових ринків з більш
зниження попиту
розвинутою системою платежів
2. Витрати на маркетинг
3. Орієнтація тільки на гарантовано
платоспроможних клієнтів

8. Коливання попиту на
продукцію

Скорочення страхового запасу готової
продукції на складі

Додаткові виробничі та маркетингові
витрати

Створення страхового запасу матеріалів

1. Додаткові витрати на створення
страхового запасу
2. Додаткові витрати на будівництво чи
оренду складських приміщень, а також їх
обслуговування

9. Нестабільність
поставок матеріалів
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Враховуючи визначені вище як найбільш значущі види проектних ризиків, була
проведена прогнозна оцінка результатів інвестиційного проекту за методом аналізу
чутливості (табл. 2).
Таким чином, проведений аналіз чутливості величини чистої поточної вартості
проекту до впливу виявлених у межах якісного аналізу найбільш значущих видів
ризиків дозволяє зробити висновок, що найбільший ранг мають такі види проектних
ризиків, як скорочення фізичного обсягу продажів і зниження цін на продукцію.
Вплив останнього виду ризику є найбільш суттєвим, оскільки не тільки знижує чисту
поточну вартість на 132,91% у порівнянні з базовим значенням, а й призводить до
ситуації, коли інвестиційний проект стає неефективним.
Реалізація підпроцесу «Планування реагування на ризики проекту» пов'язана з
обґрунтуванням заходів по зниженню загроз дії ризиків на проект (вивчення
можливих підходів, аналіз умов реалізації робіт по зниженню ризику, розрахунок
ефективності запропонованих заходів). Результат підпроцесу – оновлений план
управління ризиками проекту, підготовлені договори по страхуванню окремих видів
ризику або наданню певних послуг, що дозволяють мінімізувати ризик.
У табл. 3 наведені можливі дії, які до певної міри зможуть знизити ризик
досліджуваного проекту.
Існування різноманітних напрямів та методів регулювання ступеня проектного
ризику ставить підприємство перед проблемою вибору найбільш прийнятного в
певній ситуації заходу. За даних умов доцільним є проектування модуля «імовірність
виникнення втрат / рівень збитків» (табл. 4).
Таблиця 4
Модуль «Імовірність виникнення втрат/рівень збитків» для пошуку рішення
щодо оптимізації ступеня ризику [4]
Рівень
збитків, млн
грн.
Незначні
(від 0 до 1)
Малі
(від 1 до 5)
Помірковані
(від 5 до 10)
Середні
(від 10 до 15)
Великі
(від 15 до 25)
Катастрофічні
(більше 25)

Близька
до нуля

Низька
(р<0,1)

Імовірність виникнення втрат
Невелика
Середня
Велика
(0,1≤р<0,25) (0,25≤р<0,5) (р≥0,5)

Близька до
одиниці

Прийняття ризику чи
створення резерву
(запасу)

Прийняття ризику
Створення резерву (запасу)
Створення резерву
(запасу)

Зовнішнє страхування чи (і)
розподіл ризику

Зовнішнє страхування чи розподіл ризику
Зовнішнє страхування
чи розподіл ризику
Зовнішнє
страхування чи (і)
розподіл ризику

Уникнення
ризику
Уникнення ризику

Уникнення ризику
Уникнення ризику

В процесі реалізації проектних робіт здійснюється наступний підпроцес
управління ризиками проекту «Моніторинг і управління ризиками», що включає
безпосереднє виконання запланованих дій з реагування на виникаючі або
прогнозовані ризики.
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Моніторинг реалізації проекту включає значну кількість операцій зі
своєчасного виявлення відхилень проектних параметрів від планових і реагування на
них (у тому числі, й управління змінами). Результатом підпроцесу є коригування
плану управління ризиками проекту, внесення відповідних змін до Плану управління
проектом.
Взаємодія усіх підпроцесів управління проектом, у тому числі, і підпроцесів
управління ризиками, дозволяє мінімізувати втрати бюджету, часу, ресурсів і
збільшує імовірність успішного завершення проекту.
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ГЛАВА 1.2. РОЗВИТОК СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК
ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
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Ефективне входження України у світову економіку є критично важливою
умовою подолання занепаду та зміцнення державності. За такої обставини піднесення
технологічного
рівня
вітчизняного
виробництва,
забезпечення
конкурентоспроможності національної продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому
ринках,
збільшення
експортного
потенціалу
країни
без
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широкомасштабного залучення капіталу з-за кордону просто неможливе.
Перспективи успішної роботи багатьох вітчизняних підприємств та
ефективність національної економіки загалом значною мірою залежать від рівня та
якості управління процесом іноземного інвестування. Необхідно вибирати
найефективніші та найперспективніші форми і методи залучення і використання
іноземних інвестицій. Однією з таких форм, як свідчить досвід країн з перехідною
економікою, є спільні підприємства.
Спільне підприємництво (далі СП) сприяє формуванню нової прогресивної
структури економіки, позитивно впливає на процеси ринкової орієнтації, сприяє
інтеграції країни у світову систему господарювання. Водночас СП краще задовольняє
потреби виробництва та населення у певних видах промислової продукції,
сировинних і продовольчих товарах, сприяє надходженню до країни сучасної
передової техніки й технологій, потрібних матеріальних і фінансових ресурсів,
розширює експортну базу країни тощо.
Проблема СП у вітчизняній економічній науці досліджена ще недостатньо.
Більшість праць вітчизняних авторів з цієї проблеми, зокрема роботи С. Демченка, С.
Островича, О. Задорожного, В. Прилюка, Є. Рулька та інших, написані ще на початку
1990-х років. Нині простежується деяке послаблення інтересу українських
економістів до цієї проблеми. У більшості досліджень, зокрема в роботах А.
Гальчинського, І. Бланка, О. Гаврилюка, В. Головатюка, Б. Губського, О. Колосова, Д.
Лук’яненка, Ю. Пахомова, Т. Кузими, Ю. Макогона, А. Філіпенка, С. Юрія та інших,
глибоко аналізуються проблеми іноземного інвестування і лише мимохідь спільного
підприємництва..
Серед зарубіжних дослідників, які внесли значний вклад у розвиток теорії
міжнародних інвестицій, зокрема у формі спільних підприємств, слід відзначити
роботи М. Портера, І. Гекшера, Р. Кейвза, Дж. Данінґа, Р. Лінча, П. Кіллінґа, К. Фея,
Е. Янґера, Дж. Стопфорда, Л. Уелса та інших. Проте у більшості робіт західних
економістів досліджуються основні тенденції розвитку спільного підприємництва у
розвинутих країнах або країнах, що розвиваються.
За цих умов необхідність дослідження розвитку спільного підприємництва в
Україні в рамках інвестиційно-інноваційної стратегії держави набуває особливого
значення як один із інструментів залучення інвестицій в конкурентоспроможні
виробництва, які вирішують проблеми не тільки національної економіки, а й світової,
в процесі трансформації сучасних здобутків науки і техніки з первинних розробок до
серійного виробництва.
Розвиток спільного підприємництва на території України бере свій початок із
часів так званої перебудови, коли в останні роки існування СРСР відбувалася
дезінтеграція адміністративно-командної економічної системи.
Юридичною підставою для створення СП був Указ Президії Верховної Ради
СРСР від 13 січня 1987 р. «Про питання, пов’язані зі створенням на території СРСР та
діяльністю спільних підприємств, міжнародних об’єднань та організацій за участі
радянських та іноземних організацій, фірм та органів управління» [1, с. 149]. Причому
створення СП розглядалося саме як інструмент видозміни бюрократичного
«соціалізму», протидії спротиву реформам з боку компартійної номенклатури.
Вважалося, що така форма господарської діяльності принесе до дефіцитної економіки
Радянського Союзу капітали та технології, а також постане своєрідною відповіддю на
виклики транснаціоналізації з участю корпорацій країн Заходу.
На нашу думку, СП є органічною частиною національного економічного
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комплексу країни місцезнаходження, і тому природним правилом є поширення на них
юрисдикції такої країни. На території України це зумовлює підлеглість СП законам та
регулятивним актам, які приймаються її компетентними нормотворчими органами.
Українська держава здійснює регулювання порядку створення, діяльності та
ліквідації СП відповідно до численних законів, які стосуються проблематики
інвестицій, передусім іноземних, взагалі зовнішньоекономічної діяльності, діяльності
підприємств та господарських товариств. Особливістю вітчизняної нормативноправової системи як у цьому аспекті, так і взагалі в господарському праві, є велике
значення підзаконних, відомчих актів.
Варто зазначити, що існує певна різниця в термінах «спільне підприємництво» і
«спільне підприємство». Спільне підприємництво відображає один з рівнів
інтернаціоналізації форм підприємницької діяльності. Таким чином відносно високий
рівень інтернаціоналізації суб’єктів господарювання репрезентує спільне
підприємництво, що здійснюється через створення і функціонування спільних
підприємств, ліцензування та управління за контрактом.
Також спільне підприємництво визначається як різноманітні форми виробничогосподарської діяльності партнерів двох або кількох країн, яка ґрунтується на
об’єднанні зусиль, фінансових засобів, матеріальних ресурсів, довгострокових
гарантій збуту товарів, систематичному оновленні продукції, науково-виробничій і
торговій кооперації, участі в прибутках, розподілі технічних та інвестиційних ризиків.
Отож детальніше розглянемо спільне підприємство, відповідно через яке
здійснюється спільне підприємництво.
На сьогодні поняття і статус спільного підприємства визначається Законом
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2]. Так, стаття 3 цього закону
визначає , що одними із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні
є:спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та
іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які
мають постійне місцезнаходження на території України.
Поряд з тим, відповідно до чинного законодавства України, Господарським
кодексом (ст. 63) не визначено спільні підприємства як один із видів підприємств [3].
При цьому, Кодекс встановлює, що в Україні можуть діяти також інші види
підприємств, передбачені законом.
Враховуючи викладене, спільні підприємства є самостійними учасниками
зовнішньоекономічних відносин. Спільні підприємства – підприємства, які базуються
на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності України та іноземних
суб’єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі
результатів та ризиків.
Якщо ж брати до уваги поняття «спільні підприємства» з англійської
«jointventures», то в цьому випадку маються на увазі і спільне підприємство і спільне
підприємництво [1, с. 150]. При чому йдеться мова про рівноправну участь одного і
іншого підприємства в певній діяльності. Тобто таке спільне підприємство
створюється коли двоє учасників об`єднаються для виконання певного(певних)
проекту, або ж на довший період часу. При цьому двоє учасників вкладають в нього
однакову кількість зусиль, часу, грошей.
До того ж цей вид підприємств також використовується компаніями для того,
щоб проникнути на іноземний ринок. Іноземна компанія вносить нові технології та
новинки ведення бізнесу, а в компанії, яка знаходиться на території своєї країни, уже
є в наявності зв`язки в національному виробництві та знання чинного законодавства.
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У міжнародній практиці відомі чотири головні типи СП, які пов’язані з рухом
інвестиційного капіталу:
 акціонерне товариство (підприємство, капітал якого складається з внесків
акціонерів; засновники такого товариства емітують акції) ;
 товариство з обмеженою відповідальністю (об’єднання осіб, які беруть
участь у діяльності фірми, причому відповідальність кожного з учасників за
зобов’язаннями цієї фірми обмежується його внеском до статутного фонду
підприємства в однаковій для всіх учасників пропорції до суми внеску);
 командитне товариство(різновид господарської організації у сфері
виробництва та торгівлі, учасники якої поділяються на таких, що беруть на себе ризик
щодо діяльності підприємства усім своїм майном (як правило, йдеться про одного
такого учасника) та командитистів або вкладників, які відповідають за
зобов’язаннями тільки внесеним ними капіталом та отримують відповідну частку
прибутку);
 холдинг(акціонерне товариство, яке володіє контрольним пакетом акцій
юридично самостійних організацій (банків, підприємств) з метою здійснення
контролю над їхніми операціями) [4, с. 170].
СП, як форма господарювання на базі міжнародного усуспільнення капіталів,
пайового володіння різнонаціональних власників, постають ще одним проявом, а
також
інструментом
взаємного
проникнення,
інтеграції
національних
відтворювальних комплексів, науково-технічних, соціально-культурних потенціалів.
В умовах поглиблення інтернаціоналізації господарського життя СП є таким
важливим чинником зближення макроекономічних структур, який сприяє утворенню
єдиного господарського простору в регіональному і світовому масштабах.
Отже, згідно з сучасним трактуванням СП являє собою третє по відношенню до
засновників підприємство. Вони здійснюють промислове виробництво, науководослідні і дослідно-конструкторські розробки, збут, будівництво, агропромислову
діяльність, консультації, інформаційне обслуговування, страхові, фінансові, рекламні
та інші послуги.
Серед окремих важливих аспектів, які потребують чіткої регламентації, можна
виділити такі: визначення самого поняття іноземного інвестора, який є учасником
СП, створення переліку видів та форм здійснення інвестицій до СП, окреслення кола
прав іноземців на власність, діючі об’єкти виробництва, визначення порядку
трансферту, репатріації прибутків за кордон, визначення економічного режиму
діяльності СП, його оподаткування, можливих пільг тощо, формулювання вимог
щодо очікуваних результатів і наслідків діяльності СП, надання гарантій соціальнополітичного, господарсько-правового характеру.
Синергічний ефект спільного підприємництва обумовлюється об’єднанням
несполучних конкурентних переваг партнерів, при якому зростаючого значення
набуває спільне використання нематеріальних активів.
Розширення
масштабів
і
напрямків
міжнародного
економічного
співробітництва підприємств, диференціація ступенів підприємницького ризику
обумовлюють застосування різноманітних форм реалізації проектів спільного
підприємництва. Узагальнення переваг і недоліків цих форм залежно від структури
активів партнерів та особливостей галузевих ринків представлено в табл. 1.
У регулюванні спільного підприємництва державами часто застосовуються
пільги та преференції, які стимулюють його розвиток. Це – звільнення від податків
протягом перших років функціонування або отримання прибутку (можливий
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вибірковий підхід, наприклад, стосовно СП, що діють у сфері матеріального
виробництва), використання занижених ставок оподаткування, звільнення від
обкладення податками коштів, які спрямовуються на розвиток виробництва, сплату
процентів за довгостроковими позиками, проведення НДДКР і природоохоронних
заходів та ін.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика форм спільного підприємництва*
Форма СП

Спільне
підприємство

Спільна
діяльність

Переваги

Недоліки

Довгострокове співробітництво на
постійній основі. Фінансова
зацікавленість іноземного партнера в
результатах господарської діяльності
сприяє інвестуванню сучасних
технологій

Необхідність відчуження частини
прибутку на користь іноземного
інвестора протягом всього періоду
діяльності підприємства. Постійна
участь іноземного партнера в
процесі прийняття рішень з будьяких питань життєдіяльності
підприємства

Відсутність бюрократичних
формальностей при укладанні договору.
Широка свобода вибору варіантів при
вирішенні внутрішніх організаційних
питань

Сторони несуть ризики збитків
усім своїм майном

Мінімізація підприємницького ризику,
Постійна залежність від
гарантія стабільності доходів за рахунок франчайзера. Цінність наданих
використання всебічно випробуваної
франчайзером послуг важко
Франчайзинг
бізнес-технології і товарного знака, що
визначити. Відсутність чіткого
завоював місце на ринку
розмежування відповідальності по
претензіях споживачів
Можливість придбання (заміни)
Обмеження в праві розпоряджатися
устаткування без великих одноразових
об'єктом лізингу. У деяких
витрат. Можливість підтримувати
випадках загальні витрати більше,
Лізинг
оптимальне співвідношення власних і ніж купівля того ж устаткування за
позикових коштів. Істотні податкові
рахунок банківського кредиту
пільги
Джерело: власні дослідження

Водночас є й інший підхід, який базується на принципі рівного ставлення до
всіх суб’єктів господарської діяльності. Причому далеко не завжди діяльність СП
сприяє оздоровленню конкурентного середовища в країні, реальному примноженню
суспільного продукту. Крім того, СП, як показала практика України, інших
пострадянських держав, мають відносно більшу потенційну криміногенність.
Не дивно, що неадекватні підходи не мали вельми вагомих позитивних
наслідків. Розвиток СП відбувався мляво, і про них частіше згадували як про
політичне гасло, у зв’язку з яким не виправдалися сподівання, а також як про
дестабілізуючий чинник та неефективний інструмент економічної політики. СП, які
ще й користувалися пільгами, здійснювали масовий імпорт товарів некритичного
значення, котрі, як правило, агресивно заміщували товари національного
виробництва. Причому приблизно таку саму роль СП відігравали і протягом років
незалежності України.
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Так, за даними Державної податкової служби (період до виникнення
Міністерства доходів і зборів України), близько 90% ввезення курячих ніжок
сумнівної споживчої якості наприкінці 90-х років – це справа СП, які взагалі
руйнують вітчизняне виробництво [5, с.404]. В критичних випадках інститут СП
трактують як канал, пов’язаний з відмиванням нелегальних грошей та взагалі
кримінальним бізнесом. Саме в цьому зв’язку значну частку пільг, які спочатку
надали СП, було скасовано, що обґрунтовувалося, зокрема, Радою національної
безпеки і оборони України. Так, згідно з оцінками фахівців Ради, щорічний обіг СП –
1,6 млрд. дол. – не є достатнім аргументом для проведення масованої підтримки СП,
оскільки поки що ця форма господарювання в Україні характеризується мізерними
інвестиціями та значними збитками для держави.
Після колапсу СРСР та сталих господарських зв’язків між підприємствами
колишніх республік, а також перетворення міжреспубліканських контактів на
міжнародні актуальним завданням став розвиток кооперації виробництва на
пострадянському просторі, зокрема у формі створення СП. Причому функціональні
особливості СП ведуть до того, що саме у такий спосіб здійснюється основна частина
взаємних прямих інвестицій. Щоправда, серйозною вадою такого співробітництва є
концентрація значного його сектору у невиробничих секторах.
Особливістю процесу створення українських СП є їх орієнтація на виробництво
товарів, якими національний та світовий ринки є відносно насиченими (деякі
підгалузі сфери послуг, виробництво комп’ютерної техніки). Можна відзначити й
концентрацію левової частини СП у столиці держави – місті Києві, а також у
провідних промислових центрах країни.
Вивчаючи стан міжнародного спільного підприємництва на Україні наприкінці
двадцятого сторіччя, можна зробити висновки про те, що у цієї сфери міжнародного
співробітництва все попереду. До такого результату підводять нас як
широкомасштабні інтеграційні процеси в межах всього світу, так і наші нагальні
внутрішні потреби у припливі іноземних капіталів.
У контексті дослідження питання перспективності поширення спільного
підприємництва в Україні на сучасному етапі розвитку національної економіки
необхідно відзначити доцільність поновлення уваги до поширення спільного
підприємництва у вигляді спільних підприємств. Тому нами пропонуються наступні
напрями розвитку спільного підприємництва в Україні:
1) необхідно прийняти Закон України «Про інститути спільного інвестування»,
у якому варто визначити і узгодити засади та категорії спільної підприємницької
діяльності;
2) сформувати головні положення державної політики щодо підтримки
спільного підприємництва;
3) розробити програмний документ «Державна концепція розвитку спільного
підприємництва», у якому визначити пріоритетні форми та конкретні заходи
підтримки спільного підприємництва у національному господарстві у тактичній та
стратегічній перспективі;
4) для існуючих підприємств, які здійснюють спільне підприємництво у
депресивних галузях національного господарства, надати певні податкові пільги та
державні гарантії подальшої підтримки;
5) сприяти створенню нових спільних підприємств із українськими
державними підприємствами та урядовими організаціями, які б виконували частково
бартерні операції у власному виробничому циклі в Україні [6; 7].
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Запропоновані заходи розвитку спільного підприємництва можливі у разі їх
консолідації із державною зовнішньоекономічною політикою, спрямованою на
забезпечення національної безпеки і врахуванні негативних аспектів поширення іноземних компаній, інтереси яких іноді зовсім не збігаються з вітчизняними.
Інвестування іноземних коштів може здійснюватися у різних формах: це може
бути кредитування або покупка акцій зарубіжного емітента, але єдина форма
інвестування поєднує в собі не тільки надходження грошових потоків, але й
використання інтелектуальних ресурсів, управлінське «ноу-хау», яке інколи цінується
набагато більше, ніж певні матеріальні активи.
Недостатня швидкість розвитку економічної системи на Україні багато в чому
пояснюється несприятливим економічним кліматом. Звісно, спільні підприємства не
ставлять на меті формування сприятливого інвестиційного клімату у
макроекономічному масштабі, але, переслідуючи свої власні інтереси, вони
позитивно впливають на інноваційно-інвестиційну сферу.
Функціонування СП на Україні призводить до орієнтації не лише на програми з
точковою або короткостроковою результуючою дією, але й на більш тісні
взаємовідносини з розвиненими країнами світу та пріоритетними урядовими та
міжурядовими світовими організаціями.
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ГЛАВА 1.3. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
16B

Егупов Ю.А.
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Одесский национальный экономический университет, г. Одесса
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Переход к рыночным условиям хозяйствования обусловливает необходимость
радикальных изменений методологических и организационных основ формирования
производственной программы промышленного предприятия. В современных
условиях существенно изменились место и роль данного раздела в системе планов
предприятия. В соответствии с новой парадигмой тактического планирования
формирование производственного плана является стержневым процессом,
интегрирующим всю совокупность расчетов, осуществляемых в контексте текущего и
перспективного планирования на предприятии.
К важнейшему инструменту маркетингового и ресурсного обоснования
производственной программы относятся оптимизационные расчеты, осуществляемые
на основе экономико-математических методов. Оптимизация плана производства в
настоящее время относится к наиболее важным направлениям мобилизации
внутренних резервов предприятия. С развитием рыночных отношений, как отмечает
целый ряд зарубежных и украинских ученых, интерес к выбору оптимального
ассортимента у отечественных предприятий будет значительно возрастать.
Оптимизация производственной программы предприятия относится к задачам
принятия решений. Фундаментальные основы данной теории заложенные в роботах
таких известных отечественных и зарубежных ученых, как А.Г. Гранберг, Дж.
Данциг, Л.В. Канторович, Т.И. Кумпанс, В.В. Новожилов и др. Особый вклад в
развитие методов многоцелевой оптимизации внесли украинские ученые Г.П. Донец,
Н.К. Максишко, В.С. Михалевич, В.О. Перепелица, И.В. Сергиенко и Ю.Ю. Червак.
Теоретические
основы
построения
интерактивных
процедур
решения
оптимизационных задач представлены в роботах известных российских ученых О.И.
Ларичева, А.В. Лотова, В.В. Подиновского, В.В. Царева и др.
Вместе с тем, широкому использованию оптимизационных расчетов в процессе
формирования производственной программы в настоящее время препятствует
наличие целого ряда методологических и методических проблем, а также
недостаточная проработка прикладных аспектов применения методов оптимального
планирования на промышленных предприятиях.
Так, на сегодняшний день нет четкости в определении места оптимизационных
расчетов в процессе формирования текущих и перспективных производственных
планов. Не определена сфера применения методов одноцелевой и многоцелевой
оптимизации производственной программы. Отсутствуют строгая систематизация
различных способов реализации многоцелевого подхода (МЦП) к оптимизации
производственной программы промышленного предприятия и теоретически
обоснованные рекомендации по их практическому применению. Требуют
дальнейшего развития подходы к выбору критериев оптимальности и построению
системы ограничений для различных итераций и этапов осуществления
оптимизационных расчетов в процессе формирования производственного плана.
В настоящей работе исследованы современные требования к экономикоматематическому моделированию оптимизационных задач и обоснованы
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рекомендации, направленные на повышение действенности данного инструмента в
формировании оптимальной производственной программы (ОПП) промышленного
предприятия.
Исследования работ известных отечественных и зарубежных ученыхспециалистов в области оптимального планирования позволили нам сформулировать
современные требования к построению экономико-математических моделей (ЭММ)
ОПП и осуществлению комплекса расчетов по ее формированию, к основным из
которых следует отнести:
 выполнение оптимизационных расчетов в контексте разработки как текущих,
так и перспективных производственных планов;
 использование итеративного подхода к формированию ОПП;
 осуществление оптимизационных расчетов на различных этапах формирования
производственной программы;
 использование
сугубо
интерактивных
процедур
оптимизации
производственного плана;
 значительное расширение целевых установок при формировании оптимального
плана производства и использование многоцелевого подхода к решению
данной задачи.
Первое требование, на наш взгляд, логически вытекает из принципа
непрерывности планирования производственной деятельности предприятия. При
этом разработка ОПП на текущий, среднесрочный и долгосрочный периоды должна
базироваться на различных условиях производства (технологии, организации
производства, требований к качеству продукции и т.п.) [1,с.423]. Указанные различия
должны находить свое отражение в системе основных ограничений ЭММ ОПП
предприятия.
Итеративный подход к формированию оптимального плана производства, по
мнению О.А. Орлова, позволяет осуществлять оптимизационные расчеты на основе
нескольких экономико-математических моделей, имеющих различные ограничения.
Такой подход, как отмечает автор, позволяет перевести расчеты ОПП их некоторых
умозаключительных построений в реальную плоскость практических потребностей
предприятия [2,с.40].
Справедливость данной точки зрения не вызывает сомнений. Однако следует
обратить внимание, что итеративный подход автор необоснованно сводит к простой
совокупности последовательных расчетов оптимального плана на основе различных
экономико-математических моделей. Действенность же оптимизационных расчетов,
по нашему убеждению, во многом определяется возможностью осуществления
отдельных итераций на различных этапах формирования производственной
программы предприятия.
Таким образом, эффективное использование итеративного подхода к
проведению оптимизационных расчетов обусловливает необходимость обоснования
места каждой итерации в процессе формирования производственной программы
предприятия. Остановимся подробно на авторском видении решения данной задачи.
Традиционно оптимизационные расчеты принято осуществлять на конечных
этапах формирования производственной программы – когда известна величина
рыночного спроса и разработаны плановые калькуляции полной себестоимости
отдельных видов продукции. Это объясняется тем, что, во-первых, в систему
ограничений, помимо предельно допустимого расхода ресурсов, необходимо
включать и ограничения по выпуску отдельных видов продукции (обусловленные
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величиной рыночного спроса). Во-вторых, в качестве коэффициентов в целевой
функции, как правило, используется удельная прибыль, рассчитанная исходя из
полной себестоимости единицы продукции.
Правомерность учета величины рыночного спроса в системе ограничений
экономико-математической модели ОПП не вызывает сомнений. По мнению целого
ряда экономистов, в контексте формирования производственной программы
предприятия спрос выступает основным фактором внешней среды (основным
внешним ограничением) и его обязательно следует учитывать в расчетах
оптимального плана производства.
Что же касается коэффициентов целевой функции, то использование в качестве
последних величины удельной прибыли на единицу продукции существенно
искажает результаты оптимизационных расчетов. Это обусловлено двумя основными
причинами:
 высоким субъективизмом в расчетах удельной прибыли из-за отсутствия
корректных методов распределения косвенных затрат;
 использованием в ЭММ ОПП упрощенной линейной функции к отражению
более сложного (нелинейного) в реальной практике характера взаимосвязи
общей величины прибыли с объемами продукции.
Для устранения указанных недостатков О.А. Орлов предлагает в расчетах
общей суммы прибыли использовать показатель удельной маржинальной прибыли на
единицу продукции [2, с.39]. В этом случае целевая функция принимает следующий
вид:
m

f ( x )   МПj  Xj  ЗП  max ,

(1)

j 1

где Хj – количество j-ой продукции; MПj – величина маржинальной прибыли на
единицу j-ой продукции; ЗП – величина постоянных затрат предприятия в расчетном
периоде.
Как было отмечено выше, эффективность оптимизационных расчетов во
многом определяется возможностью их осуществления на нескольких этапах
формирования производственной программы предприятия. Остановимся кратко на их
содержании.
Первый этап оптимизационных расчетов, на наш взгляд, следует выполнять на
начальной стадии формирования производственной программы с целью составления
базового номенклатурного плана. Основным требованием к построению ЭММ на
данном этапе является минимизация информационной базы. При этом можно
использовать как одноцелевые, так и многоцелевые математические модели,
включающие различные критерии с учетом стоящих перед предприятием задач. Как
известно, глобальной субъективной целью деятельности любого предприятия
является получение прибыли. Поэтому финансовый результат должен непременно
находить свое отражение в целевой функции на всех этапах осуществления
оптимизационных расчетов.
Однако использование целевой функции (1) требует наличия информации об
общей сумме постоянных затрат предприятия, что не позволяет осуществлять
оптимизационные расчеты на начальных этапах формирования производственной
программы. В этой связи на данных этапах в качестве критериального показателя, на
наш взгляд, следует использовать общую величину не валовой, а маржинальной
прибыли. В этом случае целевая функция (1) примет следующий вид:
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m

f ( x )   МПj  Xj  max

(2)

j 1

На первом этапе оптимизационных расчетов целесообразно включать
ограничения только по наличным производственным ресурсам. Глубокие
исследования рыночного спроса на отдельные виды продукции следует проводить
только после формирования исходного оптимального номенклатурного плана, т.е. по
результатам первого этапа оптимизационных расчетов. Это обеспечит значительное
сокращение расходов на маркетинг.
На втором этапе в ЭММ добавляются ограничения по выпуску отдельных
видов продукции, сформированные по результатам исследования рыночного спроса.
Последующие этапы будут отличаться составом ограничений в ЭММ
оптимизационной задачи.
Заключительный этап оптимизационных расчетов осуществляется на
конечных стадиях формирования производственной программы. В многоцелевую
ЭММ на данном этапе следует включать целевую функцию (1), поскольку
максимальное значение целевой функции (2) не гарантирует покрытие общей
величины переменных и постоянных расходов предприятия.
Процесс формирования производственного плана в современных условиях
отличается широким составом участников и сложным характером их взаимодействия.
Отсюда, по нашему мнению, вытекает целесообразность и необходимость
применения интерактивного подхода к формированию ОПП промышленного
предприятия. Причем, как в контексте одноцелевой, так и в контексте многоцелевой
оптимизации производственного плана. В основе указанного подхода лежит
использование интерактивной оптимизационной процедуры.
Основные детерминанты и состав участников интерактивной процедуры
оптимизации производственной программы предприятия нами определены в работе
[3, с.65-70]. Полный состав участников процесса формирования ОПП, по нашему
мнению, должен быть представлен шестью субъектами, включая: владельца
проблемы (ВП), лицо, принимающее решение (ЛПР), лицо, осуществляющее
оптимизационные расчеты (ЛООР), лицо, формирующее информационное поле
(ЛФИП), экспертов и консультантов. При этом, первые три субъекта представляют
собой три вертикальных уровня компетенций процесса формирования ОПП
предприятия. На первом – высшем уровне компетенций – находится ВП, на втором –
ЛПР и на третьем – ЛООР.
Интерактивная процедура оптимизации производственной программы
промышленного предприятия представляет собой четко структурированную
процедуру, построенную на активном взаимодействии ее трех основных субъектов,
находящихся на трех вертикальных уровнях компетенций процесса принятия
решений (ВП, ЛПР и ЛООР). Она носит итеративный характер и предусматривает
при переходе к каждой новой итерации изменение исходных данных вследствие
информационного взаимодействия между ЛПР и ЛООР. Взаимодействие субъектов
является важнейшей детерминантой интерактивной оптимизационной процедуры,
поскольку, по мнению Р.Л. Акоффа, взаимодействие является синонимом самого
понятия «интерактивизм» [4, с. 64].
На сегодняшний день одно из центральных мест в методологии оптимизации
производственной программы занимает проблема обоснования целесообразности и
возможности применения многоцелевого (многокритериального) подхода к решению
данной задачи. Основное его отличие от одноцелевого подхода заключается в
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наличии в ЭММ нескольких критериев (вектора критериев) оптимальности. Отсюда
методы, используемые в контексте реализации данного подхода, принято также
называть методами векторной оптимизации.
На необходимость применения методов многокритериальной оптимизации
(МКО) при формировании производственной программы,
вытекающей из
требований системного подхода к управлению предприятием, указывают многие
современные ученые-экономисты [5;6 и др.]. Так, В.В. Царев отмечает, что
предпочтение следует отдавать плановым решениям, обеспечивающим достижение
не одной, а некоторой совокупности наиболее важных для предприятия целей
[5,с.170]. Результаты, получаемые при переходе от одноцелевой к многоцелевой
оптимизации, являются «экономически более предпочтительными» [5,с.156].
Действительно, для обеспечения устойчивых рыночных позиций современное
предприятие на каждом этапе своего развития должно реализовывать не одну, а
множество различных по своей природе целей. Отсюда многоцелевая экономическая
постановка и адекватная ей математическая формализация более полно соответствует
сущности оптимизационных задач, решаемых в современных системах планирования
[5,с.155].
Несмотря на отмеченные выше преимущества многоцелевой оптимизации,
следует констатировать, что на сегодняшний день наибольшее распространение на
практике получил одноцелевой подход к оптимизации производственной программы
предприятия. Наиболее распространенный аргумент в пользу использования
одноцелевого подхода к решению данной задачи основан на развитии известного
принципа научного управления – выделения главного звена. В соответствии с
указанным принципом для каждого планового периода (как текущего, так и
перспективного) на предприятии всегда можно выделить одну наиболее важную цель,
подчинив ее достижению все остальные частные цели и задачи.
Отсюда одноцелевой подход, на наш взгляд, может быть оправдан лишь только
в том случае, когда можно выделить на тот или иной плановый период абсолютно
доминирующую цель деятельности предприятия, «цена» достижения которой во
внимание не принимается. Например, любым путем занять доминирующее
положение на целевом рынке (такую цель неоднократно ставила и достигала фирма
«Кока-кола») или обеспечить максимальную величину прибыли от операционной
деятельности.
В тех же случаях, когда предприятие готово ценою некоторого отступления от
экстремального значения главного критериального показателя попытаться учесть
требования других критериев, следует применять методы многокритериальной
(векторной) оптимизации.
Однако широкому применению методов векторной оптимизации в решении
экономических задач в настоящее время препятствует наличие целого ряда проблем
методологического и методического характера, среди которых особое место занимает
проблема, связанная с отсутствием строгой научной систематизации способов
реализации многоцелевого подхода к решению оптимизационных задач.
На сегодняшний день в экономической литературе встречается множество
методов решения оптимизационных задач в многоцелевой постановке. Их
систематизация позволила известному российскому ученому В.В. Цареву выделить
три принципиально различных способа реализации МЦП к получению оптимальных
решений плановых задач, которые автор рассматривает в качестве основных форм
«проявления многоцелевого подхода к решению оптимизационных экономических,
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финансовых, плановых, управленческих и инвестиционных задач» [5, с. 158],
включая:
1. выбор наилучшего плана из решений, полученных на основе одноцелевых
экономико-математических моделей с различными критериями;
2. осуществление оптимизационных расчетов на основе одноцелевой ЭММ,
построенной по доминирующему (основному) критерию;
3. поиск наилучшего решения на основе методов векторной оптимизации.
Первый способ, по нашему мнению, находится на стыке одно- и многоцелевого
подходов к решению оптимизационных задач. Его привлекательность заключается в
том, что, во-первых, он обеспечивает получение оптимального решения как минимум
по одному из включенных в систему ЭММ критериев. А во-вторых, его применение
позволяет избежать проблем, возникающих при использовании методов векторной
оптимизации. Однако традиционные методы анализа результатов одноцелевой
оптимизации производственной программы предприятия, представленные в
экономической литературе, имеют целый ряд недостатков, наличие которых
существенно снижает корректность получаемых на их основе оценок.
В работе [7] нами обоснована целесообразность использования для решения
данной задачи многомерных статистических методов. В частности, высокую
корректность выбора наилучшего плана из решений, полученных на основе
одноцелевых экономико-математических моделей с различными критериями,
обеспечивает применение таксономического метода [7, с. 132-134]. Рассмотренный
выше способ вполне аргументированно можно отнести к одному из способов
реализации МЦП к решению оптимизационных задач.
Оптимизация на основе одноцелевой ЭММ, построенной по доминирующему
критерию, на наш взгляд, не может рассматриваться в качестве отдельного
способа реализации МЦП. Данный способ практически сводится к методу ведущего
критерия, сущность которого заключается в выборе основного (ведущего) критерия и
переводе всех целевых функций (кроме главной) в разряд ограничений. Указанный
метод, как известно, относится к методам векторной оптимизации [8, с.11].
Только третий способ в полной мере реализует все принципы
многокритериальной оптимизации. Он основан на использовании большого
количества различных по своей природе методов векторной оптимизации. Однако
столь неоднородная совокупность, которую представляет собой данная группа
методов, по нашему мнению, не может быть использована в рамках одного способа
реализации МЦП решения оптимизационных задач. На базе методов векторной
оптимизации должны быть разработаны принципиально различные способы
реализации указанного выше подхода. С этой целью исследуем действующие
классификации методов векторной оптимизации.
В разработанную В.В. Царевым классификацию включено более двадцати
методов МКО, сгруппированных (рис. 1) по четырем классам [5, с.184-185]. В состав
методов первого класса входят методы, не предусматривающие использование
дополнительной информации («правило северо-западного угла»; метод В.В.
Подиновского; метод попарного сравнения векторных оценок). К методам второго
класса относятся методы, предусматривающие использование дополнительной
информации (метод цепочек; метод опорных множеств; метод порядковых
коэффициентов важности).
В состав методов третьего класса входят эвристические методы. К данному
классу В.В. Царевым отнесено двенадцать методов, включая метод главного
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критерия,
симметрически-лексикографический,
скаляризации
критериев,
последовательной уступки, решающих матриц и др.
Что касается методов четвертого класса – аксиоматических методов, то в
рассматриваемой работе В.В. Царев ограничился только их общей характеристикой.
В частности, автор отмечает, что эти методы основываются на некоторой системе
аксиом и достаточно строго выводятся на основе принятии гипотезы о выполнении
(учете) этих аксиом [5, с.185].
Методы многокритериальной оптимизации
І класс. Методы, не предусматривающие использование
дополнительной информации
ІІ класс. Методы, предусматривающие использование
дополнительной информации
ІІІ класс. Эвристические методы
IV класс. Аксиоматические методы

Рис. 1. Классификация методов многокритериальной оптимизации В.В. Царева
Данная классификация, по нашему убеждению, имеет существенные
недостатки, поскольку в ней использованы различные группировочные признаки.
Так, в основе отнесения методов к одному из первых двух классов лежит признак,
формулируемый следующим образом: «Предусматривает ли данный метод
использование дополнительной информации?». Поскольку на данный вопрос
существуют только два возможных ответа – «нет» или «да», то и всю совокупность
методов многокритериальной оптимизации по данному признаку можно разделить
только на две группы (два класса) методов – не предусматривающих и
предусматривающих использование дополнительной информации. Любой из методов,
относящихся к третьему и четвертому классам, по указанному выше признаку может
быть вполне однозначно отнесен либо к первому, либо ко второму классу.
Здесь естественным образом возникает вопрос относительно признака,
лежащего в основе выделения методов третьего и четвертого классов. Из всех
известных характеристик природы эвристических методов наиболее существенной,
на наш взгляд, является то, что это способы нахождения и реализации решений путем
общения и переговоров. К аксиоматическим относятся те методы принятия
многокритериальных решений, в которых осуществляется попытка преодолеть
природную и модельную неопределенность за счет введения некоторой аксиомы,
выражающей знание проектировщика о поиске оптимального решения в
определенной форме.
Из приведенных выше определений следует, что основные различия
эвристических и аксиоматических методов заключаются в способе выражения и учета
предпочтений ЛПР. В эвристических методах последние учитываются в процессе
поиска наиболее предпочтительного решения, а аксиоматических – до или после
получения решений.
В теории МКО в качестве решения принято рассматривать множество
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недоминируемых решений в пространстве критериев или Парето-оптимальное
множество в пространстве решений. Поскольку все точки данного множества в
соответствии с теорией векторной оптимизации равноценны, то главную роль в
определении наиболее предпочтительного решения играет ЛПР; «именно на основе
учета предпочтений ЛПР находится то единственное Парето-оптимальное решение,
которое считается результатом процесса выбора» [9, с.78].
Отсюда в основу выделения способов реализации МЦП к решению
оптимизационных задач на базе методов векторной оптимизации, по нашему мнению,
должна быть положена классификация последних в зависимости от роли ЛПР в
процессе принятия решений. Следует подчеркнуть, что только в этом случае способы
МЦП могут рассматриваться в качестве действенного инструмента интерактивной
оптимизационной процедуры.
Следует отметить, что в рассмотренных выше классификациях методов МКО в
качестве группировочного признака роль ЛПР в процессе принятия решений не
используется. Отсюда данные классификации не могут служить основой для
выделения способов реализации МЦП к решению оптимизационных задач.
Наиболее полные группировки методов МКО в зависимости от роли ЛПР в
процессе принятия решений представлены в работах А.В. Лотова [9] и С.Л. Хванга
(Hwang C.L.) [10] (табл. 1).
Таблица 1
Классификация методов многокритериальной оптимизации в зависимости
от характера участия ЛПР в процессе принятия решений
Классификация А.В. Лотова [9]
1. Методы МКО без участия ЛПР
2. Методы, использующие предпочтения
ЛПР при построении правила выбора
единственного или небольшого числа
Парето-оптимальных решений
3.
Интерактивные
(итеративные)
процедуры решения задачи с участием
ЛПР
4.
Методы,
основанные
на
информировании ЛПР о паретовой
границе с последующим указанием ЛПР
той критериальной точки, по которой
находят
наиболее
предпочтительное
решение

Классификация С.Л. Хванга [10]
1. Методы, не использующие информацию о
предпочтениях ЛПР
2. Методы, использующие информацию о
предпочтениях
ЛПР
после
получения
решений,
т.е. апостериори (методы a
posteriory)
3. Методы, использующие информацию о
предпочтениях ЛПР до получения решений,
т.е. априори (методы a priory)
4. Методы, учитывающие предпочтения ЛПР
в процессе поиска нужного решения
(интерактивные методы)

Ни одна из приведенных в таблице классификаций не является строгой в
научном понимании. Так, некоторые методы могут быть отнесены к нескольким
классам [11, с.64]. Поэтому в целях выделения способов реализации МЦП к решению
оптимизационных задач в рамках интерактивной процедуры мы предлагаем
использовать комбинацию классификаций
С.Л. Хванга и А.В. Лотова.
Методы 1-й группы указанных классификаций совпадают буквально. Также как
и совпадают группы интерактивных методов, относимые в рассматриваемых
классификациях соответственно к методам 3-й и 4-й группы. Методы апостериори и
априори (2 и 3-й группы классификации С.Л. Хванга), по сути, конкретизируют роль
ЛПР при построении правила выбора наиболее предпочтительного решения. Отсюда
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их можно рассматривать как вариации методов 2-й группы классификации А.В.
Лотова.
Второй способ реализации МЦП (в разработанной нами систематизации) будет
объединять методы 1-й и 2-й группы классификации А.В. Лотова и методы 1-3-й
групп классификации С.Л. Хванга. Указанный способ основывается на утверждении
об отсутствия априори лучшего метода МКО, поскольку данные методы различны по
своей природе и в общем случае дают эффективные (Парето-оптимальные) решения,
не совпадающие между собой. Он заключается в использовании совокупности
методов
векторной
оптимизации
с
последующим
выбором
наиболее
предпочтительного решения на основе принятого ЛПР принципа и включает ряд
последовательных этапов:
1. формирование
ЛПР
совокупности
методов
для
осуществления
оптимизационных расчетов с использованием нескольких критериев;
2. получение совокупности эффективных решений на основе отобранных ЛПР
методов;
3. обоснование правила выбора наиболее предпочтительного решения;
4. выбор наилучшего решения.
В совокупность методов осуществления оптимизационных расчетов,
формируемую ЛПР на первом этапе, следует включить методы одноцелевой
оптимизации для получения оптимальных решений по каждому из критериев
оптимальности, а также методы 1-й и 2-й группы классификации А.В. Лотова и
методы 1-3-й групп классификации С.Л. Хванга, а именно методы: свертки критериев
(как с одинаковыми, так и с различными весовыми коэффициентами); главного
(ведущего) критерия; глобального критерия; «идеальной» точки и др.
Выбор наиболее предпочтительного из полученной совокупности решения
является наиболее сложной задачей, решаемой в контексте второго способа
реализации МЦП, а обоснование принципа осуществления указанного выбора
относится к одной из центральных проблем теории многоцелевой оптимизации.
Наличие последней существенно сдерживает практическое использование
многоцелевого подхода при формировании оптимальной производственной
программы предприятия.
Авторское решение указанной проблемы представлено в работе [12]. Так, в
качестве принципа выбора наиболее предпочтительного решения нами предлагается
использовать широко применяемый в теории многомерного статистического анализа
принцип максимальной близости к идеальному объекту. В нашем случае –
максимального приближения полученных решений к искусственно сформированному
оптимальному плану, которому соответствуют максимальные значения всех
включенных в ЭММ целевых функций. В этом случае проблема выбора наилучшего
решения сводится к задаче упорядочения векторных оценок, для решения которой
необходимо использовать многомерные статистические методы [12, с. 78].
В настоящее время аппарат многомерного анализа располагает большим
арсеналом современных методов, позволяющих проводить корректное сравнение
многомерных объектов, включая методы кластерного, дискриминантного, факторного
и таксономического анализа. Среди указанных методов в контексте решения
рассматриваемой проблемы, по нашему мнению, следует особо выделить метод
таксономического анализа, который отличает простота математического аппарата,
отсутствие каких-либо требований к совокупности исследуемых объектов, более
удобный масштаб получаемых оценок, облегчающий анализ и ранжирование
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объектов. Рассчитываемый на основе данного метода таксономический показатель
(μi) будет характеризовать степень приближения каждого варианта эффективного
(Парето-оптимального) решения к эталонному (идеальному) варианту, имеющему
максимальные значения целевых функций, рассчитанных на основе одноцелевых
моделей.
Предлагаемый нами алгоритм выбора наилучшего из всех полученных
эффективных решений включает ряд последовательных этапов. На первом этапе по
результатам оптимизационных расчетов, проведенных на основе сформированной
ЛПР совокупности методов (включая методы одноцелевой оптимизации по каждому
отдельному критерию), строится матрица числовых значений целевых функций. На
втором этапе осуществляется их стандартизация. Для этого используется формула:
Zij  ( Fij  F j ) / j ,
(3)
где Zij и - Fij соответственно стандартизированное и фактическое числовое значение
j-ой целевой функции по i-му варианту эффективного решения; F j - среднее
арифметическое числовых
значений j-ой
целевой функции;
j среднеквадратическое отклонение числовых значений j-ой целевой функции.
На третьем этапе рассчитываются расстояния от каждого варианта эффективного
решения до эталонного (Ci0) по формуле:
Ci 0 

n

 (Zij  Z 0 j ) 2  j

,

(4)

j 1

где Z 0 j - максимальное стандартизированное значение j-ой целевой функции; j весовой коэффициент j-го критерия.
На четвертом этапе определяются среднее арифметическое расстояние от
эталонного объекта ( C 0 ), среднеквадратическое отклонение этих расстояний (S) и на
их основе таксономический показатель ( i ) для каждого варианта эффективного
решения:
i  1 

Ci 0
C 0  2S

(5)

Поскольку значения данного показателя должны находиться в интервале от 0
до 1, то при большом разбросе стандартизированных числовых значений целевых
функций знаменатель формулы (5) следует увеличить на одно среднеквадратическое
отклонение, т.е. использовать выражение C 0  3S .
На заключительном пятом этапе на основе полученных результатов
осуществляется сравнительный анализ и ранжирование вариантов в порядке
убывания таксономического показателя. При этом, чем выше значение і , тем
соответствующее i-е решение ближе к идеальному. Наибольшую ценность при
сравнительном анализе решений, полученных на основе сформированной ЛПР
совокупности методов, на наш взгляд, представляют не сами ранги решений, а
числовые значения таксономического показателя ( і ), изменяющегося в интервале от
0 до 1 и характеризующего степень приближения соответствующего решения к
идеальному. Так, как показали проведенные нами многочисленные расчеты,
приемлемым для практической реализации ЛПР может быть признано не одно
единственное решение, имеющее наивысший (1-й) ранг, а несколько решений,
имеющих 2-й или 3-й ранги, однако незначительно уступающие наилучшему по
уровню таксономического показателя.
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Третий способ реализации МЦП базируется сугубо на использовании
интерактивных методов (методов 3-й и 4-й групп классификаций А.В. Лотова и С.Л.
Хванга соответственно). Их применение в наибольшей степени позволяет реализовать
возможности
интерактивного
подхода
к
решению
многокритериальных
оптимизационных задач. Интерактивные методы представляют собой наиболее
многочисленную группу методов МКО. К основным из них А.В. Лотов относит:
лексикографический метод; метод уступок; метод Джоффриона-Дайера-Файнберга;
метод Штойера; метод STEM и его модификацию; метод Корхонена-Лаакса; метод
«Бег по множеству Парето»; метод «Шаг по паретовой границе»[9, с.96-121].
Наиболее полный перечень интерактивных методов МКО, на наш взгляд,
представлен в работе К.М. Миттенен [11], в которой автором рассмотрено более
полутора десятков методов, включая метод Джоффриона-Дайера-Файнберга; методы
ISWT, SPOT, метод «утопической» точки Чебышева; метод STEM; метод желаемой
точки; метод удовлетворяющих уступок STOM; GUESS-метод; метод поиска
световым лучом LBS; метод приближения в желаемом направлении RDA; метод
NIMBUS [11, с.136-206].
Каждый из указанных выше методов имеет свои алгоритмические особенности.
Однако, несмотря на это, все они основаны на единой процедуре решения
многокритериальной оптимизационной задачи, заключающейся в последовательном,
пошаговом приближении к наилучшему решению. При этом заключение о
целесообразности перехода к последующему шагу делает ЛПР, оно же передает
ЛООР информацию о необходимых изменениях в ЭММ. Данная процедура и
определяет сущность третьего способа реализации МЦП к решению
оптимизационных задач. А все многообразие интерактивных методов представляет
собой различные вариации указанного способа.
Разработанная нами систематизация способов реализации МЦП к решению
оптимизационных задач представлена на рис. 2.
Способы реализации МЦП к решению оптимизационных задач
1. Выбор наилучшего плана из решений, полученных на основе одноцелевых
ЭММ с различными критериями
2. Формирование совокупности решений, полученных на основе
сформированной ЛПР совокупности методов МКО, с последующим выбором
наиболее предпочтительного решения на основе принятого ЛПР принципа
3. Последовательное, пошаговое приближение к наилучшему решению, когда
ЛПР делает заключение о необходимости перехода к последующему шагу и
передает ЛООР информацию о необходимых изменениях в ЭММ

Рис. 2. Способы реализации МЦП к решению оптимизационных задач
Ни один из способов реализации МЦП не предусматривает наличие у ЛПР
специальной математической подготовки. В контексте применения первого и второго
способов от него только требуется установить приоритеты каждого из критериев
оптимальности и назначить соответствующие весовые коэффициенты. Большая часть
методов пошагового приближения к наилучшему решению (третий способ
35

реализации МЦП) основана на использовании информации о величине возможных
уступок по каждому критерию, определение которой является прерогативой ЛПР.
Знание алгоритмических особенностей методов МКО требуется только от ЛООР,
причем сугубо при использовании второго и третьего подходов.
Таким образом, возможности применения каждого конкретного способа
реализации МЦП определяются наличием определенных условий (табл. 2).
Таблица 2
Условия применения отдельных способов реализации МЦП
Наличие необходимого
условия применения способа
реализации МЦП (+;-)
І
ІІ
ІІІ

Необходимые условия
1.
Уровень
математической
подготовки
ЛООР,
обеспечивающий возможность использования методов МКО
2. Способность ЛПР установить приоритеты целевых
установок, и соответствующих им критериев оптимальности
и обосновать их весовые коэффициенты
3. Обоснование правила выбора ЛПР наиболее
предпочтительного решения
4. Возможность назначения ЛПР величины уступки по
каждому критерию оптимальности
5. Возможность осуществления активного диалога между
ЛПР и ЛООР в процессе выполнения оптимизационных
расчетов

-

+

+

+
-

+
+

-

-

-

+

-

-

+

Как мы видим (табл. 2), для применения первого способа достаточно
выполнения только одного – 2-го условия; использование второго способа
определяется наличием 1-го, 2-го и 3-го условий; для применения третьего способа
обязательным является выполнение условий 1,4 и 5.
Выводы.
1.Экономико-математическое моделирование в современных условиях является
действенным
инструментом
формирования
всесторонне
обоснованной
производственной программы предприятия.
2. Построение ЭММ ОПП и выполнение оптимизационных расчетов должно
осуществляться с учетом ряда важнейших требований, к основным из которых
следует отнести: а) выполнение оптимизационных расчетов на различных этапах
формирования текущих и перспективных планов производства; б) использование
итеративного подхода и интерактивных оптимизационных процедур при
формировании ОПП предприятия;
в) значительное расширение целевых
установок при формировании оптимального плана производства и использование
многоцелевого подхода к решению данной задачи.
3. Глобальной субъективной целью деятельности любого предприятия в
долгосрочном периоде является получение прибыли. Поэтому финансовый результат
должен непременно находить свое отражение в целевой функции на всех этапах
осуществления оптимизационных расчетов. В качестве критериального показателя на
всех этапах формирования ОПП (за исключением последнего) следует использовать
общую величину маржинальной прибыли. При этом в качестве коэффициентов при
основных переменных в целевой функции следует использовать показатель удельной
маржинальной прибыли на единицу продукции. Только при этом условии будут
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обеспечены корректные результаты расчета общей величины маржинальной и
валовой прибыли от реализации продукции.
4. Процесс формирования производственного плана в современных условиях
отличается широким составом участников и сложным характером их взаимодействия.
Отсюда, по нашему мнению, вытекает целесообразность и необходимость
применения интерактивного подхода к формированию ОПП промышленного
предприятия, в основе которого лежит использование интерактивной
оптимизационной процедуры.
Интерактивная процедура оптимизации производственной программы
предприятия представляет собой четко структурированную процедуру, построенную
на активном взаимодействии ее трех основных субъектов, находящихся на трех
вертикальных уровнях компетенций процесса принятия решений (ВП, ЛПР и ЛООР).
Она носит итеративный характер и предусматривает при переходе к каждой новой
итерации изменение исходных данных вследствие информационного взаимодействия
между ЛПР и ЛООР.
5. Для обеспечения устойчивых рыночных позиций современное предприятие
на каждом этапе своего развития должно реализовывать не одну, а множество
различных по своей природе целей. Отсюда многоцелевая экономическая постановка
и адекватная ей математическая формализация более полно соответствует сущности
оптимизационных задач, решаемых в современных системах планирования.
Использование же одноцелевого подхода может быть оправдано лишь только в том
случае, когда можно выделить на тот или иной плановый период абсолютно
доминирующую цель деятельности предприятия, «цена» достижения которой во
внимание не принимается.
6. Широкому применению методов векторной оптимизации в решении
экономических задач в настоящее время препятствует наличие целого ряда проблем
методологического и методического характера, среди которых особое место занимает
проблема, связанная с отсутствием строгой научной систематизации способов
реализации многоцелевого подхода к решению оптимизационных задач.
В предложенной нами систематизации выделены три способа реализации МЦП
к решению оптимизационных задач. Один - на основе одноцелевых ЭММ и два
способа - на базе методов векторной оптимизации. Все многообразие последних
целесообразно объединить в две группы – в зависимости от характера участия ЛПР в
процессе принятия решений.
Использование разработанной нами систематизации способов реализации МЦП
к решению оптимизационных задач и рекомендаций
относительно сферы
применения последних в зависимости от состава, компетенции и уровня
математической подготовки основных участников интерактивной оптимизационной
процедуры существенно повысит действенность методов МКО как инструмента
формирования оптимальной производственной программы предприятия.
7. Второй способ реализации МЦП базируется на выводах об отсутствии
априори лучшего метода многоцелевой оптимизации и заключается в формировании
совокупности решений, полученных на основе сформированной ЛПР совокупности
методов МКО, с последующим выбором наиболее предпочтительного решения.
Обоснование принципа осуществления указанного выбора относится к одной из
центральных проблем теории многоцелевой оптимизации.
В качестве такого принципа мы предлагаем использовать принцип
максимального приближения полученных решений к искусственно сформированному
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оптимальному плану, которому соответствуют максимальные значения всех целевых
функций, включенных в одноцелевые ЭММ. Это позволяет задачу выбора
наилучшего решения в математическом отношении свести к задаче упорядочения
векторных оценок. Корректное решение последней может быть получено на основе
метода таксономического анализа.
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The conception of creative cities: nature and development
In the contemporary world culture and creativity (creativeness) are already
considered not only from point of view of the value system, but also as a social and
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economic system. Many researchers have done researches in this field as they have sought
their advantage for the contemporary society.
Some cities use the creative industries for their revival and development. This is the
reason and C. Landry to call them «creative cities», as in this notion he includes not only
the creators, but everyone, who apply creativity in their profession.
The notion «creative cities», where the cultural activities and cultural and creative
industries play a key role in support of the city creativity and contribution to the new
creative economy, is an inseparable part of the new regional and city strategies for
development during the last years. They have to develop creative and innovatory decisions
for a number of social, economic and ecological problems. The cities and regions from all
over the world are trying to develop themselves, to facilitate or to encourage the
concentration of creative, innovatory and/or knowledge-intensive branches in order to
become more competitive. In these places are sought new strategies for combining of the
economic development with increase of the quality of life at the local conditions, which
shall increase the economic productivity and encouragement of the growth.
In 21-st century is observed greater interest towards the creative cities. There are
developed many theories and conceptions, connected with the scientific researches on the
sustainability and creativity. In them leading scientists apply different approaches in order
to provide their comprehensive and systematic studying, connecting the theory and practice.
Their purpose is to be stimulated the production of innovative knowledge for a
creative and sustainable city, as well as and the transforming of specific knowledge in
general knowledge, which supposes to be specified best the future policies, strategies for
development, the processes of taking decisions and decision for the change towards
sustainable development of the cities.
«The Creative City» is a conception, developed in the end of 1980 by the urbanist С.
Landry. Since then it has transformed into one global movement for settlement of the
problems of the local government. His idea is connected not only with development of the
creative industries, but also with creation of conditions of the people to think, plan and to
act for their settlement – unemployment, employment, homeless people, begging people,
creation of a more beautiful environment, increase of the prosperity of the local population
and etc. «The creativity may come from every source, including from every person, who is
engaged in an inventive way with some activity, as they may be a social worker, a business
man, a scientist or a state official. The creativity is not only as ideas, but also as capacity for
their applying [8]».
This creativity must be encouraged through building of infrastructure. The local
authority may help for this purpose, but there is necessary a change of its organizational
culture. In this aspect the scientists investigate two types of infrastructure, facilitating the
creation of creative cities and creative atmosphere in them:
A. Solid – buildings, roads, sewerage and etc.
B. Soft – highly qualified and flexible labour force – dynamic thinkers, creators and
performers.
The creation of these conditions requires stimuli and a regulatory regime on behalf of
the local authorities. It is necessary to be encouraged and legalized the using of the
imagination for creation of ideas and possible settlement of the public and private problems
of the population.
The idea of the conception for the creative city is to identify, attract and support
talents, to mobilize the creators and performers, as well as the creative organizations
through different methods. It is necessary the creation of the so called creative environment.
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It may be one building, a street area, a village, a city or a region. Or the creative
environment is the place, which has the necessary requirements for generating of creative
ideas and inventions.
The first conference for the creative cities was carried out in 1996 in Helsinki,
Finland. After this the idea was investigated and developed in three consecutive years in
conferences in Amsterdam, the Netherlands. But the big furor achieved this forum in 1999
in Huddersfield – the event is the first in the United Kingdom, dedicated to the conception
for the creative cities. It was carried out with purpose to help the cities, affected by the
economic changes, which appeared in Western Europe after the second oil shock. Each of
the cities like Manchester in England, Ruhr in Germany and Helsinki, Finland were an
important factor in the economy of their countries, which was moved by the cities with the
low production expenses in the Far East, India and Latin America. The emphasis of the
forum is to be found out creative solutions in other industries, which to have success in the
new environment. Then for the first time the professor in city and regional planning Sir Р.
Hall speaks about the so called «cities of the civilization» and the development of golden
centuries in the innovative environments, by which he achieved unprecedented success. He
considered 21 innovative cities through their historical development – he investigated from
the ancient Athens, the Renaissance Florence and Venice to the automobile industry in
Detroit and the information industry in the Silicon Valley, California, as well as the
innovations in the industry of Tokyo. He finished his historical analysis with the cities with
best structure order – ancient Rome, Stockholm, Los Angeles, London, Paris, New York
[6].
Later С. Landry (2000) described the creative cities as «places, where people think,
plan and act with imagination». Investigating and quoting Landry, many scientists are
focused on what is and how to be described the creative city from different aspects. While
some definitions have taken into account the basic characteristics of the creative city, others
(Landry, Kalandides and Lange) address them towards the holistic and creative process
[10].
In 2012 three European scientists-researchers from different sciences developed
further the notion creative city in its contemporary substance in its diversity. Their attitude
is that it has to be understood and used in four cases [3, p.27]:
a. as infrastructure of the culture and arts
b. as creative economy
c. as a synonym of a strong creative class
d. as a place, where is encouraged one culture of the creative abilities
The created in the past city conditions and infrastructure already do not correspond to
the contemporary way of life and the dynamic changes in it. The atmosphere is industrial
and unattractive for work and life. This requires a new evaluation of the local resources and
the potential of the cities for building up of a new environment, flexible and sustainable to
the changes – the creative one. Because of this reason С. Landry calls 21-st century – «The
century of the cities» [8, р.xiii].
In the realization of this idea the emphasis is put on the efficiency of the usage of the
existing cultural resources by the local authority. There were carried out researches (for the
first time - H. Perloff, 1979) for their connection with the economic development and with
the founding of working places. In the city planning already are included the cultural
resources, including design, architecture, parks, natural environment, animation and
especially activities, connected with the arts and tourism.
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The term cultural resources was introduced in Europe by the Italian Franco
Bianchini in 1990, when he expressed his idea for resorsi culturali, and in Australia by S.
Mercer in 1991. And while Bianchini writes more about the necessity of partnership
between the public, private and non-governmental sector and providing of fair distribution
of the cultural resources, Mercer points that the cultural resources must be used
strategically for the development of the cities.
Bianchini develops further the notion cultural resources with joint work with Landry.
Their formulation says «the cultural resources are the raw materials of the city and its value
base, its assets, replacing the coal, the steel or the gold. The creativity is a method for using
these resources and helps them grow» [8, pp.7-9]. Landry determines and the substance of
the city cultural resources as:
- historical, industrial and artistic heritage, being assets, including architecture,
cityscapes and sights;
- the local and root traditions of the social life, festivals, rituals or stories, as well as
hobbies and enthusiasm;
- resources like language, food and cooking, activities for the spare time, clothes and
subcultures or intellectual traditions, which may be used in order to express specific
character of the place.
They are on the base of the scope and quality of skills in the field of the stage and
visual arts and the creative industries. This focus pays attention to the distinctive, unique
and special characteristics of each place.
On the base of this idea arises and another conception – about the creative class of R.
Florida. He reckons that these are people, who are ready to create meaningful new forms.
They are engineers, university lecturers, poets, architects, designers, actors, artists,
musicians, creators and etc., whose «economic function is to create new ideas, new
technologies and/or creative substance» [2, p.8]. This creative class includes and those, who
intensively use their knowledge, as there is, required a high degree of education – as doctors
and business managers. This class, called by him «high bohemians», builds up the economic
growth and provides democratic development.
R. Florida is a founder and of the conception of the three «T», which are basic
precondition for establishment of the creative cities [1]:
- talent – creativeness in the ideas, educated and qualified population);
- tolerance – openness, engagement of all ethnicities, diversity;
- technologies – technological infrastructure.
He indicates as an example some cities, which have created conditions for attraction
of the creative class like Baltimore, Saint Louis and Pittsburgh, which despite having very
good universities and developed technologies do not succeed to detain the talents and are
more lagged in their development in comparison with the cities, which have realized better
the three «T» – San Francisco, Seattle, Boston and etc. indeed creative places.
R. Florida suggests and the so called creative index, which he determines as
comprised of four elements [2, pp. 244-245]:
- the share of the creative class in the manpower;
- the innovations – number of patents per capita of the population;
- the highly technological industry;
- the diversity – the differences in the society.
This index and the notion creative class are criticized by many scientists from
different countries – G. Zimmerman, D. Baylis, R. Atkinson, L. Kong, M. Sasaki and etc.
They reckon these notions do not have to be used, since they strengthen the division
HU
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between the classes and the differentiation of a new «privileged» class, similar to the feudal
lords and the bourgeois aristocracy. Other researchers reckon that there are and other
professions, which also are creative as pilots of planes, tailors and etc. And creativity does
not depend on the education. Outside the criticisms in the academic circles, in Toronto has
arisen a civil movement against the ideas of R. Florida for differentiation of creative classes
in the contemporary society with a wide discussion on this problem in the art magazine
«Fuse». Some criticize and the methodology of the researches of R. Florida, and others
consider that they are more appropriate for policy, than for economy [4, pp.593-596].
Despite this, there cannot be denied his merits and the boom, which he caused with his first
book «The Progress of the Creative Class». But great part of the theses, which he defends,
are not grounded with accurate data, neither have indicated sources. In contrast to him the
popular British economist J. Howkins [7], who writes «The Creative Economy» 1 year
before R. Florida, proves his affirmations sector by sector with accurate information. He
describes 15 industries, where the creativity is an important resource. Besides, J. Howkins
takes out the criteria, on base statistic indexes, whether one industry conforms to the
definition for creative economy. For his contributions in the researches of its theoreticalmethodological bases he is called «the father of the creative economy».
The last researches subject of the scientists in this sphere, who are focused on the city
and developed regions, is and the creative capacity. This term means «the possibilities of
each region to generate knowledge, and this way to be achieved the innovations and the
distribution of the innovative activity, as simultaneously is guaranteed the capacity for
living and the sustainability of this process» [5, p.3].
In this aspect naturally arises and the question: Is it possible the conception for
creative city to be applied in village regions? There are several reasons, because of which
these researches for the creative industry are mainly focused on the city regions. Also the
opportunities the conception to be developed for the city regions is bigger, which have
already taken advantage of their creative capacity for longer period of time, than the village
region has done. It should not be forgotten that the idea for the regional creativity for the
first time was introduced by R. Florida in the cities and city regions.
Another reason is the limitations of the data for the village regions, i.e. the lack of
such information, the difficulties at its collection and the lack of comparable data. The
village regions are much more different than the city, regarding their social-economic
structures. They are less developed than the city ones, as the basic reason is the bad
conditions of life.
Some scientists (А. Gülümser, Т. Baycan-Levent, Р. Nijkamp) prove on the basis of
research of the specialized literature that the development of the creativity in the village
regions is underestimated, as some of them indicate increase and attract the creative class
[5]. It may be different from this creative class of Florida, but the difference lies in this that
they are the people of the action, who realize economic opportunities and create their own
innovative activities. This creative village class is not as a result of introduced technologies,
presence of infrastructure or opportunities for work, and more as a result of the quality of
life and the local characteristics of the village regions. We support the attitude of А.
Gülümser, that the poverty in the village regions may be considered as an opportunity.
Because of demographic changes and socially-economic transformations, their development
sometimes may be problematic, but it also may be and successful. Some village regions
have unique culture, values, resources and nature, which may be used.
The contribution of the creative capacity of the municipalities is discussed a lot in the
literature, especially as far as the village regions and the negative influence on the
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environment, mainly in closed social communities, is concerned. Because of this reason a
different approach to the cities and villages is applied. But one conclusion is indisputable –
the well managed development of the municipalities shall lead to sustainable competitive
advantage for the region from the exploitation of its uniqueness.
The results from empirical researches of scientists in the field show that the city
regions in comparison to the village regions have much greater creative capacity, as they are
capable of transforming it into an opportunity [5, p.11]. In addition, their strong sides are in
fact weaknesses of the village regions. But they are and basically opportunities, which may
transform into advantages in future with right and sensible policies. Besides, after the
change in the quality of life, the village regions are transforming into desired place for life
for the city residents. This shall lead and to consolidation of the villages and from point of
view of the creative capacity.
Application of the conception for the creative cities at building of sustainable
competitive advantages of the contemporary cities
In search of a new model of valuing of the cultural activities by the local authorities
and especially in the cities is applied the so called mapping. This is a method for measuring
of the creative activities through indicators, applied by the traditional instruments of the
statistics and economics. In 1998 is the first mapping (measuring) of the sector in the world,
carried out in the United Kingdom. This method is applied and for development of new
strategies of populated places, established on the cultural and creative industries, in some
countries in Europe like Great Britain, Finland, Sweden, Germany, Estonia, Lithuania,
Latvia and etc. and in cities like Glasgow, Melbourne, London, Berlin, Edinburgh and etc.
Such Strategy for the development of the culture is developed and for city of Sofia,
Bulgaria jointly with the Observatory in economy of the culture, as a result of a research as
per project «Sofia – city of the creative economy» for the economic contribution of the arts,
the cultural and creative industries, the cultural heritage and the cultural tourism at
municipal and national level. The analyses in it show that in Sofia is concentrated 58% from
the manpower, occupied in the cultural and creative industries and 49% from the companies
in the sector or every tenth is from these industries. The thesis is grounded that in the capital
there is built a cluster in the field of the audio-visual industry and there are concentrated an
enormous part of its assets. The conclusion of the authors is that Sofia is a creative city or a
national centre of the cultural and creative industries of Bulgaria, which is proved by the
results of the research.
The developed by the Bulgarian creative team methodology for mapping and used at
the elaboration of the strategy for development of the culture of the metropolitan
municipality, would be applied with success and in other populated places or regions by
towns, where the cultural and creative industries are determining for them. It should be
conformed to the environment and to be reflected the specific peculiarities in the field of the
culture and the creative industries.
For this purpose is necessary to be observed the following sequence of actions for the
identification and for the development of the contemporary so called creative places
(regions, cities, city regions or villages),which shall lead to the forming of sustainable
competitive advantages:
1. Strategic analysis of such populated places and to be estimated to what extent they
would be identified as «creative». And if there is established that a significant part of their
economy is dependent on the cultural and creative industries, to be developed cultural
policy and strategy for development of the culture, which to be subordinated on the idea for
stimulation of the creative economy. They should be conformed to the priorities in the
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culture of the respective populated place: cultural heritage, cultural tourism, festivals,
musical industry, artistic crafts, stage arts and so on. The priorities of the populated place in
subsectors may be specified on the base of the classifying for the concrete conditions,
conformed to the statistical approach of EUROSTAT (see Table 1).
Table 1
Cultural and creative industries [9]
Subsectors

Fields
Visual arts
Stage arts
Artistic crafts
Cultural heritage
Musical industry
Book publishing
Print media
Film industry
Radio, television and new media
Software and video games
Design
Architecture
Advertising market

Arts and heritage

Cultural and
creative
industries

Cultural industries

Creative industries
Connected
activities

Activities, connected with the cultural tourism

2. Besides analysis and estimation of the statistical information for the companies
and households in the populated place, it is necessary to be investigated and the opinion of
the local population through the inquiry method and other means, regarding its vision for
the effective usage of the cultural resources in the local policy and the vision for the future.
3. On this base may be carried out and a market segmentation and to be estimated in
which field must be done a strategic change in order to be stimulated its development on
behalf of the local authority.
4. To updating of the vision, priorities and purposes of the populated place
accordingly the results from the strategic analysis.
5. To develop of new policy and cultural development strategy, based on the creative
economy. The emphasis in the planning at the strategic documents must be on:
А. Building of contemporary infrastructure for development of the creative processes
in the populated place or the creative part of it – art centers, creative incubators, centers for
contemporary art, interactive museums and galleries, contemporary cultural spaces, centers
for development of young talents and etc.
B. Giving of unused or other buildings from the municipal fund and/or building up of
new ones for stimulation of the creative activity in the cultural specialization of the local
population for establishment of creative centers, similar to the business incubators.
C. Establishment of creative clusters and assisting of their activity with public and
private resources and opportunities of the non-governmental organizations, including and
participation of volunteers.
D. Attracting for participation in the elaboration and realization of the strategy of
experts from the cultural and scientific institutions, educational institutions, the
technological parks, business incubators and etc.
E. The basic principles in the strategic documents should be accessibility to the
cultural resources and equal in rights at their exploitation.
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F. As a result of the strategic analysis and prognoses for the potential and the
priorities of the municipality to be specified its branding as a part of their competition for
business, resources and population.
Conclusion
In the period of economic crisis one of the profit making models for development of
the local communities turn out to be the cultural and creative industries. The practice in this
field proves it in an indisputable way as in the developed countries (C. Landry, J. Howkins,
R. Florida, P. Hall and etc.), as well as in Bulgarian country (B. Tomova, D. Andreeva). But
this means change also in the thinking of the local governing bodies at the planning.
The research of the theory and practice in the field of the application of the cultural
and creative industries for development of creative places shows several important
conclusions and generalizations:
- The achieving of success of the local authorities and municipalities depends to the
great extent on the creation and retaining of a sustainable competitive advantage. It may be
accomplished through the usage of the cultural and creative industries for forming of
innovative and entrepreneurial environment in them for development of the creative activity
of the population. This way shall be achieved success in the sustainable development.
- This process depends directly on the creative capacity of the local population, but
also on the efforts of the management in building of appropriate conditions. Doing this, it
will have to realize the peculiar character of the so called creative economy: intangible
assets, licensing processes, entrepreneurial and management principles, forms of regulation
and that it has significantly to be relied on the intellectual property.
- For the establishment and development of creative local communities is required
strategic thinking by the managers on national and local level in direction towards
development of the creative industries in greater degree, that as it is accepted towards the
traditional industrial policy.
- The increase of the expenses for culture should be valued and if possible to be
corrected, and not to be considered as insignificant addition. This is one small part of the
issues of the local planning and development, connected with the creative industries.
- The focus on the culture in the municipality should pay attention to the distinctive,
unique peculiarities of each populated place.
Many countries have significant cultural resources and enormous creative potential,
which stays unused. The economic crisis, as it was indicated, is and an opportunity. One
rational way it to be used is the development of the creative industries as a new approach
for change of the local communities. They shall mobilize not only the creators, but also the
science, education, technologies and innovations. This way through the creative economy
shall be achieved greater growth in the economical, but also sustainable development of the
populated places.
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The global, social, economic and political changes have called for alternative
development models that comply with the tendency for decentralization of management,
decrease in the budgetary expenditures and ever increasing role of the local selfgovernment. The global tendency of the contemporary economic development is to engage
private sector in public interest activities which are traditionally performed by the public
sector. The need to build infrastructure and provide public services by the participation of
the private initiative and market competition gives rise to the appearance of the public
private partnership as a contemporary business activity control and management tool. Its
main advantage is that it combines the interests of the public authorities and the private
partner and directs them to the attainment of one common economic goal – business activity
control and management. In this sense, the public private partnership is an innovative
approach which affects the entire economy and its elements.
The primary objective of this research study is to make a theoretical analysis of the
term public private partnership and to explain its nature. The author’s main thesis is that the
complex character of the term reflects the combination of both private and public interests,
which turns it into a model for efficient business activity performance. In this aspect, the
public private partnership is also a necessary compromise between the privatization of
public assets and the opportunity for engagement of private entities in the offering of public
service. The result of the analysis is meant to give a universal definition emphasizing on its
hybrid character.
The term public private partnership is a subject of research studies in the economic
and legal theory. In a broader sense it functions as a legal regulator, management tool and
financing device. The economy is intended to satisfy both individual and public interests,
where their proper combination is a factor for its development.
The appearance of the public private partnership as a social phenomenon involves
certain economic conditions. In Great Britain it is part of the reforms that occurred in 1980s,
which are based on the concept for assignment of activities from the public sector to the
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private entities. The introduction of PPP forms in the business activity of the enterprises
suggests existence of a political and government will for its utilization as a regulation
mechanism. The need for its creation is necessitated by the following factors: а) the
expenditure restraint in the presence of private sector investments; b) enhancement of the
enterprise competitiveness; c) improvement of management; d) enhancement of the quality
of the provided service; e) binding payment to performance.
The approach of the individual national systems is different depending on the degree
of development of the economic relations and the legislative solutions in this area. Due to
the particular issues associated with the economic development, there is a great variety in
the legal regulatory framework of this term in the individual states. In certain domestic
legislations, such as in Greece, Ireland, Slovenia, Italy, Latvia, and Croatia, special laws
have been adopted for the regulation of this matter. In Canada, Austria, Belgium, Sweden,
the Netherlands, the USA, and Great Britain, there is no specific legislation, but a great
number of individual government instruments have been adopted associated with the forms
of cooperation between the public and private sector.
In Great Britain the public private partnership is known as Private Finance Initiative
(PFI). It reflects one of the forms of interaction between the government and the other
entities for provision of goods, services and construction. The legal framework is regulated
by separate and independent governmental instruments as a part of the government policy
for quality service provision. The main regulatory sources are: а) government document–
Private Finance Initiative: strengthening long-term partnerships; b) government document:
Standardisation of PFI Contracts – version 3.
In Austria there is a separate and independent Public Procurement and Concessions
Act. The public private partnership is broadly considered as a public initiative funded by the
public sector and performed by a private entity.
In Germany the main law is the Public Private Partnership Acceleration Act enacted
in 2005. There is an abstract definition which emphasizes on the long-term contracted
cooperation between the public and private sector in the presence of distribution of
economic resources and risk. The public private partnership is intended to mean the
interaction, on the basis of equality, between the public sector and the private entities, for
the purpose of ensuring realization of particular public tasks.
In Italy the public private partnership is meant to comprise of the public contracts
entered into by auction or on the basis of concession in a certain sphere. The relationships
are regulated by the Public Contracts Code as a special legislative instrument of 12 April
2006.
In Greece the relationships are regulated by the Public Private Partnership Act by
which the public entities are afforded the opportunity to enter into written commercial
contracts (Рartnership Contracts) with private entities for performance of a project or
service.
In Canada the legal framework comprises of several legislative instruments,
inclusive of common law precedents. The Public Works and Government Services Act of
1996 and the Quebec’s Public Private Partnership Framework Policy are applied. The public
private partnership is taken as a long-term contract between a public authority and a private
sector formation for the purpose of project development, construction, or management of
public administration projects.
In Poland a Public Private Partnership Act regulates the procedures and principles
which apply to the public and private sector cooperation. The public private partnership is
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considered as an opportunity for realization of major investment projects which cannot be
realized independently by the parties due to limited financial resources.
In the USA the public private partnership is regulated on a state level, where the
matter is differentiated in individual sectors. It is defined as an agreement between a public
agency and private entities for sharing the skills and assets of each party in the delivery of
services or facilities for the benefit of the public.
In Ukraine the public private partnership is defined as a system of relationships
between the public and private partner in the performance whereof there is an integration of
the resources of both partners, with the respective allocation of the risks, responsibilities and
profits (refund), for mutual beneficial long-term cooperation in the presence of renovation
of new and/or modernization (reconstruction) of existing facilities which need investments,
and utilization (operation) of such facilities [1].
In the European Union the partnership is considered as an integral part of the
cohesion policy. The main regulatory framework of the activities covered by the public
private partnership is contained in Directive 2004/17/EC; b) Directive 2004/18/EC; c) The
Green Paper on Public Private Partnerships and the EU law relative to the public contracts
and concessions. In Europe, the term is considered in a broader sense to involve the forms
of cooperation between the public authority and the world of business, the purpose of which
is to provide financing, construction, reconstruction, management or maintenance of
infrastructure or service provision.
Taken as a whole, there is a particularity of the legislative techniques in the
individual countries and heterogeneous theses for the nature of the public private
partnership. This is determined by the complex nature of the phenomenon, which makes it
necessary to determine theoretical criteria for the performance of scientific analysis.
In the specialized theory heterogeneous criteria are applied in order to identify the
phenomenon and to delimit it from similar approaches for interaction between the public
and private sector, such as privatization, public procurements or establishment of mixed
companies.
In the 1990s, Stephen Osborne initiated an international discussion for the search of
specific characteristic features of the public private partnership as a public phenomenon. At
the bottom of the analysis he placed the organizational aspects of the interaction, and based
thereon he described it as an instrument for management and cost-effective mechanism.
Together with Ronald W. McQuaid, Peter Carroll, Peter Steane, Gavin Drewry, Vic Murray,
Erik-Hans Klijn, Geert R. Teisman and c.t. he systematized and created "Рublic-private
partnerships. Theory and practice in International Perspective" as a methodological and
theoretical source. It covers the main theories of the term, the practical aspects and
management, condition and perspectives [2].
In consideration of the main theoretical sources, broad amplitude is observed in the
PPP definition. It gravitates from the statement for its identity with the term concession, to
the broad understanding for its nature as any cooperation between the public authority and
the private entity.
For the purpose of the research study, the main definitions of the public private
partnership, which are rooted in the scientific analysis, are systematized in Table 1.
In the specialized theory there are two main concepts pertaining to the PPP
explanation: a/ for the allocation of the risk and its transfer to the private sector, and b/ for
enhancement of the quality of the services by cutting the costs therefor, known as value for
money.
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Table 1
Definitions of public private partnership
Author
Van Ham & Koppenjan Joop
Stephen Osborne
Ronald McQuaid
Michael R. Reich

Young Hoon Kwak
YingYi Chih
C. William Ibbs

Definition
Cooperation between the public and private sector, where
they develop jointly products and services and share risks,
costs and resources relative to these products and services. [3,
p. 598]
Efficient mechanism for public policy performance [2, p.2].
The strength of the partnership lies in the equalization of
interests between the partners [4, p. 9-36]
Definition comprising of three components: a/ at least one
private non-profit organization and at least one public
organization; b/ common goals for creation of a social value;
c/ consent to share the efforts and benefits. [5, p.4]
Agreement between the public and private sector including
sharing of resources, risks, responsibilities and benefits with
the others for the purpose of attainment of the common goals
[6, p 52]

Therefore, the main conclusion is that there is no uniform model in the regulation and
definition of the term public private partnership. As a summary of the existing regulations
we adopt the thesis for its integrated nature and the existence of two types of components –
economic and legal. They exist as a unity and are an integral part of its contents.
Table 2
Components in the contents of the term public private partnership
Economic components
Provision of public service.

Legal components
Legal cooperation based on a contract or type of
company.

Attainment of the common goal with high
Equal entities from the public and private sector.
social value.
Diversity of legal forms of interaction between
Mutually beneficial long-term cooperation.
the public and private sector: contractual or
institutionalized.
A guarantee for a better value of the employed Formal procedures in the selection of a private
public funds.
partner.
Assessment, management and allocation of the
Employment of approved principles of
risks and benefits between the public and
transparency, free competition, equality, dialogue
private sector.
Preservation of the ownership of the asset from
Performance control ensuring management the public partner in the presence of a opportunity
service quality improvement
for return on the investment provided by the
private partner.
Administrative and legal responsibility in case of
Involvement of private investments in the
violation of the legislation and the PPP
provision of public service.
principles.

In comparing the main elements in the contents of the term, the following
characteristics are observed. A characteristic feature of the public private partnership is the
continuous nature of the interaction between the participants, which is determined by the
national economic conditions and the sphere of its application. A compulsory element is the
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presence of participants from the public and private sector for the purpose of attainment of a
common economic goal. The duration of the relationship is dependent on the idea of
recovery by the private partner of the investments contributed on one hand, and on the other
– non-infringement of the principles of free competition, transparency and affordability. For
that reason, the cooperation usually suggests a period of 15 to 35 years.
The sphere of application is an indicator of the project complexity. Usually, the
public private partnership is applied to activities which require long-term planning and
considerable financial resources, where the service is intended for common use. The areas
where it is most frequently used are infrastructure building: roads, airports, public transport,
marine facilities, construction, healthcare, ecology, water treatment systems, high-tech
projects, and energy sector.
Financing is one of the specific features of the public private partnership which
serves as a criterion for distinction from other similar phenomena. In its performance a
better value of the employed public funds is guaranteed by means of a complete analysis of
the costs and benefits of the project. The main purpose is the attainment of a better level of
the services which in principle the public sector is obliged to provide. The private partner
needs to assume at least one of the two risks– for the availability of the provided service
(availability risk) or for its demand (demand risk).
An important distinction criterion is the way a private partner is selected, which
guarantees the principles whereon the cooperation relies. The procedures are formal and
specific in their legal characteristics. The most frequently used are the open procedure, the
framework agreement/contract, dynamic selection system, competitive dialogue, project
competition, and e-auction. They are associated with the proclaimed principles which seek
to guarantee transparency: free and loyal competition; equality of all candidates and
participants in the procedure; non-admittance of discrimination;
An essential point is the way the benefits and risks of the joint cooperation are
allocated. The private partner provides financing for the realization of the social interest
activity, but in a contracted framework for recovery of the funds employed and support by
the public partner.
Based on this analysis and the systematized essential components of the term,
according to the author of the research study, the definition of public private
partnership assumes the following form: The public private partnership is a complex
long-term legal cooperation between entities of the public and private sector, which is
directed towards the attainment of a public interest goal with a high social value by means
of implementation of infrastructure projects based on free competition, publicity, and
transparency in a fair allocation of the benefits and risks between the partners, and
subsequent control for the purpose of service quality enhancement and its management.
Due to its complex nature, the public private partnership appears as a required
component of the entire mechanism for regulation and management of the enterprise
business activity. It exists and operates in parallel with the public procurement mechanism
in the presence of similarity in the goals and procedures for their realization. The
comparative characteristics between them reflect the following PPP advantages:
Notwithstanding the recognition of the public private partnership as a contemporary
component of the mechanism for regulation and management of the business activity, the
following problems pertaining to its implementation could be underlined:
 The concept of the public private partnership is relatively new, and requires
theoretical rationalization, analysis and adaptation to the specific economic
conditions which reflect the national characteristics of each country;
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 The public and private sector do not have the necessary knowledge and competencies
for the performance of such long-term projects;
 The public private partnership (PPP) suggests a complex agreement process,
inclusive of public debates, due to the economic goal of the cooperation.
Table 2
Comparative analysis between the public private partnership and the public
procurements
Criterion

PPP

Capital
Financing

Attraction of private capital in
the public sphere, which lead to
decrease in the budgetary costs

Efficiency of the investment

In PPP a higher value and
service quality is expected
against the funds invested

Control on the performance

Payment
Term
Innovation
Service standard

Public procurements
Spending of budgetary funds,
where the actual costs generally
exceed the planned. This leads
to a rise in the cost of the
service.
The maintenance of the assets
and quality depend on the
recurrent provision of funds by
the public sector

There
is
an
introduced
mechanism
for
default When the procurement is
penalties and fines in case of performed, the control thereon
delay or non-performance of is terminated.
the project.
The payment is also connected
The payment is dependent on
with advancing of funds for the
the performance of the project.
commencement of the contract.
The cooperation is long-term
Short terms for performance.
and continuous.
Given the absence of a risk
The experience, knowledge and
assessment procedure, the
innovation of the private
officials are not prone to
partner is used.
innovation.
There are standards in the
There are not always standards.
provision of the service.

The main conclusion is that the PPP concept is based on a close cooperation and
interaction between the public and private sector on the basis of economic indicators –
management tools, financing, control, selection procedures, and transfer of risk. It is an
efficient mechanism for realization of projects because it is able to guarantee investment and
recovery of investment. In the specialized literature PPPs are structurally defined as a new
type of complex relationships between the partners, which are specific and distinguish it
from the other contracts and legal forms of interaction between the public and private
entities. It is based on five main and key factors pertaining to: the considerable role of the
government and assumption of obligations; selection of a suitable legal form; risk
assessment; financing; success factors and/or impediments to the implementation of the
project [6, p. 53-57].
The main principles which are the focus for the efficiency of the public private
partnership include the existence of the following conditions:
a) Political leadership and institutional preconditions to guarantee that the society is
informed of the costs, benefits and risks of the public private partnership.
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b) Creation of a legal frame for attraction of investments, ensuring the availability of
competition, access to information and decision-making process. The transparency in the
legal framework ensures elimination of the process for conflict of interests and corruption.
c) Competency of the institutionalized authorities and capacity. This would guarantee
the project’s compliance with the financial policy of the government.
d) The resolution for investment must be based on an overall analysis of the costs and
benefits.
e) Transparency and affordability of the project.
f) A selection of a suitable assessment method which ensures higher value against the
money.
j) Transfer of the risks to the party which provides better risk management. This is
the participant who would incur fewer expenses in order to neutralize the occurrence of the
risk, or would be able to cope with the consequences thereof.
h) Competitiveness and honesty in the process of assignment in order to eliminate the
occurrence of a monopoly by a certain supplier. The public private partnership is a process
which is based on the commercial principles.
In a legal aspect, the principal practical and applicable problems are connected with
the provision of a legal security which is complied with by entering into a contract or by
creation of a special company for implementation of the project within the meaning of the
public private partnership.
In a management aspect, the main and central problem is connected with the
prospects for further development and the way the interaction between the public and
private sector could be organized. The researchers find out the use of the term public private
partnership as a synonym for privatization, although they note significant differences
between them. The most significant difference between the two is that in the public private
partnership there is a sharing of income and responsibilities, while in the privatization there
is a transfer of assets and responsibilities to the private sector, where the costs and receipts
are also assumed by it [7, p.303].
Due to the fact that the partnership is associated with a complex financial and legal
organization, and in order to facilitate both the participants and the parties concerned, the
European Commission has initiated cooperation between the PPP Expertise Center and the
European Investment Bank. The aim of this cooperation is to help the public institutions
with their efficiency in case of involvement by means of exchange of information about the
experience and the best practices in this sphere [8, p. 4-7]. On the condition that the
partnership crosses over national, European and international boundaries, the information
about the legal regulation pertaining to the status of the public institution, the antitrust
legislation, the protection of the rights and the free competition, and the data protection laws
and regulations, is essential.
In conclusion, the public private partnership is a complex matter. It comprises of
heterogeneous elements of economic and legal nature. As such, it is a required component
of the overall mechanism for management and regulation of the enterprise business activity.
The term indicates that it is useful in the individual countries, and based on interrelation,
interdependency and shared responsibility it restructures the economic, legal and social
relations in economy.
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Протягом останніх десятиліть наша держава знаходиться в епіцентрі
перетворень всіх сфер економіки
і прагне стати рівноправним учасником
економічних процесів, які відбуваються у світі та певною мірою впливати на їх
розвиток. Досягти цього неможливо без участі високоорганізованої, стійкої,
забезпеченої легітимною та адаптованою до міжнародних стандартів законодавчою
базою, інтегрованої у світову спільноту національної банківської системи.
Вдосконалення її структури та прогресивний розвиток потребує цілого комплексу
невідкладних реформ. При цьому, необхідно звернути увагу на інституціональну і
функціональну структуру банківської системи та її спроможність взаємопроникнення
в усі сфери економічної діяльності і, в той же час, здатність відображати у власній
структурі національні особливості, рівень економічного та політичного розвитку
держави.
З моменту створення вітчизняної банківської системи і до цього часу її
розвиток здійснювався за екстенсивною моделлю, характерними ознаками якої є:
збільшення кількості банківських установ, їх філій та структурних підрозділів,
орієнтація на отримання максимальних прибутків в короткостроковій перспективі, що
призводить до універсалізації діяльності банків та зумовлює посилення концентрації
ризиків.
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Таблиця 1
Дані про кількість банків України (на кінець періоду)
Показники
Кількість банків, уключених до
Державного реєстру банків
у тому числі зареєстровано
протягом періоду
Кількість банків, які мають
банківську ліцензію
з них банки за участю
іноземного капіталу
у тому числі зі 100%
іноземним капіталом
Кількість банків, які мають
ліцензію санаційного банку
Крім того, к-сть інших фін.
установ, яким надано ліцензію
на здійснення банківських
операцій
Кількість банків, у яких
припинено або зупинено
здійснення окремих
банківських
Кількість банків, у яких
відкликано банківську ліцензію
Кількість банків, виключених з
Державного реєстру банків
у тому числі
у зв’язку з реорганізацією
у зв’язку з ліквідацією
Кількість банків, що подають
звітність НБУ
Банки, що охоплені сектором
інших депозитних корпорацій
Банки, контрольовані
центральними органами
державного правління
Приватні банки
Банки, що знаходяться в
режимі ліквідації і не охоплені
сектором інших депозитних
корпорацій

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

186

193

198

198

197

194

198

176

182

5

13

6

7

5

3

4

4

7

165

170

175

184

182

176

176

175

179

23

35

47

53

51

55

53

53

49

9

13

17

17

18

20

22

22

19

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

11

9

7

7

2

11

5

6

1

5

2

1

8

9

4

4

4

1

6

1

7

6

6

–

26

2

–
1

2
4

1
–

1
6

–
6

2
4

–
–

2
1

2
–

163

169

173

182

180

175

175

175

180

163

169

173

182

182

176

176

176

181

2

2

2

2

5

5

5

5

6

161

167

171

180

177

171

177

171

175

20

19

19

13

13

18

21

22

23

Агресивна політика окремих банків призвела до втрати їх фінансової стабільності
та кризової ситуації в банківській системі в цілому. Свідченням цього є те, що станом на
01.01.2014 року 23 банки перебувають у стадії ліквідації. Загалом, кількісну структуру
банківської системи України за період 2005-2013 роки представлено в табл. 11 .
Як свідчать дані таблиці, загальна кількість банків другого рівня на початок 2014
року становила 128 установ. При цьому, чітко простежується тенденція до скорочення
кількості банків у кризові і посткризові роки (2009 – 20010), але кількість банків за участю
іноземного капіталу за той же період демонструє більш-менш стійку тенденцію. Аналіз
таблиці показує, що основною причиною ліквідації банків було відкликання ліцензії на
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Національний банк України (Статистика). [Електронний ресурс] // Офіційний сайт
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здійснення операцій, і меншою мірою вплинула на цей процес реорганізація банківських
установ. У цьому контексті варто відмітити те, що кількість банків, контрольованих
державою за аналізований період поступово збільшувалась (з двох у 2005-2008 роках до
п’яти у 2009-2012 роках і до шести у 2013 році), а фінансові результати діяльності банків
були нестабільними, і навіть від’ємними протягом 2009-2011 років.
В пошуках додаткових джерел доходів банки на той час активізували свою
діяльність на фінансових ринках, яка носить спекулятивний характер, і поступово
скорочували кредитування реального сектору економіки як платформи загального
соціально-економічного розвитку держави.
Виходячи із вищезазначеного, можна констатувати, що на сьогодні банки,
функціонуючи у такий спосіб не виконують роль провідників реформ, яка визначена
програмними документами держави, щодо її соціально-економічного розвитку, зокрема
Програмою економічних реформ на 2012–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» від 2 червня 2010 року 2 .
Оскільки банківська система в сучасному форматі її функціонування не
спроможна сприяти вирішенню проблем розвитку економіки, то це зумовлює
необхідність її суттєвої структурної перебудови та функціональної трансформації,
яка більшою мірою має орієнтуватись на якісні зміни в діяльності банків. Тобто на
сьогодні назріла нагальна необхідність реформування банківської системи шляхом її
трансформації від екстенсивної до інтенсивної моделі розвитку.
Перевагами такої моделі є: підвищення рівня капіталізації банківської системи за
рахунок консолідації банківського капіталу; забезпечення рівних умов конкуренції на
ринку банківських послуг; переорієнтація корпоративного менеджменту з
короткострокової на довгострокову перспективу діяльності банківських установ;
підвищення ефективності наглядових та контрольних функцій відповідних органів щодо
належного рівня ведення банківського бізнесу; підвищення транспарентності та ринкової
дисципліни банків; посилення відповідальності корпоративного банківського
менеджменту вищого рівня та власників банку за виважену політику щодо діяльності
банківських установ і достовірність інформації, яка надається наглядовим та
контролюючим органам.
Як свідчить зарубіжний досвід у більшості країн світу, в тому числі і економічно
розвинутих, останнім часом спостерігається спад рівня економічного розвитку,
зумовлений фінансовою кризою. З метою подолання таких негативних явищ, уряди
держав визначають напрями пріоритетного розвитку галузей економіки, що потребує
значних фінансових вливань. Здійснити фінансове забезпечення таких фундаментальних
реформ лише за рахунок державних коштів не можливо, тому активну участь у цих
процесах має приймати банківська система, основною функцією якої є безперебійне
забезпечення економіки грошовими коштами.
Очевидно, що реформи в економіці зумовлюють і необхідність змін у напрямах
діяльності банківської системи, тобто її докорінної як інституційної, так і
функціональної перебудови.
Необхідно зазначити, що у всьому світі постійно відбуваються процеси
реформування банківських систем, моделі яких мають свої національні особливості і
залежать від рівня економічного розвитку країни. На перший погляд зазначені
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процеси можуть здаватись не схожими. Однак, дослідження напрямів трансформації
банківських систем в той, чи інший історичний період, дає можливість виявити
загальні системні закономірності їх розвитку. З огляду на це, корисним є вивчення
досвіду реформування банківських систем зарубіжних країн в сучасних умовах з
метою визначення доцільності застосування його позитивних моментів в Україні.
Світова практика виробила два принципи побудови
банків: принцип
сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи
сектором грошового ринку; принцип універсальності, коли будь-які обмеження на
діяльність банків на грошовому ринку знімаються.
Принцип сегментування передбачає спеціалізацію банків, що простежується в
банківському законодавстві США та Японії, де банкам, по суті, заборонено
здійснювати операції з цінними паперами корпорацій, з нерухомістю, страхові
операції тощо. В більшості країн Західної Європи такі обмеження знято і банки
другого рівня можуть надавати будь-які фінансові послуги на грошовому ринку.
До держав, в банківських системах яких превалює принцип спеціалізації,
відносяться Великобританія, США, Франція, Італія, Японія. Принцип універсалізації
домінує в Швейцарії, Німеччині та Австрії. Однак, відмінності, які визначають ці два
типи банків, стають з часом невиразними, а критерії, навіть спірними, коли економіка
країни перебуває у стабільному стані. Питання спеціалізації банківських установ
набувають актуальності в умовах нестабільності і в кризових умовах. Однак, навіть в
тих випадках, коли держава жорстко обмежує універсальність банківської діяльності,
банки завжди знайдуть спосіб, як цього уникнути, наприклад шляхом створення
банківських груп (холдингів).
Досвід зазначених країн є корисним тому, що їхні банківські системи є досить
стабільними, оскільки їм вдалося швидко подолати негативний вплив фінансової
кризи і певна заслуга в цьому є саме спеціалізованих банків.
Разом з тим, на особливу увагу заслуговує досвід Росії, оскільки як структура
банківської системи, так і механізм її функціонування має багато спільних рис з
вітчизняною банківською системою. Наразі вона перебуває в стадії трансформації, а
ключовими моментами її реформування за таким сценарієм є створення трирівневої
банківської системи, що забезпечить розвиток економіки, та спеціалізація банків, що
сприятиме зниженню ризиків 3 .
Враховуючи позитивний зарубіжний досвід і зважаючи на незадовільний стан
економіки України та нагальну необхідність її оздоровлення, доцільним буде у
структурі вітчизняної банківської системи створити спеціалізовані банки, які б
сприяли вирішенню проблем щодо її оздоровлення. Профіль діяльності таких банків
визначатиметься в залежності від пріоритетів розвитку тих чи інших галузей
економіки.
Оскільки банки в Україні за винятком підконтрольних державі, є
комерційними, то їх власники не зацікавлені в такому перепрофілюванні. Тому
держава має вживати стимулюючі заходи щодо активізації зазначених
процесів.
Як приклад, можна навести досвід провідних країн світу, де за підтримки
держави таким банкам надаються довгострокові кредити за низькою обліковою
ставкою (не більше 1–2 % річних) для розвитку базової економічної інфраструктури,
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сільського господарства, переробної промисловості, міжнародної торгівлі в частині
експорту. Така підтримка з боку держави слугуватиме гарантією їх беззбиткової
діяльності 4 .
Разом з тим, наявність у структурі банківської системи таких особливих
банківських установ зумовлює необхідність специфічних методів регулювання їх
діяльності, здійснення нагляду та контролю.
На особливу увагу заслуговує досвід Росії і щодо реформування
інституціональної структури банківської системи, яка передбачає її трансформацію із
дворівневої у трирівневу.
Зважаючи на те, що структурно банківська системи Росії складається з трьох
рівнів, то спеціалізовані банки в її концептуальній моделі посідають окреме місце на
другому рівні. В цілому, концептуальна модель російської трирівневої банківської
системи побудована наступним чином 5 :
I рівень – Центральний банк РФ зі своїми структурними підрозділами.
II рівень: спеціалізовані федеральні агентства та фінансові державні корпорації;
банківські інститути (кредитні організації, які виконують вагомі інституційні ролі)
III рівень: універсальні банки; спеціалізовані банки, які не виконують вагомих
інституційних ролей); небанківські кредитні організації; кредитні спілки.
На сьогодні в Україні також сформувались передумови подібної трансформації.
По-перше, дворівневий характер банківської системи не відповідає ступеню її
розвитку та масштабам економіки країни. По-друге, існує необхідність створення
спеціалізованих банків. По-третє, у фінансовій системі держави функціонує значна
кількість фінансових та кредитних інститутів, окрім банків, які до цього часу не
входять до дворівневого формату банківської системи. По-четверте, зміни вектора
розвитку інституційної структури банківської системи зумовлені також і орієнтацією
на консолідацію банківського сектора, забезпечення його стабільності, та виділення
вузькоспеціалізованих кредитних організацій.
Що стосується спеціалізованих банків, то доцільність їх створення зумовлена:
нагальною необхідністю фінансування грандіозних програм розвитку економіки
держави, оскільки реанімувати її можна лише в такий спосіб; відсутністю в країні
спеціалізованих потужних банків, кожен з яких фінансував би розвиток окремої
галузі народного господарства за рахунок значних обсягів довгострокових відносно
недорогих кредитів; недостатністю
банківських ресурсів для кредитування
державних проектів розвитку економіки, оскільки самі банки постійно
перекредитовуються або за кордоном, що з огляду на світову фінансову кризу
останнім часом стало проблематичним, або за рахунок коштів рефінансування НБУ,
що спричинює додаткову емісію; вимушеністю крупних компаній, які не є
професійними учасниками фінансових ринків, через зазначені причини самим,
оминаючи банківську систему, виходити на західні ринки капіталів.
У структурі банківських систем провідних країн світу вирізняють системно
значимі банки, до діяльності яких пред’являються посилені вимоги, оскільки вони
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акумулюють у собі системні ризики для всього банківського сектора економіки.
Світова практика виробила низку критеріїв віднесення банківських установ до
кластеру системно значимих банків (Табл. 2). Відповідність параметрів діяльності
зазначеним критеріям дає можливість обмежувати накопичування ризиків системно
значимими банками, що забезпечується шляхом недопущення надмірного збільшення
активів за допомогою підвищених вимог до ключових показників їх фінансової
стійкості. Разом з тим, очевидним є той факт, що просте запровадження кількісних
обмежень є недостатнім, тому вони мають бути узгоджені з якісним посиленням
нагляду за такими банками з позиції центрального банку шляхом застосування до них
посилених вимог щодо розкриття інформації
Таблиця 2
6
Класифікація критеріїв системно значимих кредитних організацій
F

Організація
Критерії системно значимих кредитних організацій
Міжнародний валютний фонд, 1. Розмір. Важливість окремого елемента банківської системи
Банк міжнародних розрахунків як правило збільшується пропорційно обсягам послуг, які
даний елемент продукує.
2. Низька замінюваність. Системна значимість окремого
елемента зростає, якщо у разі його банкрутства іншим
елементам системи буде вкрай важко надавати такі ж, або
подібні до них послуги
3. Взаємозалежність. Системний ризик може збільшитись через
прямі, або опосередковані взаємозв’язки між елементами системи
таким чином, що банкрутство або дисфункції в діяльності одного
з них здійснюватимуть суттєвий вплив на діяльність всієї
системи, призведуть до скорочення банківського продукту в
цілому.
Базельський комітет з
1. Трансгранична діяльність
банківського нагляду
2. Розмір
(сформульовано для глобально 3. Взаємопов’язаність
значимих банків)
4. Замінюваність
5. Комплексність (складність) операцій.
Банк Росії 7
Показник, який включає наступні критерії:
1. Величина активів
2. Доля коштів, розміщених в інших банках
3. Обсяги коштів, залучених від інших банків
4. Частка вкладів населення
F

Що стосується України, то система критеріїв віднесення банків до системно
значимих знаходиться лише в зародковому стані. На сьогодні системоутворюючі
банки визначаються за кількісними параметрами, зокрема, за таким критерієм як
частка окремого банку у загальній сумі зобов’язань банківської системи в цілому
(75% і більше), а також, що є негативним, за принципом суб’єктивізму з боку
впливових осіб в державі.
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Разом з тим, вітчизняна банківська система, що має вагоме значення,
сегментується за величиною активів та пасивів, на найбільші, великі, середні і малі.
За такого підходу, на нашу думку, її структура не є ефективною, оскільки спонукає
банки до нарощування кількісних показників будь якою ціною, без врахування
інтересів держави і клієнтів. По суті, вагомість окремого банку в структурі такої
банківської системи визначається розміром його частки на ринку. В результаті, в
основному, всі банки в Україні, стали універсальними, що зумовлює високий рівень
монополізації окремих з них на ринку банківських послуг, концентрації банківських
ризиків і призводить до додаткових витрат на організацію та ведення бізнесу.
Тому, назріла необхідність пошуку нових підходів щодо структурної
перебудови банківської системи, яка б забезпечила активізацію реформ в Україні в
напрямі її соціально-економічного розвитку. При цьому, значущість кожного банку
необхідно визначати залежно від його інституційно-функціональної ролі як в
структурі банківської системи, так і в державі в цілому. В нинішніх умовах роль
системно значимих мають виконувати спеціалізовані банки, які, за підтримки
держави, будуть насправді утворювати стабільну, фінансово стійку банківську
систему. У її структурі, завдяки своєму особливому статусу, вони мають знаходитись
на другому рівні банківської системи на зразок російського концептуального підходу,
про який йшлося вище.
Для цього необхідно: на державному рівні визначити напрями пріоритетного
розвитку економіки та спільно з НБУ розробити інструментарій підтримки
системоутворюючих банків; на рівні НБУ, відповідно до цього, розробити критерії
створення системоутворюючих банків, та визначити ті банківські установи, які є
найбільш ефективними для фінансування та обслуговування тієї, чи іншої галузі
економіки; на рівні органів законодавчої ініціативи – врегулювати порядок створення,
регулювання та діяльності спеціалізованих банків.
Як свідчить зарубіжний досвід, на початковому етапі реформування
банківської системи, спеціалізовані банки можуть утворюватись на базі тих, які
знаходяться під контролем держави. Особливо це стосується рекапіталізованих
банків, на фінансову підтримку яких вже затрачено значні державні кошти.
Переваги практики створення спеціалізованих банків очевидні, однак вона має і
певні недоліки.
До переваг відносяться: посилення ефективності нагляду і контролю за
діяльністю банків, що знизить рівень ризиковості їх діяльності, захоплення
спекулятивними операціями та використання банків для вчинення шахрайських дій,
махінацій та відмивання коштів незаконного походження; розширення зони дії
банківського регулювання і контролю на небанківський фінансовий сектор і
нетрадиційний банківський бізнес і зокрема факторинг, мікрокредитування тощо,
оскільки на сьогодні зазначена сфера діяльності не контролюється НБУ; підвищення
якості обслуговування клієнтів завдяки вищому рівню професіоналізму банківських
працівників, порівняно з універсальними банками, що надзвичайно важливо при
здійсненні кредитування підприємств профільної галузі економіки.
Недоліками спеціалізації банків можна вважати незацікавленість їх власників
щодо зміни профілю діяльності, оскільки саме вони її визначають, прагнучи мати так
звані «кишенькові банки». При цьому, універсальність для них вигідніша, бо вони
отримують доступ до максимальної кількості ринків, не несучи при цьому великих
витрат. До недоліків можна віднести ще й обмеженість кола клієнтів.
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Звичайно, спеціалізація банків потребує диференційованого підходу щодо
банківського регулювання та контролю, що зумовить структурно-функціональні
зміни на рівні наглядових органів.
Подальша розбудова банківської системи має здійснюватись з урахуванням
того, що, як і в будь якій банківській системі, в Україні успішно функціонують
універсальні банки та банківські групи. Особливо важливу роль вони відіграють на
регіональному та міжнародному рівні. Але в умовах фінансової нестабільності такі
банки також мають відігравати суттєву роль у сприянні стабілізації економіки. Тому,
високі ризики в їх діяльності, які вони приймають на себе, оперуючи на ринках
спекулятивних капіталів, мають бути мінімізовані, шляхом певних обмежень,
зокрема, за допомогою розробки та запровадження економічних нормативів на зразок
тих, що обмежують інсайдерські інвестиційні ризики.
Універсальні банки, в залежності від вагомості виконуваних ними
інституційних ролей, можуть в структурі банківської системи відноситись як до
другого, так і до третього рівня. Методику розподілу банків між різними рівнями
банківської системи, яка пройшла успішну практичну апробацію, розроблено в Росії 8 .
Відповідно до неї інституційно значимі ролі кредитних організацій визначаються за
основними напрямами їх діяльності та за найважливішими параметрами їх
економічної та фінансової життєдіяльності. Зокрема: здатність чинити вплив на
кредитний ринок; роль в забезпеченні ліквідності банківської системи; суттєва
значимість щодо акумуляції вільних коштів економіки; сприяння реалізації базових
соціальних функцій банків; фінансування боргових зобов'язань держави і вкладення в
боргові державні цінні папери.
При цьому, основним критерієм віднесення кредитних організацій до
відповідного рівня банківської системи пропонується ринкова частка у розмірі, не
меншому за 5% від загального обсягу операцій, здійснюваних банківською системою
в цілому. Оцінка ступеню практичної реалізації окремим банком кожної із визначених
ролей здійснюється за відповідною системою певних показників. Разом з цим, окрема
кредитна організація не обов’язково повинна
реалізовувати всю сукупність
інституційних ролей. Якщо хоча би одна з них реалізується кредитною організацію,
то це означає, що вона є значимою для банківської системи і її належить відносити до
другого рівня банківської системи. Решта банків утворюють її третій рівень. Тобто,
вибір кількісного критерію пов'язаний із спроможністю окремого банку впливати на
стан і кон’юнктуру відповідного сегменту ринку та діючі на ньому кредитні
організації.
Зазначений порядок визначення сукупності інституціональних ролей кредитних
організацій, на підставі якого здійснюється розподіл банків за рівнями банківської
системи, дозволяє визначати пріоритети трансформації інституційної структури
банківської системи з метою спрямування на підвищення ефективності її елементів та
їх стабільне функціонування.
Що стосується третього рівня банківської системи, то дослідження
зарубіжного досвіду, з точки зору його запозичення, представляє інтерес тому,
що, як вже зазначалось вище, на сьогодні в Україні де-факто він уже сформувався.
F
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В трирівневих банківських системах, перший та другий з яких є аналогічними
дворівневій системі, третій – представлений небанківськими кредитно-фінансовими
установами. В їх діяльності можна виділити одну або дві основні операції, вони
домінують у відносно вузьких секторах ринку позичкових капіталів і мають
специфічну клієнтуру. До їх числа відносяться інвестиційні банки, ощадні установи,
страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, кредитні
кооперативи, будівельно-ощадні асоціації та різні фінансові кооперативи тощо. До
таких банківських систем належать системи США, Німеччини, Швейцарії, Японії. Із
специфіки діяльності зазначених установ видно, що їх функціонування на ринку
фінансових послуг здійснює суттєвий вплив на структуру і стан грошово-кредитного
ринку, тому логічним є включити їх окремою групою до структури банківської
системи.
Спираючись на зарубіжний досвід, та враховуючи особливості національні
фінансової системи і її банківського сектора зокрема, структуру концептуально
оптимальної моделі банківської системи України, за умови функціонування в ній
спеціалізованих банків і небанківських установ, можна представити у вигляді,
представленому у табл/ 3.
Ключовими моментами реформування банківської системи за таким сценарієм
є: створення трирівневої банківської системи, що забезпечить розвиток економіки;
спеціалізація банків, що сприятиме зниженню ризиків; включення до її складу
небанківських фінансових установ, що дасть можливість ефективніше регулювати
стан грошово-кредитного ринку та стабілізувати його.
Крім того, така структура банківської системи дає можливість здійснювати
диференційований нагляд за банками другого і третього рівня, операційний аналіз і
аналіз ризиків однорідних груп банків, оцінювати структуру різних сегментів ринку
банківських послуг у розрізі зазначених груп та виявляти негативні тенденції у
відповідних сегментах.
Таблиця 3
Концептуальна модель трансформації інституціональної структури банківської
системи України
Рівні
Структура
Національний банк України,
I
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
II

III

а) спеціалізовані (системоутворюючі) банки;
б) універсальні банки та групи банків, які виконують вагомі
функціонально-інституціональні ролі в банківській системі т а в
економіці держави
а) універсальні банки та групи банків, які не виконують вагомі
функціонально-інституціональні ролі в банківській системі та в
економіці держави (середні та малі банки).
б) представництва іноземних банків
в) небанківські кредитні організації
г) банківська інфраструктура (бюро кредитних історій, колекторські
агентства, банківські спілки та асоціації)

Очевидно, що трансформація банківської системи України передбачає
посилення регулюючої ролі держави. Адже лише за її підтримки можна говорити про
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ефективність процесу реформування. Варто зауважити, що такий
шлях, як
необхідний але не єдиний спосіб сприяння виходу банків з фінансової скрути, має
бути складовою цілого комплексу заходів, інакше він не завжди призводить до
позитивного ефекту, оскільки в деяких країнах, в тому числі і в Україні, він чітко не
регламентується. В таких випадках, як свідчить зарубіжний досвід, має здійснюватись
жорсткий державний контроль за використанням коштів рефінансування, адже
проблемою для вітчизняних банків на період початку кризи була не відсутність чи
недостатність коштів, а неефективне і нецільове їх використання.
У кінцевому підсумку варто зауважити, що в умовах глибоких структурних
трансформацій банківських систем більшості країн світу та турбулентності
фінансових ринків, реалізація виваженої фінансової політики стає домінантою у
розвитку фінансової системи щодо забезпечення умов для мобілізації фінансових
ресурсів, оптимального їх розподілу між галузями економіки, соціальними групами
населення та окремими регіонами, а також їх раціонального використання. Це
зумовлює суттєві зміни у пріоритетах щодо вибору інструментарію фінансової
політики України, зокрема, щодо зростання значущості банківської системи у
забезпеченні прогресивного розвитку економіки.
Банківський сектор України у функціонально-структурному плані є
неоднорідним, оскільки він об’єднує якісно різні інститути, і лише активна
структуризація банківської системи дозволить їй забезпечити попит економіки на
фінансові послуги та знизити системні ризики.
В цілому, комплексна реалізація окреслених вище заходів забезпечить
можливість ефективного реформування вітчизняної банківської системи з метою її
стабілізації, що у свою чергу сприятиме соціально-економічному розвитку держави.
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ГЛАВА 1.7. КОНКУРЕНЦІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА
ЗМІНИ ПІДХОДІВ ЩОДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
24B

Крушніцька Г.Б.
к.е.н., доцент
Чернівецька філія Міжрегіональної Академії Управління Персоналом
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Розвиток сучасного суспільства протягом останніх десятиліть показує, що на
межі ХХ-ХХІ ст. розвинуті країни здійснили перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства, де провідне місце займає постіндустріальна
економіка. Постіндустріальне суспільство базується на виробництві наукоємних
товарів та інтелектуальних послуг; у такому суспільстві найвище ціняться знання та
інформація, на базі яких розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, основа нового типу виробництва, принципово інших, ніж були раніше, управлінських
систем, інфраструктурних мереж господарства, фінансових потоків. На думку
російських науковців А. Добриніна і С.Дятлова, таке суспільство є наслідком третьої
технологічної революції, котра висуває на перший план наукові знання та
інформацію, створює нове соціальне середовище життя [1, с.4].
Сучасну епоху, як вважає С.Дятлов, можна назвати епохою поступової
трансформації і переходу суспільства від традиційної індустріально-ринкової системи
господарювання до нової високо організованої системи господарювання, основою
якої є інформаційно-інноваційний спосіб виробництва нових наукових знань,
інформаційних продуктів, сервісів та послуг. Цей перехід носить глобальний характер
і зачіпає основоположні принципи системної організації світової системи
господарства і більшості країн світу. Він характеризується тим, що епоха стихійного
історичного розвитку людського суспільства закінчилась і наступає епоха його
глобалізаційного, програмованого, цілеспрямованого розвитку [2, с.52].
Враховуючи результати досліджень попередніх років [3-6] та досліджуючи
сучасні процеси переходу країн світу до постіндустріального суспільства, можна
зробити висновок про те, що для сучасної постіндустріальної економіки є
характерним таке: вирішальними чинниками економічного росту і світового лідерства
є знання, інформація, інновації; високий динамізм і постійні гнучкі зміни; постійне
зростання міри невизначеності ситуації і зниження міри організованості економічних
систем, що потребує постійного використання нових нетрадиційних чинників і
креативних джерел економічного росту; виникнення нового типу вертикально- і
горизонтально-мережевим чином інтегрованих компаній, які виступають
глобальними інноваційними лідерами;
різке зростання значення глобальних
закономірностей розвитку і наднаціональних інститутів і центрів регулювання й
управління; нерівномірний розвиток країн; посилення конкурентної боротьби між
країнами, у результаті якої виділяються і домінують у світовій економіці країнилідери, серед яких постійно йде боротьба за глобальне лідерство.
При цьому слід зазначити, що глобальне постіндустріальне суспільство
формується локально й у різних країнах цей процес йде з різною інтенсивністю й
особливостями, що супроводжується загостренням конкурентної боротьби практично
на всіх рівнях, сегментах і видах світових та національних ринків, якісними змінами
основних концепцій, моделей, методів, механізмів і форм конкурентної боротьби на
всіх рівнях. Процеси глобалізації в сучасній постіндустріальній економіці
зумовлюють і глобальність конкуренції, тобто глобалізація економічних зв’язків,
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інтернаціоналізація виробництва, відкритість національних економік, лібералізація
світової торгівлі, трансферт технологій – все це зумовлює глобальний характер
конкуренції. Це насамперед проявляється у тому, що протягом останніх років
провідні держави світу все більш жорстко конкурують між собою за нові наукові
знання, за право контролю і регулювання ресурсів, інформаційних і фінансових
потоків, за частку на світових ринках, за власність на людський та інформаційний
капітали, за право контролювати й управляти економічними процесами, що у значній
мірі визначає їх статусне лідерство і високу конкурентоспроможність на світових
ринках. І саме в умовах сучасної глобалізованої постіндустріальної економіки,
заснованої на нових знаннях, інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ)
відбувається виникнення якісно нового виду конкуренції – гіперконкуренції.
Термін і саме поняття «гіперконкуренція» ще у 1994 році використовується і
досліджується науковцями Річардом Ентоні Д’Авені та Робертом Гюнтером у праці
«Гіперконкуренція: управління динамікою стратегічного маневрування». При цьому,
термін «гіперконкуренція» використовується для опису галузевого навколишнього
середовища, що характеризується інтенсивними та швидкими діями конкурентів,
коли суперники повинні діяти блискавично, щоб отримати ринкову перевагу і
зруйнувати переваги своїх конкурентів. Учені вважають, що гіперконкуренція
характеризується «постійно зростаючим суперництвом у формі товарних інновацій,
що швидко з’являються, скороченням часу науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок (НДДКР), агресивною конкуренцією цін і
компетентностей та експериментуванням з новими підходами щодо обслуговування
потреб покупців» [7, с.57]. Так, у деяких секторах, зокрема, у секторі інформаційних
технологій, фірми змушені постійно оновлювати продукцію тільки для того, щоб
зберегти свої ринкові позиції. За даними досліджень, проведених у США, з 2000 року
по 2005 рік середня тривалість розробки нового дослідження скоротилась з 21 до 13
місяців [8, с.65].
Манфред Брун, професор Базельського університету, зазначає, що під терміном
«гіперконкуренція» «слід розуміти таку ситуацію, коли підприємства у все більшій
мірі піддаються сукупному впливу раніше ізольованих один від одного конкурентних
факторів, що веде до виникнення багатоаспектної, динамічної та агресивної
конкуренції» [9]. При цьому науковець виділяє такі відмінні ознаки гіперконкуренції:
по-перше, гіперконкуренція одночасно охоплює декілька областей,
найважливішими з яких є витрати, якість, терміни, «ноу-хау», створення ринкових
бар’єрів, зміцнення фінансового становища. … В умовах гіперконкуренції
менеджмент не може зосереджувати зусилля тільки на одному з конкурентних
параметрів, всі вони мають враховуватися одночасно;
по-друге, підприємства мають брати до уваги багатоаспектний характер
гіперконкуренції. З одного боку, вона може протікати на різних рівнях – на товарних
ринках; в області ресурсів; між різними підприємницькими концепціями; у складі
об’єднання підприємств, коли компанія бореться з суперниками не сама, а уклавши
союз з іншими виробниками, партнерами по кооперації, постачальниками, торговими
посередниками та ін. З іншого боку, багатоаспектність гіперконкуренції також у тому,
що підприємство на ситуацію на різних ринках реагує по різному. При використанні
концепції так званої багатоточкової конкуренції цілком можлива діаметрально
протилежна поведінка підприємства у різних ключових областях (наступальна,
оборонна та ін.);
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третьою ознакою гіперконкуренції слід назвати динамізм розвитку ринку.
Позиції конкурентів і розстановка сил міняються з наростаючою швидкістю. …
Динаміка ринку відображається у безперервному проникненні нових і виході з ринку
старих конкурентів, появі нових видів послуг, великій кількості злиттів і купівель
підприємств та ін. Прогнозувати ситуації все важче і проблематичніше, терміни
прогнозів стають меншими;
четвертою ознакою гіперконкуренції є зростаюча агресивність учасників
ринкового суперництва. Поведінка підприємств стає все менш миролюбивою.
Ведуться прямі атаки для послаблення конкурентів, причому з порушенням правових
установок. Мета подібної агресії - порушення рівноваги в розстановці сил
конкурентів. Особливо часто для цього використовується агресивна політика цін [9].
Російський науковець С. Дятлов зазначає, що «гіперконкуренція або
інноваційна гіперконкуренція – це особливий тип розвитку глобальних ринків в
умовах використання випереджальних домінантних інновацій [2, с.39]; це керований
гіперконкурентний розвиток глобальних ринків в умовах використання
випереджальних домінантних інновацій, що обумовлюють через вертикальногоризонтально-мережеву інтеграцію входження у глобальні структури та включають
нові передові методи програмованого, керованого впливу на цілі, мотиви, інтереси,
потреби й економічну поведінку людей (партнерів, потенційних конкурентів,
споживачів та ін.) з метою отримання цільових запрограмованих зисків та ефектів» [2,
с.41]. Домінантна інновація – це інновація, яка вибрана із всієї сукупності
акумульованих новацій і відповідає ознакам глобальної, випереджальної
довготривалої гіперконкурентної інновації [2, с.47]. Глобальна інноваційна
гіперконкуренція - це динамічний всеохоплюючий процес інноваційного (тобто
інформаційно-ідеологічного,
науково-освітнього,
сервісно-технологічного,
організаційно-управлінського) суперництва на глобальних ринках між провідними
високотехнологічними компаніями-лідерами, що представляють, як правило,
найбільш розвинуті країни світу [2, с.45].
Науковці В.І. Мельник та Г.Б. Погріщук зазначають: «Глобальний рівень
формування конкурентних переваг породжує явище гіперконкуренції, що
виражається в інтенсифікації конкурентного змагання транснаціональних корпорацій,
країн та регіонів світу через ускладнення механізму формування та використання
конкурентних переваг й характеризується широким розповсюдженням симбіозних
форм конкуренції» [10].
Лісіна М.І. вважає, що гіперконкуренцію можна охарактеризувати як агресивне
середовище існування підприємств, яке динамічно змінюється, складність
функціонування в якому пояснюється, з одного боку, необхідністю подолання
«стандартів» транснаціональних корпорацій, а з іншого боку, - найбільш гнучко
пристосовуватися до сучасних вимог віртуалізації та інформатизації, що властиві
невеликим фірмам [11].
Отже, науковці вважають, що в умовах сучасної глобалізованої
постіндустріальної економіки більшість компаній рухається від ринків з
поміркованою конкуренцією до ринків з гіперконкуренцією, в яких самі позиції
компаній знаходяться в агресивному протистоянні між собою. Поява ринків з
гіперконкуренцією і витіснення ними ринків зі стійкою конкуренцією обумовлено
«підігрівом» конкурентного середовища, який, у свою чергу, викликаний
глобалізацією ринків, послабленням їх регулювання, скороченням життєвого циклу
технологій, появою технологій, що знижують бар’єри на вхід до ринків як нових
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конкурентів, так і конкурентів, які мають стійкі позиції в інших галузях виробництва
[11]. Це стосується насамперед ринків високотехнологічних галузей виробництва,
зокрема таких, як комп’ютери, мобільні телефони, телекомунікації, програмні
продукти, мікропроцесори та ін., на яких безперервно зростає кількість глобально
діючих споживачів і збутових посередників. Споживчі ринки стають глобальними
через всезагальне розповсюдження окремих товарів, їх торгових марок і брендів, а
також внаслідок появи і розширення мережі промислових і торгових центрів,
ресторанів, сервісних центрів та ін. (електронне обладнання, побутова техніка,
автомобілі, напої та багато інших однакових по всьому світу товарів).
Можливості глобалізації ринків можуть використати ті підприємницькі
структури, відмінні особливості яких – глобальне бачення ринків і здійснення
конкуренції у глобальному масштабі. Це означає, що провідні позиції на світових
ринках в умовах гіперконкуренції мають забезпечуватися шляхом використання
інформаційно-комунікаційних технологій, інтеграції, людського та інтелектуального
капіталу, креативних здібностей працівників і менеджменту підприємницьких
структур. Це передбачає поступовий перехід від традиційної, характерної для
індустріальної економіки, цінової конкуренції до конкуренції інформаційної
економіки, що базується на гіперконкуренції нових знань і продуктів, мережевих
ефектів, якості, брендів і компетентностей. В умовах гіперконкуренції
підприємницькі структури змушені постійно створювати, відтворювати й оновлювати
конкурентні переваги на основі нових знань і на новій інноваційно-технологічній базі
за допомогою найновіших методів випереджальної конкурентної боротьби,
креативного менеджменту, програмування й маніпуляційного управління
економічною поведінкою потенційних конкурентів, споживачів і партнерів.
Гіперконкуренція характеризується постійно зростаючим суперництвом у
формі технологічних, управлінських і товарних інновацій, скороченням часу науководослідних і дослідно-конструкторських розробок, агресивною конкуренцією цін і
компетентностей та експериментуванням з новими підходами до сервісного
обслуговування споживчих потреб і переваг [2, с.45]. Відповідно особливого значення
в умовах гіперконкуренції, на думку Манфреда Бруна, набувають фактори успіху, що
дають підприємству можливість гнучко й адекватно реагувати на раптові зміни в
розстановці сил на світових ринках. Це означає, що керівництво підприємства
повинно щоразу приймати нове рішення щодо ситуації, яка змінюється. При цьому не
може бути зазделегідь спланових рішень [9].
Глобальний характер конкуренції, загострення конкурентної боротьби
практично на всіх рівнях, сегментах і видах світових та національних ринків,
виникнення якісно нового виду конкуренції – гіперконкуренції, яка базується на
передових інформаційних, науково-освітніх, ресурсно-технологічних, фінансовоекономічних й управлінсько-організаційних інноваціях, тобто на технологіях
глобального
лідерства,
–
все
це
як
ніколи
актуалізує
проблему
конкурентоспроможності у контексті економічної безпеки (рис.1) та обумовлює зміни
підходів щодо конкурентоспроможності у сучасних умовах.
Термін «економічна безпека» уперше був застосований Ф.Рузвельтом саме в
умовах економічної кризи. Такі американські вчені, як Дж.Кенан, X.Моргентау,
Р.Осгоот головні завдання в досягненні економічної безпеки країни вбачають у
зміцненні конкурентоспроможності національного виробництва, забезпеченні
торговельних та інших переваг на світовому ринку, а також захисті інтересів держави
у технологічній сфері. Японська школа (С.Окіта) розглядає економічну безпеку
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значно ширше, кваліфікуючи її як систему інструментів пом’якшення суперечностей
між суб’єктами економічної діяльності [12, с.19].

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Економічна безпека
Науково-технологічна

Інформаційна

Інноваційна
Сировинноресурсна

Енергетична

Продовольча

Фінансово-інвестиційна
Соціальна

Екологічна

Внутрішня

Зовнішня

Міжнародна конкурентоспроможність
Міжнародна економічна безпека
ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Рис. 1. Конкурентоспроможність і система економічної безпеки [12, c. 20]
Проте слід відзначити, що і до цього часу серед зарубіжних та вітчизняних
науковців
не
існує
єдиної
думки
щодо
сутності
самого
поняття
«конкурентоспроможність» і його співвідношення з низкою інших взаємопов’язаних
категорій, таких як конкуренція, конкурентні переваги, конкурентні позиції і
конкурентний статус [13-15]. Більшість науковців, котрі досліджують проблеми
конкурентоспроможності, відзначають, що до цього часу єдиних наукових уявлень
про смислове навантаження поняття «конкурентоспроможність» ще не існує, це
поняття залишається складним, багатоаспектним та таким, що не має універсального
формулювання. Від розуміння сутності цього поняття у значній мірі залежать
науково-методичні
підходи
до
вирішення
більшості
проблем
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конкурентоспроможності – оцінки її рівня, вибір та обґрунтування заходів щодо
встановлення,
підтримки
на
необхідному
рівні
та
підвищення
конкурентоспроможності тощо [16-17]. Якщо узагальнити, то у найбільш загальному
значенні «конкурентоспроможність» – це володіння суб’єктом певними
властивостями, які дають йому можливість розвиватись на інноваційній основі та
перемагати у конкурентній боротьбі. Ці властивості можуть стосуватися різних за
природою об’єктів: видів продукції, підприємств і організацій, їхніх груп, які
створюють галузеві або конгломератні об’єднання і комплекси, нарешті, окремих
країн або їх угруповань - суб’єктів конкурентної боротьби. Якщо суб’єкт
конкурентного змагання не має таких властивостей, то він не спроможний вступити у
тривалу конкурентну боротьбу на відповідному ринку.
Детермінантами конкурентоспроможності продукції, товару, підприємств та їх
груп, галузі, країни та їх угрупувань виступають конкурентні переваги. Поняття
«конкурентних» переваг i «конкурентоспроможності» тісно пов’язані, формування і
наявність перших обумовлює існування других. Тобто конкурентні переваги
характеризують об’єкти чи суб’єкти господарювання і виступають факторними
ознаками, а конкурентоспроможність – результуючою [15]. Еволюція теорій
міжнародної конкурентоспроможності, що показана в табл. 1, досліджена науковцем
Антонюк Л.Л. Проте, як зазначає сама автор даного дослідження, суттєвим недоліком
як класичних, так і сучасних теорій, який істотно знижує їх практичне значення, є
розгляд міжнародної конкуренції, здебільшого, з позиції торгівлі. Жодна теорія не
може дати відповіді на всі питання, що виникають [13, с.24].
Досвід економічного розвитку країн-лідерів, зазначає далі Л.Антонюк,
підтверджує, що еволюційний процес в економіці здійснюється саме через інновації.
Вони подібно до потягу, тягнуть за собою модернізацію і структурну перебудову всієї
економіки. Саме інновації виступають як основний критерій шляхів розвитку
суспільства. Тому країна, що стоїть осторонь від «інноваційних змагань», усе більше
відстає в ієрархії розвитку світової спільноти [13, с.24]. Відповідно можна зробити
висновок про те, що в умовах сучасних глобалізаційних процесів та виникнення
гіперконкуренції важливо значення набуває насамперед еволюційна теорія Й.
Шумпетера.
Таблиця 1
Еволюція теорій міжнародної конкурентоспроможності країни
126B

Теорії
Теорія меркантилізму
(Т. Мен, А. Монкретьєн та ін.)
Теорія абсолютних переваг(А.Сміта)
Теорія відносних переваг(Д. Рікардо)
Теорія співвідношення
факторів (Е. Хекшер Б. Олін)
Еволюційна теорія(Й. Шумпетер)
Теорія конкурентних
переваг (М. Портер)
Теорія глобального випередження
конкурентів
(Г. Хамел, К. Прахалад)

Конкурентні переваги
Протекціоністська політика держави
Абсолютні рівні витрат виробництва
Відносні рівні витрат виробництва
Відмінність у факторах виробництва та їх
ефективне застосування
Інновації та підприємництво
Продуктивність у використанні факторів на
різних стадіях конкурентоспроможності
Ключові компетенції, інтелектуальне лідерство

В основі еволюційної теорії Й. Шумпетера лежить концепція ефективної
конкуренції на основі інновацій. Науковець розглядав інновацію як засіб подолання
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економічних криз. На основі теорії «довгих» кон’юнктурних хвиль ділової активності
він виявив нову можливість виведення виробничої системи з кризи, пов’язану не зі
зростанням масштабів діяльності, скороченням витрат, а зі зміною у господарському
процесі за рахунок створення і впровадження інновацій. При цьому самі інновації є
свого роду основою економічного розвитку і носять циклічний характер. Найкращий
варіант розвитку, коли через певний проміжок часу інновації стимулюють інвестиції.
Інвестиції в інновації стимулюють попит на нову технологію. Це, у свою чергу,
дозволяє промисловості висувати нові вимоги до технологій, прагнути до розширення
існуючих ринків збуту, що сприяє підвищенню її конкурентоспроможності. При
посиленні конкуренції інвестиції зростають, а при посиленні нестійкості темпів
технологічних змін і динаміки попиту – зменшуються. Технологічні інновації
викликають новий економічний цикл. Прискорення інноваційного циклу стимулює
конкуренцію й економічний ріст.
За Й. Шумпетером, з допомогою нововведень підприємство може
використовувати нові конкурентні прийоми, відмінні від колишніх цінових форм
конкуренції. Такі конкурентні прийоми науковець назвав ефективною конкуренцією,
а виняткове положення компанії, створене завдяки неціновим формам конкуренції, ефективною монополією. Ефективною монополією, згідно концепції Й. Шумпетера, є
таке становище компанії, за якого вона може отримати додаткові переваги від
здійснення інноваційних змін у власній господарській системі (випуск нової
продукції, якої ще немає на ринку; використання нових прийомів управління,
невідомих конкуренту; освоєння нової технологічної лінії; використання нових
матеріалів та ін.). Визначальне значення в економіці повинна відігравати не
конкуренція цін або якості, а конкуренція нововведень, бо саме інновації і
підприємництво є головними чинниками формування конкурентних переваг країн.
Технологічно розвинені держави здатні досягнути інноваційних переваг при виході на
світовий ринок нових наукомістких товарів. Інновації дають можливість отримувати
монопольні прибутки державам.
У своїй праці «Теорія економічного розвитку» (1912 р.) Й. Шумпетер виділяє
п’ять випадків нововведень (сам термін «інновація» науковець почав
використовувати тільки у 1930-х рр.). При цьому, під нововведенням Й. Шумпетер
розумів «нові комбінації, зміни в розвитку». До цих п’яти характерних випадків
утворення нових комбінацій або типів нововведень науковець відносить:
«запровадження нового товару, себто досі незнайомого споживачам, чи нової якості
товару; запровадження нового методу виробництва, себто ще не випробуваного на
практиці у відповідній галузі виробництва, який не конче має ґрунтуватися на
науковому відкритті й може також полягати в новому способі комерційного
поводження з товаром; відкриття нового ринку, себто ринку на який конкретна галузь
національного виробництва ще не виходила, незалежно від того, чи існував цей ринок
раніше; відкриття нового джерела постачання сировини чи напівфабрикатів, знову ж
таки безвідносно до того, існувало це джерело раніше чи його щойно створено; ре
організування якої-небудь галузі промисловості, наприклад, створення монопольного
положення (скажімо шляхом трестування) чи підрив монопольного положення» [18,
c.75]. Тобто вченого цікавили не стільки «конкретні чинники зміни», cкільки
«механізми зміни, себто спосіб, у який зміни відбуваються» [18, с.71].
Науковцем також було введено поняття кластера інновацій – сукупності
(пакета) базисних інновацій, що реалізуються в єдиний момент часу. Й.Шумпетер
зазначив, що нововведення з’являються нерівномірно, а групами (кластерами).
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Стимулом до зародження нових кластерів інновацій слугують нові наукові відкриття.
Слід зазначити, що концепція нерівномірності інноваційної активності Й.Шумпетера
становить основу сучасних концепцій науково-технічного розвитку.
Беручи до уваги характеристики гіперконкуренції Манфреда Бруна [9], можна
зробити висновок про те, що сучасна гіперконкуренція за своїми характеристиками у
рамках термінології Й.Шумпетера близька до поняття «креативної деструкції» або
«творчого руйнування ринку» (варіант: «креативне руйнування», нім. Schöpferische
Zerstörung, англ. Creative Destruction) на національному і глобальному рівні.
Й.Шумпетер «теорію творчого руйнування» виклав у своїй праці «Капіталізм,
соціалізм і демократія» [19]. Згідно даної теорії економічний розвиток «обертається»
навколо інновацій, «нові комбінації» факторів дозволяють зменшувати виробничі
витрати. Прибуток отримує той, хто швидше за інших використає нововведення. Коли
нововведення вже достатньо розповсюджені, то виробничі витрати вирівнюються і
прибуток пропадає. Старі продукти і колишні форми організації витісняються.
Виникає процес «творчого руйнування». Процвітання змінюється депресією.
Реалізуються нові комбінації факторів (надлишкові заощадження спрямовуються в
технологічний прогрес), фірми пристосовуються до нових умов. Основний імпульс
приходить від нових споживчих благ, нових методів виробництва і транспортування
товарів на нові ринки та нових форм економічної організації підприємства.
У 90-х роках ХХ ст. найбільш значними серед теоретичних поглядів щодо
конкурентоспроможності країн були дослідження американського вченого
М.Портера, який розробив теорію конкурентної переваги. На думку М.Портера,
конкурентоспроможність – це актуальна проблема сучасної світової економіки.
Науковець зазначає, що у цілому «не існує загальноприйнятного визначення
конкурентоспроможності. … Суперечки навколо конкурентоспроможності не вщухли
і тривають донині» [20, с. 21-22]. Він розробив систему факторів, які визначають
міжнародну конкурентоспроможність. Учений приходить до висновку, що
конкурентна перевага відбиває продуктивність використання ресурсів. Цей принцип
справедливий як на рівні підприємства, так і на рівні національної економіки в
цілому.
Згідно
з
аргументами
Портера,
фактори
які
формують
конкурентоспроможність країни, поділені на чотири групи: параметри факторів
виробництва; параметри попиту на товари і послуги; стратегія фірм даної країни, їх
структура і суперництво; характер допоміжних галузей всередині країни. У цю
систему включаються «випадкові події» і «дії уряду», які можуть або посилювати, або
послаблювати конкурентну перевагу країни.
У своїх дослідженнях М.Портер звернув увагу на багатогранність і
багатоаспектність факторів впливу на конкурентоспроможність, насамперед,
зовнішніх. Слід зазначити, що історичний період проведення досліджень науковцем
характеризувався посиленням глобалізацій них процесів у світовій економіці, тому не
міг не відобразитися на відповідних науково-теоретичних вченнях. Тим більше, що
процес глобалізації доволі не однозначний і викликає значні дискусії щодо його
впливу на конкуренцію суб’єктів господарювання й формування та реалізацію ними
конкурентних переваг. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність, згідно
поглядів М.Портера, тісно між собою пов’язані. Конкурентні переваги, що
характеризують об’єкти чи суб’єкти господарювання, є факторними ознаками, а
конкурентоспроможність - результуючою. Виходячи із теорії конкурентних переваг
М.Портера, зрозуміло, що конкурентоспроможність є проявом системи багатьох
факторів, які створюють різні конкурентні переваги в залежності від конкурентного
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середовища. Необхідним елементом ринкового механізму є конкуренція, яка в умовах
глобалізації зростає та змінюється її суть, форми, методи. Кожний суб’єкт
конкуренції має індивідуальний набір переваг. Принципи, сформулювані
М.Портером, визначають походження конкурентних переваг у залежності від
факторів виробництва, інвестицій та інновацій, організаційної форми суб’єкта
господарювання, насамперед, кластерів.
Проте вже на початку ХХІ ст. глобалізаційні процеси постіндустріальної
економіки, різке загострення конкурентної боротьби на світових ринках спричинили
виникнення низки нових явищ і процесів, що потребували і потребують нового
наукового осмислення і систематизації, концептуального теоретико-методологічного
дослідження й обґрунтування їх сутності, характеристики економічного змісту і форм
прояву, а також розробки нового понятійно-категорійного апарату. Це насамперед
викликано тим, що, по-перше, якщо раніше конкурентоспроможність
підприємницьких структур, міжнародна і національна конкурентоспроможність,
визначалася, як правило, на основі матеріальних і фінансових ресурсів, то сьогодні
необхідним є розширення бази її визначення шляхом врахування також людського
капіталу та інтелектуального капіталу, інформаційних ресурсів, інформаційнокомунікаційних технологій. По-друге, при визначенні конкурентоспроможності
необхідно враховувати не тільки статику, але й економічну динаміку, структурні
зміни в економіці, стан людського та інтелектуального капіталів, інноваційність
виробництва та інноваційність менеджменту, розвинутість інститутів та ін. По-третє,
враховуючи особливості сучасної глобальної конкуренції, появу гіперконкуренції та її
особливості, конкурентоспроможність необхідно досліджувати багатоаспектно і
багаторівнево, тобто - конкурентоспроможність окремої підприємницької структури
та їх груп, конкурентоспроможність окремої країни (або інакше - національну
конкурентоспроможність), конкурентоспроможність групи країн (об’єднань),
міжнародну
конкурентоспроможність,
глобальну
конкурентоспроможність,
гіперконкурентоспроможність та ін.
Саме у цей період виникає напрямок наукових досліджень, основу якого
складають методи визначення конкурентоспроможності, які побудовані на
передбаченні того, що чим сильніші ринкові позиції фірм певної галузі, тим
конкурентоспроможніша вся галузь країни. Оскільки в процесі створення
конкурентної переваги головну роль відіграють фірми, то їх поведінка повинна б
стати невідокремленою частиною теорії конкурентної переваги країн.
Основи такого підходу закладені в теорії глобального випередження
конкурентів американських науковців Г.Хамела (Gary Hamel) і К.К. Прахалада
(Coimbatore Krishnarao Prahalad) у роботах «Революція в бізнесі» (2001 р.) та
«Конкуруючи за майбутнє. Створюючи ринки завтрашнього дня» (2002 р.),
присвячені питанням підвищення конкурентоспроможності фірм на глобальних
ринках. У своїх працях науковці проводять дослідження через призму глобалізації
ринків, акцентуючи увагу на необхідності у цих умовах інтелектуального лідерства.
Важливою умовою інтелектуального лідерства вони називають уміле
використання «базових функціональностей продукту» і «ключових компетенцій», під
якими розуміють потенційні можливості розвитку і нового використання продукту, а
також - знання, навики, кваліфікацію персоналу, які убезпечать суб’єкта, у разі втрати
попиту на продукцію, й допоможуть вийти на ринок з іншими нововведеннями.
Автори теорії глобального випередження конкурентів стверджують, що «ера
поступу», лінійного еволюційного розвитку та безперервних поетапних змін
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завершилась у ХХ ст. Згідно їх поглядів, XXI ст. є етапом революційних рішень та
інновацій у бізнесі. Конкуренція в умовах сучасної економіки - це вже «не продукт
проти продукту», «ефективність проти неефективності», а «ефективність проти
ефективності», «нелінійна інновація проти лінійної» i переможуть у конкурентній
боротьбі ті фірми, які займатимуться новими видами бізнесу, прийматимуть
нестандартні рішення, використовуватимуть нелінійні інновації.
Автори теорії глобального випередження конкурентів Г. Хамел і
К. К. Прахалад стверджують, що для отримання максимального прибутку від
інновацій компанія повинна випереджати конкурентів у глобальному масштабі. Вони
запропонували нову категорію «глобальне випередження», що включає наступні
передумови: близькість до ринку - характеризується доступністю до найважливіших
національних ринків та каналів збуту; сприятливе ставлення споживачів - для
випередження конкурентів, необхідно, щоб споживачі у всьому світі намагалися
придбати нові продукти компанії; канали збуту - здатність до створення переваг на
світовому ринку базується як на переміщенні нової продукції, так і на рекламуванні її
переваг, моніторингу успіхів чи невдач.
У своїх дослідженнях Г. Хамел і К. Прахалад зазначають, що робота на
споживача не повинна зводитись до задоволення сьогоднішнього попиту, бо
споживач не знає, який може бути продукт майбутнього, і завдання компанії його
розробити та запропонувати, тобто основне завдання підприємців - формувати
майбутні потреби споживачів. Вони відзначають, що задоволення несформованих
потреб споживачів рідко береться до уваги суб’єктами господарювання, проте
несформовані потреби - це найважливіша сфера діяльності радикальних інновацій.
Г. Хамел і К. Прахалад ставляться до цього процесу як до експедиційного маркетингу.
Експедиційний маркетинг означає, що необхідно виготовляти товари, які
відповідають потребам потенційних споживачів, тобто компанії має бути все відомо
про бажання клієнтів. При цьому слід врахувати те, що на ринках, які тільки
виникають, вимоги споживачів можуть бути враховані частково. У такому випадку не
обійтися без прямих ринкових експериментів, щоб дізнатися про потреби споживачів,
ефективність технологій, життєздатність поєднання ціни і якості тощо.
Дослідники вважають, що для того, щоб потрапити в майбутнє швидше за
конкурентів, компанія повинна першою дізнатись про величину споживчого попиту і
потрібні характеристики продукту. Якщо мета компанії у тому, щоб швидше
нагромадити знання про ринок, то необхідно здійснити низку досліджень ринку з
допомогою експедиційного маркетингу. Науковці переконують, що практична
проблема експедиційного маркетингу в тому, як скоротити час і затрати на повторний
випуск допрацьованого продукту. Час на повторний випуск - це час, який необхідний
компанії для розробки і випуску свого нового товару, вивчення результатів перевірки
і повторного випуску продукту на ринок.
Фактично науковці Г. Хамел і К. Прахалад створили парадигму нової стратегії
як конкурентного пошуку на десять-п’ятнадцять років уперед. Вони вважають,
стратегічна архітектура не є конкретним планом, однак, вона окреслює можливості,
які необхідно створити, не вказуючи точного шляху створення. Благополуччя
організацій і країн, в яких вони функціонують, залежать від ролі фірм у створенні
ринків майбутнього та їх спроможності заволодіти високою частиною доходів.
Країна, що здатна захищати традиційні галузі, поступиться своїми економічними
позиціями тим державам, де створюються сфери майбутнього [21, с.80].
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Важливе значення у питанні розвитку методологічних підходів до аналізу
конкурентоспроможності у сучасних умовах мають дослідження відомого
американського фахівця із питань практики менеджменту А. Сливоцького. У своїх
наукових дослідженнях він відзначає, що особливість сучасного підприємництва
полягає в тому, що самі по собі технологічні інновації не є головним рушієм
зростання ринкової вартості компанії, якщо ними не використовуються «ефективні
ділові моделі». Технологія може приносити й утримувати капітал, якщо вона
залишається рідкісною. Але глобальне поширення ділових відносин, широкий обіг
капіталу та загальне поширення інформації не сприяють тому, щоб технологічні
новації залишались актуальними тривалий час. Науковець зазначає, що хоча
технологічні новації й далі приносять зиск споживачам, вони не спроможні збільшити
капітал [22, с. 34].
Крім того, як зазначає дослідник, ділові моделі мають базуватися на
пріоритетах споживачів. Він стверджує, що залучення інвестицій відбувається
завдяки найліпшим діловим моделям. Ділова модель, згідно з теорією А.Сливоцького
- це система, яка надає послуги споживачам й отримує прибуток. Отже, створення
ділових моделей базується на стратегічному розумінні головних пріоритетів клієнтів,
що значно ширше, ніж їх потреби.
Науковець дослідив успіх компаній зі слабкими технологіями та занепад
технологічних гігантів і зробив висновок: «технології, що не спираються на ефективні
ділові моделі, вже не є життєздатним підходом до забезпечення приросту капіталу»
[22, c.36]. Тому, на думку A.Сливоцького, успішність ділової моделі у створенні
капіталу не залежить від розміру компанії, а лише від її потужності.
Сьогодні в умовах всеохоплюючої глобалізації, всебічного розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій і загострення конкурентної боротьби на
світових ринках головною характеристикою передової економіки стає глобальна
конкурентоспроможність.
Системними
елементами
глобальної
конкурентоспроможності або гіперконкуренції є багаторівневість і багатоаспектність,
нові знання (компетенції), керованість, динамізм, адапційність, мобільність,
інноваційність, ефективність та ін., що визначають глобалізаційні переваги світових
країн-лідерів і технологічно передових компаній [2, с.42]. Головним чинником
перемоги у сучасній конкурентній боротьбі, що постійно загострюється, виступають
випереджальні домінантні інновації і нові методи ведення гіперконкурентної
боротьби. Людина-інноватор виступає головним творчим суб’єктом створення
випереджальних домінантних інновацій, що забезпечують успіх у сучасній
конкурентній боротьбі [2, с.40].
Вплив інновацій на конкурентоспроможність та економічний ріст
розглядається у працях американських науковців Б.Оллреда і К.Стеєнсма. Вони
вказують на те, що цей вплив виступає як всезагальна закономірність, а ефективність
та
динамізм
інновацій
є
вирішальним
чинником
забезпечення
конкурентоспроможності як фірм, так і національної економіки в цілому. Важливу
роль у цьому процесі відіграють бажання і готовність фірм до здійснення інновацій за
умови ризику і невизначеності результатів. При цьому на інноваційну поведінку фірм
впливають фактори інноваційності на рівні фірм, на рівні галузі та на рівні економіки
країни. Так, до факторів інноваційності, що впливають на інноваційну поведінку
фірм,
на рівні фірм належать масштаби фірми, структура капіталу, рівень
диверсифікації; на рівні галузі - темпи технологічних змін, коливання попиту,
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інтенсивність конкуренції; на рівні економіки країни – масштаби національної
економіки, рівень розвитку і зрілості їх установ.
Науковці зазначають, що все більш динамічний і глобальний характер
конкуренції потребує кращого розуміння того, що саме впливає на інновації і
поведінку фірм. Для дослідників розуміння факторів інноваційності сприятиме
розвитку теорії поведінки фірм і продуктивності у міжнародному контексті. Для
менеджерів розуміння факторів інноваційності надаватиме необхідну інформацію про
фактори, які впливають на їх дії, конкурентоспроможність і результати. У цілому
зростання динамічності і глобального характеру конкуренції потребує більш
глибокого розуміння факторів інноваційності і поведінки фірм [23, с.385].
Дослідники Б.Оллред і К.Стеєнсма зазначають, що більш розвинуті країни
мають більш високі національні рівні інтенсивності R&D, і що R&D є більш
важливим у цих країнах завдяки існуючому захисту прав інтелектуальної власності
(термін «R&D» раніше в Україні було прийнято перекладати як «наукові дослідження
і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР)», а зараз переходять до більш
короткого «дослідження і розробки (ДР)». Дослідження і розробки включають
діяльність від фундаментальних і прикладних наукових досліджень до останніх стадій
дослідно-експериментальних розробок продукту. Більшість розвинутих країн,
зокрема країни Європейського Союзу, за основу своїх законодавчих визначень
«досліджень і розробок» взяли міжнародний стандарт ОЕСР для вимірювання ДР, що
позначається як «Керівництво Фраскаті» (OECD. Frascati Manual. Paris. 1993) [24,
c.13]. Згідно цього документу, дослідження і розробки (R&D) включають творчу
роботу на системній основі з метою збільшення запасу знань, включаючи знання
людини, культури і суспільства, і використання цього запасу знань для винаходу
нових застосувань. ДЗ – це термін, що відноситься до трьох видів діяльності:
фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, експериментальні розробки).
Крім того, як зазначають дослідники, технологічні інвестиції тісно пов’язані з
економічним розвитком.
Узагальнення результатів дослідження показують, що в умовах глобалізації
конкуренції та гіперконкуренції головними інститутами виступають високі
технології, знання та компетенції; інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура;
разом з тим, залишаються актуальними прибуток, ринкова система господарювання
та обмежена роль державного регулювання при зростанні комплементарності
національних економік. Відповідно факторами успіху підприємницьких структур в
умовах глобалізації конкуренції та гіперконкуренції постіндустріального суспільства
є такі:
постійний пошук і використання нових адекватних форм активної ринкової
поведінки, нових форм, методів і прийомів ведення жорсткої конкурентної боротьби,
забезпечення контролю у найважливіших сегментах світового ринку;
постійна пропозиція випереджальних інноваційних висококонкурентних
товарів, послуг і сервісного обслуговування з якісно новими, у значній мірі
універсальними, багатофункціональними функціями і споживчими властивостями, на
які на світових ринках пред’являється стійкий попит та які отримують статус
глобальних новинок, брендів (диференційованих за видами і марками), що формують
і розширюють нові ніші на глобальних ринках та які формують і розвивають нові
потреби і переваги споживачів більшості країн світу;
комплексний підхід до інновацій, який включає, з одного боку, акумуляцію,
відбір, патентне фіксування різних нових ідей, концепцій, технологій, товарів,
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дизайнів, сервісного обслуговування, компетентностей, методів управління, а з
іншого, - здійснення розробок, виробництво і просування на світових ринках нових
знань, технологій, сервісного обслуговування, продуктів, нових методів конкурентної
боротьби з метою забезпечення глобальної конкурентоспроможності;
концентрація значних ресурсів і засобів на найбільш перспективних
інноваційних дослідженнях і розробках, на удосконаленні та створенні нових
технологій і продуктів, на агресивному просуванні своїх торгових марок з метою
створення нових сегментів або захоплення традиційних сегментів світових ринків;
постійне удосконалення тих інноваційних продуктів, які мають найбільш
низькі витрати і найбільш якісні споживчі властивості, агресивне їх рекламування на
світових ринках для формування постійного інтересу у потенційних споживачів;
постійне й активне інвестування у нові розробки, у кваліфікованих спеціалістів,
у менеджмент, захоплення й утримання інноваційних ніш на світових ринках,
постійна участь у міжнародних технологічних трансферах інновацій з метою
підтримання і забезпечення своїх конкурентних переваг;
забезпечення швидкого засвоєння нових знань, технологій, передових методів
конкурентної боротьби, компетентності і менеджменту, здійснення значних витрат на
агресивно-випереджальну конкуренцію, долання національних кордонів і
протекціоністських бар’єрів при швидкому виході на світові ринки і захопленні їх
значної частки, гнучке залучення до сфери своїх інтересів потенційно корисних
партнерів.
Оскільки в умовах сучасної гіперконкуренції певна конкурентна перевага є
тимчасовою, швидкоплинною, то підприємницьким структурам у цих умовах
необхідно шляхом використання найновіших методів випереджальної конкурентної
боротьби, креативного менеджменту, програмування і маніпулювання економічною
поведінкою потенційних конкурентів, споживачів і партнерів постійно створювати,
відтворювати й оновлювати конкурентні переваги на основі нових знань і на новій
інноваційно-технологічній базі. У цих умовах, як зазначає С.Дятлов, головною
діючою особою повинен стати креативний, гіперконкурентний менеджер зі всіма
характерними гіперконкуренції властивостями, ознаками, функціями та ефектами [2,
c.51].
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ГЛАВА 1.8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ
26B
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Багато науковців підкреслюють, що існують різні (інституціональні,
поведінкові, стратегічні, тактичні тощо) аспекти дослідження впливу факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища на ефективність господарювання й розвитку
національних економічних суб’єктів [6]. При цьому саме стратегічні та
інституціональні аспекти вивчення зовнішнього середовища визнаються як
найсуттєвіші для розробки заходів щодо підвищення якості механізмів управління
господарською діяльністю перед усім підприємств як основи національної економіки
у сучасному світовому господарстві, адже дозволяють з'ясувати роль процесів
інституціалізації як локальних, так і регіональних та глобалізаційних тенденцій в їх
розвитку.
Особлива роль локально-регіональних факторів впливу на функціонування
сучасних вітчизняних підприємств проявляється у вигляді додаткових проблем
організації їх господарської діяльності щодо: а) перспективного вибору векторів
прогресивного (еколого-орієнтованого, інноваційно-орієнтованого, соціальноорієнтованого тощо) або регресивного витратного розвитку; б) створення відповідних
обраному вектору розвитку моделей поведінки різнорівневих економічних систем та
механізмів прийняття ними стратегічних, тактичних, оперативних рішень щодо
забезпечення
ресурсоємного/ресурсозберігаючого
механізму
управління
господарською діяльністю в цілому та виробничими ресурсами зокрема.
Сучасні дослідники приділяють достатньо уваги вищевиділеній комплексній
проблемі забезпечення прийнятного рівня ефективності функціонування
різнорівневих господарюючих суб’єктів, вдосконалення системи управління їх
подальшим розвитком з урахуванням різноспрямованих факторів впливу.
Підкреслюючи значущість для зростання економіки саме інноваційно-орієнтованих
моделей господарювання підприємств, дослідники з’ясовують, якими мають бути
інституціональні умови, що забезпечуватимуть не лише ефективність функціонування
мікроекономічних суб’єктів, але й досягнення стійкого інноваційного розвитку регіонів
та економічної системи в цілому.
До таких умов відносять інститути підприємництва і партнерства [2, с. 11-15; 7, с.
96-98]; інститути власності, контрактів та інфорсменту [5, с. 43-44], тощо з урахуванням
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їх локально-регіональноЇ специфіки реалізації. Інші науковці розв’язання проблем
підвищення ефективності функціонування підприємств на шляху побудови
інноваційно-орієнтованого
господарства
пов’язують
із
налагодженням
зовнішньоекономічних зв’язків в ході міжнародної економічної інтеграції, що надає
мікро- та мезоекономічним суб’єктам переважно позитивні ефекти [9, с. 21-23] Ми
вважаємо, що такий безумовний оптимізм стосовно наслідків участі підприємств у
міжнародній економічній інтеграції як об’єктивній основі глобалізаційних процесів має
отримати більш докладне обґрунтування, адже за певний проміжок часу співвідношення
негативних і позитивних наслідків дії глобалізаційних факторів змінюється, наразі
обумовлюючи гальмування механізмів управління господарською діяльністю
підприємств, регіонів як комплексів галузевих підприємств, національної економіки в
цілому.
В руслі викладених складних проблем теорії і практики господарювання
національних підприємств нерозв’язаними, на наш погляд, є питання щодо: більш
детального дослідження деформацій їх внутрішнього інституціонального середовища,
з’ясування характеру впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на спотворення
механізмів управління функціонуванням підприємствам за обраними векторами
розвитку тощо. Враховуючи вищесказане, метою даної статті є обґрунтування
необхідності поглиблення досліджень спотворення механізмів функціонування
сучасних вітчизняних підприємств та управління їх подальшим розвитком,
враховуючи особливості формування інституціонально-ринкового середовища. Для
досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні питання:
- виявити зв'язок
деформацій механізму функціонування національних
економічних суб’єктів у певному інституціональному середовищі з їх неефективною
ренто-орієнтованою поведінкою, провокованою пануванням національної державномонополістично-фінансової влади;
- охарактеризувати особливості регіональних та глобалізаційних процесів,
генерованих глобальною фінансово-інтелектуальною владою, представленою перед
усім міжнародними ТНК, та вплив останніх на подальше спотворення
інституціонального середовища функціонування й розвитку національних
економічних суб’єктів фінансово та імпортозалежних країн, перед усім України.
Аналіз причин, що гальмують створення дійсно ефективного механізму
управління функціонуванням й розвитком національних підприємств, дослідники
починають, зазвичай з характеристики інституціональних умов оточуючого
ринкового середовища. Основними характеристиками інституційного середовища
виступають, як відомо, його організаційно-ієрархічна структура та щільність
(інституційна насиченість) - суб'єктивне відчуття індивідами якісної легітимної
регулюваності господарських відносин у тій сфері, де вони здійснюють свою
діяльність [3]. Недостатній розвиток формальних (законодавчо закріплених)
інститутів сприяє утворенню неформальних норм і правил, ініційованих, як правило,
в інтересах локальних груп бізнесу, які отримують порівняно «силову перевагу»
щодо нав’язування ренто-орієнтованої моделі господарювання всім економічним
суб’єктам. Привласнюючи додаткову економічну ренту через нещільність
інституціонального середовища такі групи
трансформуються у клановонапівкримінальні структури, що замінюють функції держави, і провокують зростають
неформальні обміни всупереч діючим вимогам господарського законодавства.
Напроти, держава за таких умов постає як слабкий системний інституціональноекономічний суб’єкт, який перестає виконувати свої функції, в тому числі, щодо
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захисту прав власності, умов вільної конкурентної боротьби, забезпечення
ефективного інфорсмента контрактів тощо.
У той же час, існування деформацій інституціонального середовища можливо
також внаслідок надмірної централізації політичної і економічної влади. Державний
апарат управління, узурпуючи права власності, контролю і координації, стає «дуже
сильним» гравцем національного ринку, перероджуючись на політичну еліту, яка
отримує політичну, у тому числі статусну ренту, опікуючись лише власними
економічними інтересами [1,с.11-15] та встановлюючи занадто високі бар'єри для
вільного господарювання (очікування дозволів, жорсткі санкції і регламентації тощо),
і як наслідок, - у економічних суб’єктів виникає стимул щодо участі у неформальних
економічних угодах (з порушенням певних формальних правил). Надлишок
командно-адміністративну модель рентоформальних інститутів породжує
орієнтованої поведінки всіх господарюючих структур, перед усім державного
апарату, адже саме він зацікавлений за таких умов у створенні занадто щільного
інституціонального середовища для вільного підприємництва.
Таким чином, слід відзначити, що відбувається активізація неформальних та
зменшення формальних внутрішніх економічних угод (обмінів), отже, посилюється
деформація інституціонального середовища функціонування економічних суб’єктів,
як внаслідок його надмірної, так і слабкої щільності. При чому в обох випадках
спостерігається неефективна ренто-орієнтована поведінка всіх діючих акторів
(державного апарата, бізнесових, фінансових структур тощо), економічні інтереси
яких зближуються настільки, що виникає нове інституціонально-економічне явище –
національна державно-монополістично-фінансова влада, що сприймає лише
неефективну ренто-орієнтовану модель господарювання, використовує у власних
інтересах переплетення неформальних і формальних інститутів.
Дослідження у цьому напряму привели вчених до думки про те, що таке
переплетення неформальних і формальних внутрішніх економічних угод свідчить про
встановлення так званої рестрибутивної моделі взаємодії бізнесу і держави в межах
національної економічної системи. [8, с. 72]. Подібні деструктивні форми капіталізму
добре відомі в науковій літературі (концепції «східного капіталізму», «олігархічного
капіталізму», «сильної державності») і характеризують панування нової економічної
олігархії – класу політичних «підприємців», що входять, на нашу думку, до
національної державно-монополістично-фінансової влади.
Стосовно ренто-орієнтованої моделі поведінки українських інституціональноекономічних суб’єктів слід зауважити, що вітчизняні представники влади, захопивши
лідерство у процесах формування політико-адміністративних відносин, стали активно
втручатися в економічну діяльність та виступили конкурентом є великим
національним монополіям-виробникам у привласненні економічної ренти. З цього
приводу критики концепції «сильної державності»:
- по-перше, вважають, що необхідно відмовитися від так званого
«ізоляціонізму» – внутрішньої протекціоністської політики підтримки національного
капіталу і формування українських ТНК як майбутніх гравців світового ринку
(зведення бар’єрів для іноземних товарів, капіталів; створення «тепличних» умов для
великого капіталу національного походження; сприяння монополізації внутрішнього
ринку тощо);
- по-друге, стверджують, що іноземні ТНК, на які державі справляти тиск
набагато складніше, не є настільки загрозливими розвитку України та її реальної
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інтеграції у світові ринки, як податливі до впливу українські монополії [10, с. 150154].
Прихильники втручання міжнародних ТНК в економіку України
не
враховують також той факт, що ці лідери світової гіперконкурентної боротьби,
представляючи глобальну фінансово-інтелектуальну владу (ГФІВ), приймають
активну участь в реалізації її стратегічних сценаріїв втручання у національні
економічні системи держав з метою вирішення виключно своїх економікоорганізаційних і політичних питань. Глобальна фінансово-інтелектуальна влада (нова
сила глобального впливу на національні економіки й світове господарство у цілому,
що викликає деформацію світогосподарських й національногосподарських зв’язків)
використовує у своїх інтересах недосконалість внутрішніх інституціональних умов
ведення бізнесу у країнах не лише зі слаборозвиненою, але й розвиненою ринковою
економікою [4]. Основними представниками фінансово-інтелектуальної влади
виступають відомі діячі світового кредитного ринку: Міжнародний валютний фонд,
Світовий банк реконструкції і розвитку, інші більш локальні суб’єкти – ТНК
(транснаціональні компанії), які приймають активну участь в управлінні глобальними
й регіональними процесами, розробляючи стратегічні сценарії і тактичні заходи
втручання у національні економіки будь-яких країн.
Через гіперконкурентну боротьбу ТНК світового рівня деформують внутрішні
й зовнішні інституціональні умови функціонування перед усім вітчизняних
економічних суб’єктів, приймають активну участь у привласненні суспільного
продукту нашої країни та інших фінансово та імпортозалежних держав. Мова йде про
те, що міжнародні ТНК ведуть гіперконкурентну боротьбу з компаніями багатьох
країн на національному та світовому ринках, в жодному разі не зважаючи на ступінь
чутливості національних ринків зазвичай слаборозвинених залежних країн до
вторгнення іноземного капіталу, товарів, інформації.
Гіперконкурентна боротьба ТНК на національному рівні виявляється у
спотворених формах (деформах), що посилюють деформацію внутрішніх
інституціонально-економічних умов господарювання вітчизняних підприємств, їх
руху у інноваційно-орієнтованому напрямку, здійснюючи: а) тиск на місцеві
підприємства, нав’язування додаткових умов контрактів; б) підрив стійкості
національної валюти через безперешкодні переміщення транснаціонального капіталу;
в) дестабілізацію внутрішнього ринку та збільшення кількості неформальних
економічних обмінів тощо.
Проникнення ТНК в національні економіки має наступні наслідки: 1)
відбувається деформація ресурсних потоків цих країн, які стають «донорами»
ресурсів для глобального фінансового капіталу, перетворюються на «полігони
гіперконкурентної боротьби»; 2) знижується економічний, перед усім, науковотехнічний та інформаційний потенціали економічних суб’єктів країн-донорів; 3)
гальмується інноваційний розвиток підприємств, регіонів тощо. Таким чином,
міжнародний транснаціональний капітал, переслідуючи лише власні інтереси,
здійснює небажане втручання у політичне та економічне життя приймаючої країни в
деструктивному напрямі, що зазвичай суперечить її національним інтересам.
Підкреслюючи саме цей висновок, слід зауважити, що гіперконкуренція ТНК з
національного рівня переходить на світовий рівень: а) підприємствам, регіонам,
країнам нав’язується організоване марнотратство
у вигляді так званої «лaтинoaмepикaнcькoї» мoдeлi розподілу ресурсів, коли в країні-донорі міжнародними ТНК
спільно з місцевою державно-монополістично-фінансовою олігархією створюються
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великі фiнaнcoві джepeлa вaлютниx нaдxoджeнь під нераціональне використання
природних багатств; організується експорт знaчної чacтини мiнepaльнoї cиpoвини зa
кopдoн та імпорт вигoтoвлeної з нeї продукції; гальмується процес фінансування
заходів щодо ресурсозбереження та заохочується вибір гiпepтpoфoвaної cтpyктypи
cпoживaння пaливнo-eнepгeтичниx ресурсів, тощо; б) залежним країнам, їх регіонам,
підприємствам нав’язується «своє» бачення зовнішньої та внутрішньої політики,
структури господарства, шляхів і моделей розвитку, механізмів прийняття рішень; в)
провокується загострення напруженості у зовнішньоекономічних відносинах країндонорів, унеможливлюючи їх інтеграцію у світове господарство на рівноправній
взаємовигідній основі.
На регіональному рівні панування глобально фінансово-інтелектуальна влада
через міжнародні ТНК активно використовує в своїх інтересах регіоналістичні
процеси та процеси регіоналізації залежних країн. Дослідниками виділені розбіжності
цих процесів у такий спосіб [9 с. 21-24]: регіоналізм розуміється як інтеграція
«зверху», тобто процес, що спирається на розроблені програми, стратегії, підписані
міжнародні та регіональні транскордонні угоди і створені на їх основі наднаціональні
або транскордонні структури декількох країн; регіоналізація представляється як
інтеграція «знизу», тобто процес, що спирається на регіональні, муніципальні і
корпоративні взаємодії, які мають економічний та соціальний, меншою мірою
політичний характер. Якщо в країні існують неякісні політичні інститути і слабка
господарька еліта, влада яких може бути порушена під впливом ГФІВ, то міжнародні
ТНК виступають «зовнішніми інтеграторами», ініціюючи регіоналістичні процеси.
Якщо в країні надмірно сильні політичні інститути, то ГФІВ через міжнародні ТНК
контактує з національними монополіями, минає митні кордони та інші обмеження,
отже отримує додаткові вигоди від ролі «внутрішніх інтеграторів» процесів
регіоналізації залежних країн на неформальній основі. Таким чином, спостерігається
відверто негативний характер впливу глобалізаційних та регіональних процесів на
стан й напрями розвитку країн та їх господарюючих інституціонально-економічних
суб’єктів, спровокований пануванням глобальної фінансово-інтелектуальної влади та
її емісарів – міжнародних ТНК.
Висновки
та
напрями
подальших
досліджень.
Узагальнюючи
вищевикладений матеріал, слід зробити наступні висновки: а) деформації механізмів
функціонування й управління розвитком вітчизняних господарюючих суб’єктів
пов’язані зі спотворенням внутрішнього інституціонального середовища,
домінуванням неформальних економічних обмінів, вибором неефективної рентоорієнтованої моделі поведінки всіх суб’єктів, що обумовлено перед усім пануванням
національної державно-монополістично-фінансової влади, яка має спільні інтереси з
глобальною фінансово-інтелектуальною владою; б) регіональні та глобалізаційні
процеси генеруються останньою (міжнародними ТНК) з метою втручання в
національні економіки країн-«донорів» необхідних природно-виробничих ресурсів та
фактичного управління регіонами, секторами світового господарства; в)
характеристика особливостей гіперконкурентної боротьби міжнародних ТНК на
національному й світовому ринках дозволяє визначити достатньо високий ступінь
результативності досягнення інтересів глобальної фінансово-інтелектуальної влади,
яка прагне використати в своїх цілях недоліки й суперечності впроваджених рентоорієнтованих моделей поведінки інституціонально-економічних суб’єктів залежних
країн.
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Подальші дослідження в цьому напряму можуть, на наш погляд, бути
пов’язаними з: а) більш детальним вивченням особливостей інституціональних змін
ринкового середовища України як фінансово та імпортозалежної країни; б)
визначенням й обґрунтуванням заходів щодо послаблення тиску на вітчизняних
економічних суб’єктів з боку глобальної фінансово-інтелектуальної влади; в)
розробкою заходів щодо нейтралізації негативних наслідків їх неефективної рентоорієнтованої моделі поведінки, ініційованої пануванням національної державномонополістично-фінансової влади, тощо.
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Сьогодні вже нікому не треба доводити, що головним ресурсом для будь-якого
підприємства є персонал. Але від людей можна одержати максимальну віддачу лише
за певних умов. Так самовіддача персоналу, готовність внести найбільший внесок в
роботу визначаються власним бажанням працювати в повну силу, настроєм на
роботу, в основі яких знаходиться мотивація праці. Висока мотивація персоналу – це
найважливіша умова успіху підприємства. Жодне підприємство не може досягти
успіху без настрою співробітників на роботу з високою віддачею, без високого рівня
прихильності персоналу, без зацікавленості членів підприємства в кінцевих
результатах і без їх прагнення внести свій внесок в досягнення поставленої мети. Але
в умовах фінансової нестабільності підприємства не спроможні достатньою мірою
мотивувати своїх працівників матеріально, навпаки для багатьох підприємств
оптимізація витрат на персонал є основною статтею, на якій в умовах фінансової
кризи намагаються заощадити.
Одним з чинників виживання підприємства стає підвищення віддачі для бізнеспроцесів, що уособлює в собі збільшення ефективності роботи кожного
співробітника. Дослідженню теоретичних основ мотивації персоналу підприємства
присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних науковців, а саме: Болт Г.Дж.
[4], Виханский О.С. [7], Гриньова В.М. [27], Иванцевич Дж.М. [9], Ильин Е.П. [10],
Кибанов А.Я. [26], Колот А.М. [12], Куликов Г.Т. [14], Леонтьев А.Н. [15], Маковєєв
П.С. [16], Мескон М. [17], Уткин Э.А. [22], Хміль Ф.І. [23], Епишкин И.А. [34] та ін.
Однак, аналіз наукових досліджень цих авторів виявив, що на сьогодні в фінансовоекономічній літературі не існує єдиного підходу щодо визначення сутності та змісту
понять «мотивація персоналу» та «стимулювання персоналу». Не розкритими
залишилися методи та засоби мотивації персоналу підприємства щодо забезпечення
фінансової безпеки підприємства. Актуальність, практична значущість, недостатня
розробленість та недослідженість вказаних питань зумовили вибір теми даної роботи,
визначили її мету та завдання.
Метою роботи є узагальнення теоретичних положення щодо формування
системи мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства в
сучасних умовах господарювання.
Для досягнення мети в роботі буди поставлені та вирішені такі завдання:
 визначити сутність та зміст поняття «мотивація персоналу»;
 визначити взаємозв’язок мотивів, стимулів та результатів мотивації персоналу
щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства;
 розробити блок-схему алгоритму мотивації персоналу щодо забезпечення
фінансової безпеки підприємства;
 з’ясувати методи та засоби мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової
безпеки підприємства.
Результати. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку,
проблема мотивації особистості набула важливого значення, бо вирішення завдань,
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Таблиця 1
Підходи щодо визначення поняття «мотивація персоналу»
№

21

Маковєєв П. [16]

22

Дж. М. Іванцевич,
Лобанов А.
[9, С. 154]

Визначення поняття «мотивація персоналу»
Це управлінська діяльність, спрямована на стимулювання працівників для
досягнення цілей підприємства.
Це сукупність мотивів, які впливають на поведінку людини, спонукаючи її до
діяльності.
Це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до
діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності
спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей підприємства.
Це суб’єктивна сторона діяльності людини, яка представлена широким спектром
потреб, бажань, почуттів, інтересів.
Це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, яка
визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви)
факторів.
Це процес спонукання людини, соціальної групи здійснювати успадковано
закріплені або набуті досвідом дії, спрямовані на задоволення певного роду потреб
і досягнення особистих, групових і суспільних цілей.
Це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до
діяльності, задають границі і форми діяльності і додають цій діяльності
спрямованість, орієнтовану на досягнення визначених цілей.
Це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших
працівників до діяльності, що спрямована на досягнення особистих цілей і цілей
організації.
Це процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей
та цілей підприємства.
Це процес спонукання та стимулювання кожного працівника і колективу в цілому
до результативної діяльності для досягнення особистих цілей та головної мети
організації.
Це стимулювання певної поведінки людини, зумовленої напруження між
потребами і можливістю їх задоволення.
Це стан особистості, який визначає ступінь активності та напрямку дій людини в
конкретній ситуації.
Це комплекс внутрішніх психологічних умов формування або активізації певного
мотиву поведінки.
Мотивація персоналу пов’язана з природою стимулів до праці та передбачає
встановлення взаємозв’язку в схемі «потреби – інтереси (мотиви) стимули –
винагорода».
Це процес спонукання людини чи групи людей на досягнення цілей організації, що
включає в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення.
Це визначення того, як досягти максимальної віддачі від підлеглих через
розуміння їх способів дій, мотивів, причин їх хорошої або поганої роботи, та
використання цієї інформації та цілого набору способів спонукання підлеглих
досягти найвищого рівня продуктивності.
Це фактор, який забезпечує досягнення підприємства: внутрішнє спонукання до
діяльності, виходячи з бажань, інтересів, позиції робітника.
Це процес, який здійснюється менеджерами і полягає у виявленні сил (мотивів) та
розробці стимулів, що спонукають індивідуумів до дій по досягненню особистих
цілей та цілей організації.
Це процес вибору та обґрунтування способу участі людини у трудовій діяльності.
Це сукупність рушійних сил, які спонукають людину до здійснення певних дій.
Вона задає межі і форми цієї діяльності, надає їй направленість, орієнтовану на
досягнення певних цілей.
Це процес впливу на фактори виробничої та соціальної середи, під впливом яких
змінюється поведінка робітника, досягаються певні поставлені цілі по
удосконаленню виробництва та механізму його управління.
Представляє собою сукупність причин, які спонукають людину діяти тим чи
іншим ціленаправленим чином. Це внутрішній стан, який спонукає, направляє та
зберігає у людини прагнення досягти певної мети.

Ільїн Є. [10]

Це процес формування мотиву.
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Рис. 1. Процес мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки
підприємства
які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної
мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної
діяльності. Знання мотивації дозволяє розробити способи досягнення максимальної
віддачі від підлеглих на основі чіткої уяви про їх поведінку, про мотиви, що
зумовлюють їх працювати. На жаль, велика кількість визначень поняття «мотивація
персоналу» не спрощує, а, навпаки, ускладнює сприйняття його сутності та змісту. В
табл. 1 представлені підходи різних науковців щодо визначення поняття «мотивація
персоналу».
Як видно з табл. 1 визначення поняття «мотивація персоналу» є
багатоаспектним та багатогранним. Воно має низку характерних рис. Так одні
науковці вважають, що мотивація персоналу – це сукупність об’єктивних і
суб’єктивних факторів; інші – це стан особи; треті – це внутрішні та зовнішні рушійні
сили; четверті – процес спонукання; п’яті – управлінська діяльність; шості –
сукупність мотивів тощо.
Дотримуючись підходу, який викладений в роботі [12], автор цієї роботи
вважає, що мотивація персоналу представляє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх
рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення
особистих цілей і цілей підприємства.
Мотив, за переконанням Виханского О.С. [7], містяться усередині людини.
Іншими словами, мотив – це ідеальний образ у внутрішньому плані свідомості
людини. По-друге, це не просто ідеальне уявлення, а енергетично насичений образ
необхідного, потребностно-значимого предмету. Джерелом спонукальної сили
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мотиву виступають потреби. Як відзначав Леонтьев А.Н. [15], лише за результатами
зустрічі потреби з предметом, що задовольняє її, вона вперше стає спрямовувати
направляти і регулювати діяльність. Зустріч потреби з предметом є акт
опредмечування потреби – наповнення її змістом, що дістається з внутрішнього
середовища. Це і переводить потребу, власне, на психологічний рівень, тобто в мотив.
Отже, мотивоутворення базується на потребностній системі людини, іншими
словами, виникає в її всередині (рис. 1).
Таким чином, поряд з терміном «мотивація» у теорії та практиці мотивації
персоналу широко використовується термін «стимулювання». Але й досі поширеною
є думка про тотожність змісту «мотивації» та «стимулювання» (табл. 2).
Як видно з табл. 2 визначення поняття «стимулювання персоналу» є
багатоаспектним та багатогранним. Воно має низку характерних рис. Так одні
науковці вважають, що стимулювання персоналу – це сукупність вимог і відповідна їм
система заохочень та покарань, інші – це вплив на робітника за допомогою його потреб,
інтересів, бажань, цілей; треті – засіб забезпечення матеріальних потреб працюючих у
залежності від результатів їх колективної та індивідуальної праці.
Таблиця 2
Підходи до визначення поняття «стимулювання»
X

№

Автор

1

Колонтаєвський О. [11]

2

Колот А.М. [12]

3

Виханський О.С.,
Наумов О.І. [7]

X

X

X

X

X

4

Кібанов А. [26]

5

Владімірова Л. [8]

6

Гриньова В.,
Грузіна І. [27]

X

X

X

X

X

X

X

X

Визначення поняття «стимулювання»
Це процес формування менеджерами мотивів у працівників за
допомогою використання певних стимулів.
Це процес впливу на трудову поведінку працівника, спонукання його
до певних дій.
Це спонукання людини до певної діяльності за допомогою
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил; завдання інтенсивності цієї
діяльності, її кордонів, форм і спрямованості, у результаті чого
досягаються певні цілі.
Це сукупність вимог і відповідна їм система заохочень та покарань, за
допомогою якої відбувається цілеспрямований вплив на поведінку
персоналу.
Це система приведення обраних стимулів у певну супідрядність для
забезпечення досягнення цілей колективу й опосередковано –
суспільства.
Це вплив на робітника за допомогою його потреб, інтересів, бажань,
цілей, що реалізується через створення умов трудової ситуації, що
спонукають людину діяти певним чином.
Це процес формування мотивів у працівника за допомогою
використання певних стимулів.

7

Колонтаєвський О. [11]

8

Методичні
організації
щодо
організації
матеріального
стимулювання праці працівників
підприємств
і
організацій:
Міністерство праці та соціальної
політики України від 29.01.2003 №
23 [28]

Це засіб забезпечення матеріальних потреб працюючих у
залежності від результатів їх колективної та індивідуальної праці
через систему законодавчих, нормативних, економічних,
соціальних та організаційних чинників і заходів, пов'язаних з
виробництвом.

Методичні організації щодо оплати
праці
працівників
малих
підприємств: Міністерство праці
та соціальної політики України від
13.08.2004 № 186 [29]

Це засіб забезпечення матеріальних потреб та посилення
матеріальної зацікавленості працюючих у залежності від
результатів їх колективної та індивідуальної праці через систему
законодавчих, нормативних,
економічних,
соціальних
та
організаційних чинників і заходів, пов'язаних з виробничою,
підприємницькою, торговельною або комерційною діяльністю.

X

X

9

X

X

X

X

Дотримуючись підходу, який викладений в роботі [28], автор цієї роботи
вважає, що стимулювання персоналу представляє собою засіб забезпечення потреб
працюючих у залежності від результатів їх колективної та індивідуальної праці через
систему законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та організаційних
X
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чинників і заходів, пов'язаних з господарською діяльністю. Відмінністю даного
визначення цього поняття від вже існуючих є зважування не лише на задоволення
матеріальних, а й нематеріальних потреб. По-друге, врахування заходів, пов’язаних
не лише із виробничою, а й зі збутовою, інвестиційною та фінансовою діяльностями.
Стимули виконують роль важелів впливу або носіїв «роздратування», що
викликають дію певних мотивів. В якості стимулів можуть виступати окремі
предмети, дії інших людей, обіцянки, носії зобов'язань і можливостей, що надаються
можливості та багато іншого, що може бути запропоновано людині в компенсацію за
його дії або що він бажав би отримати в результаті певних дій.
В фінансово-економічній літературі під стимулами розуміють форми впливу на
людину, його свідомість, що породжують у людини певні мотиви (прагнення,
зацікавленість) до тих чи інших дій, у тому числі до того чи іншого веління чи
досягнення певних результатів праці. Чим сильніше стимули, тим активніше мотиви,
а, отже, й діяльність людей (рис. 2).
Однак, стимули можуть бути такими, якщо спираються на інтереси людей, як
важливу частину їхньої свідомості. У тому випадку, коли у свідомості людини цілком
відсутні інтереси до тієї чи іншої діяльності, до даного об'єкта стимулювання, то які б
стимули не застосовувалися, людина буде до них індиферентною, стимули не будуть
мотивувати її до бажаної діяльності.
Стимул – це щось зовнішнє щодо людини. Стимулу властива здатність
«дратувати» органи почуттів людини, тобто вплив стимулювання має здійснюватися
в межах порога чутливості людини. Отже, у широкому сенсі стимул – це такий вплив
однієї людини на іншу, який спонукує другу людину до спрямованої дії, потрібної
ініціатору впливу. Якщо вплив не викликає спонукання до визначеної дії, то такий
стимул можна вважати не діючим.
Об’єкт у якості
стимулу(реальнофізичний або обіцяний

Сприймаючий
стимулюючу дію

Автор
стимулюючої дії

Дія всупереч
стимулу

1

2

Дія згідно зі
стимулом

Реакція на
стимулюючу дію

Рис. 2. Процес стимулювання персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки
підприємства
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Оскільки стимули пов'язані зі свідомістю людей, їхня мотивація до тієї чи іншої
дії, сила цієї мотивації багато в чому залежить від стану свідомості, її характеристик.
Люди, що мають освіту чи люди, що не мають освіти, молоді чи у віці, що виросли у
місті чи в селі, люди різної статі і національності, з різним менталітетом можуть порізному відповідати на стимули: в одних випадках – активно, а в інших – пасивно.
Узагальнюючи вищевикладене на рис. 3 представлено взаємозв’язок мотивів,
стимулів та результатів мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки
підприємства [33]. Як видно з рис. 3 поряд з матеріальними та нематеріальними
мотивами та потребами людини слід враховувати її духовні мотиви та потреби.
X

X

Людина

Підприємство

Потреби людини

Потреби
підприємства

Мотиви людини

Стимули
підприємства

Матеріальні
Нематеріальні
Духовні

Матеріальні
Нематеріальні

Мотивація персоналу щодо
забезпечення фінансової
безпеки підприємства

Результати мотивації персоналу
щодо забезпечення фінансової
безпеки

Рис. 3. Взаємозв’язок мотивів, стимулів та результатів мотивації персоналу
щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства
Підприємство служить економічним інтересам акціонерів, співробітників,
споживачів, партнерів по бізнесу, суспільства в цілому, включаючи державу. Одні
суперечності економічних інтересів є більш значущими та протікають у гострій
формі, інші – менш значущими та мають прихований, непрямий характер. Відіграючи
роль інституту щодо забезпечення стабільності та безпеки на ринку для акціонерів,
співробітників, споживачів, партнерів по бізнесу та суспільства, підприємство
покликане узгодити цілі та економічні інтереси всіх цих груп. В табл. 3 представлено
класифікацію економічних інтересів суб’єктів господарювання та підприємства.
На рис. 4 представлено блок-схему алгоритму мотивації персоналу щодо
забезпечення фінансової безпеки підприємства [34, с. 70].
Мотивування працівників відрізняються у різних країнах на регіонах світу
залежно від їх культур, поглядів, віросповідань, ідей тощо. Так і для кожного
окремого працівника потрібно підбирати та застосовувати конкретний метод чи
інструмент мотивування, виходячи з особливостей його характеру, умов життя,
X
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соціального статусу, цінності роботи та кар’єри тощо. Основні методи мотивації
персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства наведено в табл. 4.
Таблиця 3
Класифікація економічних інтересів суб’єктів господарювання та підприємства
№

Суб’єкт
господарюван
ня

1

Власник

2

Менеджер

3

Найманий
працівник

4

Споживач

5

Держава

6

Постачальник

7

Кредитор

Економічний інтерес суб’єкта господарювання та підприємства
─ отримання максимального прибутку;
─ зниження собівартості продукції (товарів, робіт, послуг);
─ збільшення обсягу виробництва продукції (товарів, робіт, послуг);
─ забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства
та
збільшення частки ринку;
─ переливання капіталу в інші об’єкти власності для отримання
більшого доходу.
─ максимізація доходу в кожний певний момент;
─ стабілізація свого становища і орієнтація на зміцнення
конкретного підприємства;
─ професійний розвиток.
─ максимізація поточних доходів;
─ задоволення фізичних, духовних, соціальних та культурних
потреб;
─ професійний розвиток;
─ створення сприятливих умов праці на виробництві та безпека
робочого місця;
─ отримання соціальних пільг та гарантій;
─ отримання страхового полісу за рахунок підприємства.
─ задоволення споживчих потреб відповідно до платоспроможності;
─ отримання необхідної, доступної та своєчасної інформації про
продукцію (товари, роботи, послуги), її кількість, якість, асортимент,
виробника;
─ відшкодування збитків завданих бракованою продукцією
(товарами, роботами, послугами);
─ об’єднання в громадські організації для захисту прав споживачів.
─ отримання регулярних надходжень до бюджету;
─ реалізація потреб населення в цілому;
─ виділення державних інвестицій та субвенцій;
─ тарифне стимулювання експорту;
─ розвиток державної системи.
─ отримання максимального прибутку;
─ збільшення обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
─ збереження партнерських стосунків;
─ укладання довгострокових договорів.
─ отримання максимального прибутку;
─ повернення запозиченого капіталу;
─ вчасне погашенні кредиторської заборгованості;
─ зменшення ризиків неповернення запозичених коштів.
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Визначення принципів та
методів матеріального та
нематеріального
стимулювання персоналу
Проведення досліджень
трудової мотивації
персоналу, виявлення
мотиваційних факторів
Роз’яснення
робітникам
принципів та механізмів
діючої системи оплати
праці і нематеріального
стимулювання персоналу

Панування
заходів щодо
мотивації
персоналу

Організація заходів
щодо мотивації
персоналу
Організація
труда в сфері
матеріального
стимулювання

Внесення (при необхідності
коректувань в план заходів
щодо мотивації персоналу

Організація труда
в сфері
нематеріального
стимулювання

Аналіз і оцінка ефективності
заходів щодо мотивації
персоналу

Оцінка ефективності
системи мотивації
персоналу

План комплексний
заходів щодо
мотивації персоналу
за період

Внесення
коректувань в
систему оплати
праці та (або) в
систему
нематеріальної
мотивації
персоналу (в т.ч.
соціальні

)
Оцінка
ефективності
діючої системи
оплати праці і
нематеріальної
мотивації
персоналу

Рис. 4. Блок-схема алгоритму мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової
безпеки підприємства
Якщо говорити в цілому, то в Україні існують певні труднощі з мотивуванням
персоналу. Це, перш за все, пов’язано з тим, що найбільш дієвими інструментами
мотивації у нас є фінансові, проте більшість керівників прагнуть не витрачати кошти
на мотивування персоналу. Тому частіше використовують певні санкції за
невиконання завдання. Винагороди та різного роду премії також трапляються, але
призначені для найкращих працівників. Нематеріальна мотивація у нас також
використовується, але меншою мірою, оскільки є менш дієвою. Хоч на підприємствах
і створюється певна культура та традиції, що сприяє ефективному виконанню роботи,
проте фінансові виплати - найкращий стимул для українців, оскільки заробітні плати
порівняно з цінами зростають меншими темпами.
В табл. 5-6 представлені засоби матеріального та нематеріального
стимулювання персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства [31].
Як видно з табл. 5-6 основні засоби стимулювання носять індивідуальний
характер, однак це не означає, що у кожного конкретного роботодавця саме
індивідуальний характер засобів стимулювання матиме первісне значення.
Наведені переліки не є вичерпними. Однак, слід констатувати, що нажаль не всі
підприємства використовують існуючі засоби матеріального та нематеріального
стимулювання працівників.
X
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Таблиця 4
Основні методи мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки
підприємства [30]
X

Метод

Мотивація
через
організацію
робіт

Матеріальне
стимулювання

Нематеріальне
стимулювання
Індивідуальний
підхід
до
працівника

Мотивування через
постановку
завдань
Вплив через
інформування
працівників
Вплив через
корпоративну
культуру

Мотивування
через
практику
управління

Характеристика методу
Передбачає наявність різноманіття
навичок, необхідних для виконання
роботи та завершеності виконуваних
завдань,
надання
самостійності
працівникові, створення уявлення щодо
значущості роботи і відповідальності,
своєчасний зворотний зв’язок про
відповідність роботи встановленим
вимогам
Передбачає
конкурентоспроможність
пропонованої
заробітної
плати,
відповідне співвідношення постійної і
змінної частини заробітної плати. Існує
зв’язок оплати і результатів роботи
компанії за умови реалізації соціальних
програм. Можливість диференціювати
оплату
Передбачає
широкий
набір
нематеріальних
стимулів,
що
використовується як безпосереднім
керівником, так і адміністрацією
компанії або філії
Передбачає
оцінку
керівником
індивідуальних особливостей окремого
працівника і вибір таких підходів, які
найбільше відповідають особливостям
його
особистості,
характеру,
національності
і
специфіці
мотиваційної програми
Передбачає
постановку
перед
працівником чітких завдань і завдань,
які повинні бути вирішені за певний
час.
Ключовими
вимогами
до
мотивувальних завдань є: конкретність,
привабливість і можливість реалізації
Характеризується через своєчасність і
повноту
задоволення
потреб
працівників
значущою
для
них
інформацією (що особливо важливо для
відрядженого співробітника)
Метод
передбачає
визначення
цінностей
та
пріоритетів,
що
реалізуються у практиці взаємодії
керівництва і персоналу. Створення
традицій компанії та правил, що
визначають
робочу
поведінку
і
взаємодію співробітників у колективі
Передбачає визначення та встановлення
якості управління, яка домінує у
компанії,
стилю
управління
і
відповідності
стилю
управління
складності
завдань
і
основним
характеристикам персоналу (рівень
кваліфікації,
освіта,
досвід,
самостійність)
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Переваги

Недоліки

Створення атмосфери
довіри до працівника та
підтримка самостійності
в роботі. Збільшення
спілкування
з
працівником, що знижує
певні посадові бар’єри

Залежність від ставлення
працівника до роботи,
його навичок та рівня
самостійності

Ефективне мотивування
працівників,
адже
грошові виплати – те,
заради чого людина
працює. Спрямування
працівника на результат

Бажання
працівників
постійного підвищення
оплати праці. Ризик
непорозуміння
у
колективі через різну
оплату праці

Постійна
моральна
підтримка
і
стимулювання. Відчуття
приналежності
до
колективу і компанії

Залежність
від
внутрішніх мотивів
працівника, яким іноді
недостатньо
просто
моральної підтримки

Індивідуальний підхід
до кожного конкретного
працівника, що створює
для нього уявлення
значущості
та
необхідності компанії

Об’ємність
оцінки,
трудомісткість
при
виборі індивідуальних
стимулів, необхідність
психологічних знань та
вмінь для керівництва

Конкретність завдання,
спрямування
працівників
на
конкретну мету, що
скорочує
виконання
другорядних завдань

Ризик
невідповідності
завдань особливостям чи
вмінням
конкретного
працівника

Володіння працівником
необхідною
інформацією полегшує
його роботу

Диференційований
вплив
методу
працівників

Створення
відчуття
причетності
до
колективу
та
підприємства в цілому,
зближення
між
працівниками

Можливість
невідповідності ідей та
поглядів працівника і
всього колективу

Правильні
та
чіткі
якість
та
стиль
управління в компанії
впливають
на
зацікавленість працею

Можливість
вибору
неправильної стратегії
управління
та
її
невідповідність
характеристикам
персоналу

на

Метод

Характеристика методу

Використання
заходів
дисциплінарного
впливу

Характеризується через: своєчасність
дисциплінарного впливу, адекватність
покарання,
роз’яснення
причин
дисциплінарного
впливу.
Має
неособистий характер покарань

Звернення до
наважливіших для
працівника
цінностей

Мотивування
через переконання

Визначення
головних
цінностей
працівника та вплив через них. Серед
цінностей
можуть
розглядатися:
самоповага, фінансове благополуччя,
відповідальність перед командою
(колективом), відповідальність перед
співвітчизниками, інтереси компанії,
кар’єрні перспективи, інтереси родини
тощо
Передбачає вплив на думку, оцінки і
погляди працівника, що визначають
його відношення до роботи, в
ситуаціях
міжособистісного
спілкування

Переваги
Установлення
дисципліни на робочому
місці та в колективі і
відповідальності
за
роботу.
Створення
прагнення не допускати
помилок

Недоліки
Можлива
жорстокість
впливу та непорозуміння
з
приводу
певних
покарань,
що
може
призвести до звільнення
працівника

Ефективний
метод,
оскільки через нього
пізнається працівник і
використовуються саме
ті його цінності, заради
яких він працює

Можливе неправильне
тлумачення
головних
цінностей
працівника,
що
призведе
до
відсутності мотивування
праці

Зміна
поглядів
працівника
в
необхідному
напрямі,
збільшення спілкування
з керівництвом

Можливий
надмірний
вплив,
неприйняття
працівником
переконання

Таблиця 5. Засоби матеріального стимулювання персоналу щодо забезпечення фінансової безпеки
підприємства
№
1

Характер стимулювання
колективний
індивідуальний

Засіб стимулювання
Премії:

1.1

з урахуванням КТС

+

1.2

до ювілеїв, тощо

+

1.3

до пам’ятних дат

+

1.4
1.5

перевиконання плану
за результати роботи (квартал, півріччя, рік)

+
+

2

+
+

Доплати за:

2.1

розширення зони обслуговування

+

2.2

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

2.3

роботу у важких і шкідливих умовах праці

+

2.4

ненормований робочий час

+

3

Надбавки:

3.1

за безперервність роботи

3.2

за вислугу років

№

+
+
Характер стимулювання
колективний
індивідуальний
+

Засіб стимулювання

3.3

за творчу активність

3.4

за звання, ступені і т.п.

4

Матеріальні допомоги:

+

4.1

на оздоровлення (працівника та членів родини)

+

4.2

на лікування

+

4.3

на поховання близьких родичів

4.4

відшкодування
працівника

4.5

витрат

на

+
поховання

померлого

+

пенсіонерам підприємства на соціальні потреби

+

5

Цінний подарунок

+

6

Авторські гонорари за впроваджені бізнес ідей

+

7

Участь у прибутках

+

8

Грошовий бонус за результативні ідеї

9
10

Пільгове кредитування
Надання житла

+

11

Медичне страхування

+

+
+
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Таблиця 6. Засоби нематеріального стимулювання персоналу щодо забезпечення
фінансової безпеки підприємства
№

Засіб стимулювання

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Публічне визнання здобутків:
грамоти
дипломи
листи подяки
дошка пошани
Підвищення кваліфікації за рахунок
роботодавця
Збільшення часу відпочинку (додаткові
дні до щорічної відпустки)
Організація культурно-масових заходів
для працівників
Психологічна підтримка працівника
(наявність психолога у штаті, тощо)
Соціальна
підтримка
(дитсадок,
санаторій, тощо)

2
3
4
5
6

Характер стимулювання
колективний
індивідуальний
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

Отже, стимулювання працівників, певною мірою, реалізується через оплату
праці. І тут важливо пам’ятати, що незалежно від походження системи стимулювання
(власна система чи впроваджений зарубіжний досвід) вона повинна відповідати
діючій структурі заробітної плати у законодавстві [32], зокрема: основна заробітна
плата це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці.
Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата це –
винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і
за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні
виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням
виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них
належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні
виплати, які не передбачені законодавства або які провадяться понад встановлені
зазначеними актами норми.
Висновки. В роботі вирішено важливе науково-практичне завдання,
спрямоване на узагальнення теоретичних положень щодо формування системи
мотивації персоналу щодо забезпечення фінансової безпека підприємства в сучасних
умовах господарювання. Основні висновки та рекомендації полягають у такому:
1.
Доведено, що мотивація персоналу представляє собою сукупність
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності,
визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості,
орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей підприємства.
2.
Стимулювання персоналу – це засіб забезпечення потреб працюючих у
залежності від результатів їх колективної та індивідуальної праці через систему
законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та організаційних чинників і
заходів, пов'язаних з господарською діяльністю. Відмінністю даного визначення
цього поняття від вже існуючих є зважування не лише на задоволення матеріальних, а
й нематеріальних потреб. По-друге, врахування заходів, пов’язаних не лише із
виробничою, а й зі збутовою, інвестиційною та фінансовою діяльностями.
Виявлено, що в Україні існують певні труднощі щодо мотивування
3.
персоналу. Це, перш за все, пов’язано з тим, що найбільш дієвими інструментами
мотивації у нас є фінансові, проте більшість керівників прагнуть не витрачати кошти
X
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на мотивування персоналу. Тому частіше використовують певні санкції за
невиконання завдання. Винагороди та різного роду премії також трапляються, але
призначені для найкращих працівників. Нематеріальна мотивація у нас також
використовується, але меншою мірою, оскільки є менш дієвою. Хоч на підприємствах
і створюється певна культура та традиції, що сприяє ефективному виконанню роботи,
проте фінансові виплати – найкращий стимул для українців, оскільки заробітні плати
порівняно з цінами зростають меншими темпами.
4.
Визначено, що на сьогодні в Україні частка заробітної плати у ВВП
становить лише 42%. Це знижує мотивацію працівників. Так, частка заробітної плати
у ВВП в країнах Євросоюзу становить 60-65%, у Канаді – близько 52%, Великій
Британії – 56%, США – 58%, Японії – 75% [35]. Що стосується частки заробітної
плати в собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), то, за європейськими нормами,
вона становить близько 30-35%, в Україні цей показник ледь перевищує 12%, тобто
майже в 3 рази менший. Тому пропонуємо збільшити частку заробітної плати у ВВП
та у собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). Це знайде своє відображення у
збільшенні ВВП. Оскільки між заробітною платою в країнах світу та ВВП на душу
населення існує тісний прямо пропорційний зв'язок, який становить 0,94.
Перспективи подальших досліджень. Люди більш мотивовано діють тоді,
коли вважають, що їх дії приведуть до досягнення бажаної мети. Тому сутність будьякої системи мотивації персоналу полягає в тому, щоб погодити мету підприємства та
мету співробітників таким чином, щоб досягнення особистих цілей було можливо
лише завдяки досягненню цілей підприємства. Таке погоджування ефективно в тому
випадку, якщо співробітники чітко розуміють цілі підприємства та мають можливість
впливати на свій дохід (а не просто приходити за окладом, розмір якого ніяк не
залежить від результативності співробітника). Тому починаючи з рівня керівників
відділів винагорода кожного працівника повинна включати змінну частину – не
менше 25% від сукупного доходу (залежно від підрозділу). Тому напрямом
подальшого дослідження автора цієї роботи є розробка фінансових моделей KPI (Key
Performance Indicator) та визначення особливостей їхнього впровадження в сучасну
практику господарювання.
X
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В наших предыдущих работах [3, 4, 5] достаточно подробно был рассмотрен
вопрос о волнообразном характере переходных социально-экономических процессов,
в частности, рассмотрен закон о волнообразности соотношения между рыночными и
государственными методами хозяйствования в переходной среде. Однако
оказывается, что закон о волнообразном характере соотношения между рыночными и
государственными регуляторами действует не только в переходной, но и в
относительно устойчивой социально-экономической среде. Поэтому можно
сформулировать общий закон о волнообразном характере соотношения между
государственными и рыночными социально-экономическими регуляторами, который
действует уже несколько тысячелетий – с рабовладельческой эпохи. Рассмотрим этот
вопрос подробнее.
Тема государственного регулирования эколого-экономических отношений в
рыночных условиях остается предметом дискуссий. На наш взгляд, роль и значение
государственных методов управления экономикой в переходный период в известном
смысле возрастает по сравнению с предыдущим периодом развития народного
хозяйства. Разумеется, формы управления изменяются (в данной связи более
правильно
говорить
о
системе
государственного
макроэкономического
регулирования), и это в значительной мере объясняется тем, что «стихийный»,
«дикий», нерегулируемый переход к рыночным отношениям чреват тяжелыми
социально-экономическими последствиями. Например, одна из характерных
особенностей послевоенного восстановления японской экономики заключалась в том,
что государство выполняло руководящие функции в области стимулирования
возвращения производственных систем и уровней выпуска продукции к довоенным
стандартам,
процесса,
который
опирался
на
спрос,
порождавшийся
восстановительными усилиями. Ссылки же на эффективность мер переходного
периода в ряде бывших социалистических стран Восточной Европы и попытки
слепого копирования их в России, по-нашему, совершенно неправомерны и по
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многим причинам неоправданны. Как известно, и там подобные меры не всегда
приводят к желаемому эффекту.
Опыт стран, продемонстрировавших миру «экономические чудеса», говорит о
благотворности модернизации под талантливым руководством «режиссера» –
государства. Оно пролагало путь предпочтительным экономическим процессам,
энергично в них вмешивалось, направляло их течение по избранному руслу. Сила
этих последовательных действий со стороны государства состоит, разумеется, не в
произвольном определении задач и путей их решения, а в твердой опоре на
всестороннее изучение экономических реалий и в выявлении на этой базе объективно
достижимых целей. Такого рода констатации интересны не только для познания
практики развития отдельных стран, но и в более широком плане: перед нами
убедительное свидетельство беспочвенности огульного отрицания позитивной роли
государственного регулирования экономики. Одной из самых ярких иллюстраций
может служить опыт Южной Кореи, темпы подъема экономики которой без всякого
преувеличения можно отнести к разряду феноменальных: за 1950-1990 годы валовой
внутренний продукт (ВВП) страны возрос не менее, чем в 120 раз, хотя, конечно,
высоким темпам роста южнокорейская экономика обязана не только
государственному вмешательству и регулированию переходных процессов. Речь идет
о создании оптимальных условий для сочетания рыночных и государственных
методов управления и хозяйствования с учетом местной специфики, условий, при
которых органически сочетаются сильные стороны как планового, так и рыночного
начал. Именно формирование и умелое использование такого механизма и позволило
Южной Корее в относительно сжатые сроки преодолеть барьер слаборазвитости и
занять достойное место в мировой цивилизации.
Первые же этапы рыночных реформ в России и других странах СНГ показали
всю сложность и болезненность переходных процессов. Это справедливо и в
отношении практически всех стран Центральной и Восточной Европы, составлявших
ранее социалистический лагерь. И хотя население в целом продолжает там желать
глубоких перемен, рост забастовочного движения, а также данные социологических
опросов свидетельствуют об усилении недовольства курсом стихийной
либерализации хозяйственной деятельности.
В связи с этим обосновывалось положение о целесообразности некоторого
отхода от чисто либеральных методов за счет усиления государственных методов
регулирования. Чтобы объяснить кажущееся противоречие (необходимость при
переходе к развитой рыночной экономике периодического усиления системы
государственного
регулирования),
целесообразно
рассматривать
идущие
преобразования сквозь призму концепции волнообразного характера переходных
социально-экономических процессов. В соответствии с ней государственное
регулирование, его удельный вес и значение претерпевают существенную эволюцию
по мере поступательного развития российской экономики к развитому состоянию.
Однако, хотя трансформация будет проявляться в постепенном снижении удельного
веса государственного сектора, и, прежде всего, государственной собственности, до
оптимальных размеров, можно высказать предположение, что роль и значение этой
системы в условиях переходного периода будут уменьшаться волнообразно,
неравномерно, скачкообразно. Иначе говоря, падение роли государства будет
чередоваться с периодами ее возрастания. Таким образом, уменьшение, в конечном
счете, удельного веса государственного сектора будет проявляться как тенденция.
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Волнообразным характером переходных процессов объясняется кажущееся
противоречие между предположением о снижении роли и значения системы
государственного регулирования при достижении состояния развитости социальноэкономической системы и необходимостью ее усиления на определенных этапах
переходного периода. Явлением волнообразности во многом обусловливается и
целесообразность разработки не одной, а двух моделей: российской целевой модели
развитой экономики и российской модели переходного периода.
Говоря о волнообразности переходных процессов, мы имеем в виду
чередование, например, периодов либерализации и периодов контроля над ценами и
заработной платой (вплоть до их замораживания), волнообразный характер
происходящего процесса приватизации и т.п. Таким образом, в нашем случае речь
идет не о среднесрочных волнах Н. Кондратьева, а о совершенно другом типе волн,
хотя, разумеется, вовсе не исключена определенная взаимосвязь и
взаимообусловленность этих явлений.
Волнообразный характер переходных экологических и социальноэкономических процессов можно объяснить следующим образом. В специальной
литературе рыночные и государственные методы хозяйствования нередко
противопоставляются. Но, несмотря на очевидное различие, между этими методами
нет непроходимой стены, хотя, по большому счету, их действие во многом носит
взаимодополняющий характер. Более того, в развитой капиталистической экономике
рыночные (преимущественно стихийные) и государственные (преимущественно
планово-прогнозно-регулирующие) методы сочетаются и переходят друг в друга,
составляют, если можно так выразиться, близкий к оптимальному симбиоз, чем во
многом обусловливается высокая эффективность капиталистической экономики.
Однако путь к такому симбиозу лежит через диспропорции и противоречия. В этом и
заключается первопричина волнообразности.
Поясняем сказанное. Накопившиеся в результате прежнего, социалистического
способа хозяйствования диспропорции (например, ценовые перекосы) могут быть
устранены лишь на основе рационального сочетания как стихийных, так и
сознательных методов управления и регулирования, ибо управление лишь на основе
одного из этих двух групп методов, устраняя одни диспропорции, способствует
возникновению других, подчас еще более глубоких. Само же рациональное
соотношение между разными группами методов происходит в ходе поэтапного
достижения частичных состояний равновесия, когда постепенно стихийным путем
устраняются перекосы между этими группами методов то в одну, то в другую
сторону. Отсюда – волнообразная форма переходных процессов.
Причем важно выделить и вторую сторону закона волнообразности –
взаимодополняющий характер рыночных и государственных методов регуляции.
Именно этим, прежде всего, объясняется невозможность за счет исключительно
планово-государственных либо чисто рыночных методов хозяйствования (например,
лишь за счет либерализации каких-то аспектов экономической деятельности)
осуществить переход к развитым экономическим отношениям. Принципом
дополнительности можно объяснить и необходимость периодического ослабления
жестко антиинфляционной кредитно-финансовой политики – важнейшей
составляющей современного макроэкономического регулирования российской
экономики – и выделения крупных кредитов предприятиям. Возможное действие
такого волнообразного процесса связано также с тем, что в экономической истории
уравнительные тенденции и процессы, сдерживая рост эффективности, всегда
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заменялись стимулирующими принципами, ведущими к росту дифференциации
доходов. Когда же этот рост превышал критическое значение, снова побеждали
тенденции к «уравниловке» и так далее по спирали. Самой эффективной, поэтому
оказывается японская модель экономики, в которой наилучшим образом сочетаются
эти две противоположные тенденции.
Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что наиболее эффективно
переходные процессы в российской экономике будут развиваться лишь при сильном
государственном регулировании формирования рыночных отношений. Государство у
нас еще долго будет играть весьма значимую роль.
Это связано и со спецификой современной экономической ситуации в России, и
со всей историей ее хозяйственного развития. Можно предположить, что переходный
к рыночным отношениям период будет у нас достаточно продолжительным, а
усиление роли самих рыночных отношений будет то усиливаться, то ослабевать,
тогда как роль государственных регуляторов по принципу дополнительности,
наоборот, то ослабевать, то усиливаться. Иначе говоря, возрастание роли рыночных
регуляторов будет выступать как тенденция. Более того, на наш взгляд, данный вывод
является общим законом для всех стран, осуществляющих переход к рынку из
состояния «тотального» огосударствления экономики, прежде всего стран бывшего
социалистического лагеря.
На волнообразность, как на одну из важнейших закономерностей переходного
периода от экономики с гипертрофированно развитым государственным сектором к
развитому рынку указывает, например, наличие нескольких этапов в осуществлении
реформы Л. Эрхарда в Германии. Кстати, в этой связи можно вспомнить и опыт
преобразований Петра 1, который, стремясь вырвать Россию из экономической,
военной и культурной отсталости, вынужден был делать это через усиление роли
государственных институтов, давая в то же время и простор рынку. Более того, в
петровских реформах государственные методы управления во многом
способствовали именно капиталистическим, рыночным преобразованиям, что
лишний раз указывает на определенную условность противопоставления этих групп
методов и соответственно на относительный характер действия принципа
дополнительности между группой рыночных и группой государственных
регуляторов.
Изменения в современной экономической политике также во многом
объясняются волнообразным характером переходных процессов. Однако повторим,
что волнообразный характер проявляется как закономерность лишь в форме
тенденции, причем в реальности на объективные социально-экономические процессы
существенное влияние оказывает и субъективный фактор, например, ошибки
экономической политики. Причем, скорее всего волнообразный характер
циклического ослабления и усиления государственного регулирования и
соответствующего усиления или ослабления роли рыночных методов хозяйствования
проявляется как закономерность не только в условиях переходного периода, но и в
любом состоянии социально-экономической системы. Только когда она находится в
относительно устойчивом состоянии, амплитуда волн больше и поэтому
волнообразность проявляется сложнее. Это положение подтверждается многими
примерами.
Так, в Южной Корее отнюдь не всегда проводили индустриальную политику и
следовали японской модели. В 50-х годах экономическая политика южнокорейского
правительства опиралась на естественные законы рынка. Лишь после военного
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переворота в 1961 году южнокорейское правительство кардинально изменило
политику в сторону существенного усиления государственно-планового
регулирования. Однако со второй половины 80-х годов появились признаки того, что
Южная Корея вступила в новый период, суть которого состоит в либерализации
экономики, более полном раскрытии неконтролируемых, стихийных начал. Как
видим, налицо проявление волнообразности соотношения систем рыночных и
государственных регуляторов. Причем, важно, что переход от одного этапа к другому
не сводится только к действию субъективно-волевых факторов (хотя и они имеют
существенное значение), а есть проявление объективной закономерности. Так,
изменение экономического курса в 60-х годах было обусловлено тем, что прежний
расчет на чисто рыночные силы не привел к существенному росту темпов развития
южнокорейской экономики. В свою очередь, либерализация 80-х годов связана с тем,
что чрезмерно сильное вмешательство государства в ход воспроизводственных
процессов после того, как Южная Корея превратилась в высокоиндустриальную
страну, стало существенно сдерживать развитие производительных сил.
Таким образом, смена экономической политики, смена курса – не
произвольный шаг, а выражение действия объективных сил и тенденций
предыдущего периода. Иначе говоря, необходимость смены экономического курса не
проявляется вдруг, не возникает из ничего, спонтанно. Это – проявление закона
перехода количества в качество, когда изменения, возникавшие в экономике на
предыдущем этапе, в конечном счете, приводят к скачкообразному изменению
экономического курса в целом. Поэтому, хотя кардинальное изменение курса
наиболее наглядно свидетельствует о действии закона волнообразности, более
детальный анализ социально-экономических процессов позволяет выявить действие
этого закона и на отдельном, относительно однородном этапе экономического
развития. Например, тот факт, что и в Японии, и в Южной Корее первые планы более
жестко контролировались, имели более четкую юридическую основу, чем в
последующий период, когда они становились все более и более индикативными и
имели скорее бюрократическую, чем юридическую основу, есть не что иное, как
проявление закона волнообразности переходных процессов.
Опыт
послевоенного
восстановления
японской
экономики
также
свидетельствует о действии данного закона. Так, на временном отрезке с августа
1945-го до конца 1946 года наблюдался экономический хаос. Следующие годы
характеризовались постепенным ростом вмешательства государства в хозяйственную
жизнь. Однако уже в 70-е годы происходит усиление либеральных тенденций в
экономике. В это время внешняя торговля оказалась почти полностью освобождена от
установленных государством рестрикций, был приватизирован ряд государственных
предприятий, таких, как «Японская телеграфная и телефонная корпорация»,
«Корпорация государственных железных дорог Японии», осуществлены меры по
дальнейшему дерегулированию. Таким образом, и в Японии финансовоэкономическая система долгое время находилась под сильным влиянием государства,
став рыночной только к 80-м годам.
Кстати, ретроспективный анализ прошлого нашей страны показывает, что
волнообразность проявлялась и в предыдущие периоды ее развития: смена эпохи
«военного коммунизма» нэпом, который в свою очередь сменила административнокомандная система, есть, на наш взгляд, проявление все той же закономерности о
волнообразном социально-экономическом процессе. В более позднее время в
социалистическую эпоху также, периодически, то усиливалось, то уменьшалось
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значение товарно-денежных отношений – реформа 1965 г. в СССР, хозрасчетная
реформа конца 70-х начала 80-х годов и т.д.
О волнообразности соотношения между рыночными и государственными
регуляторами свидетельствует и опыт реформирования других стран. Можно, в
частности, привести пример великой депрессии в США, когда действие чисто
рыночных сил породило невиданной силы кризис, выход из которого был найден
лишь на основе усиления системы государственного регулирования. Свидетельством
волнообразного характера соотношения рыночных и государственных методов
экономического регулирования могут служить и опыт реформирования послевоенной
Германии, и «тетчеризм» в Англии, «рейганомика» в США.
Радикальные преобразования, произошедшие в начале 80-х годов в системе
управления американской экономикой, связаны, прежде всего, с именем тогдашнего
президента Р. Рейгана, победившего в борьбе за президентский пост на выборах 1980
года демократа Дж. Картера. Программа Р. Рейгана была представлена в конгресс под
названием «Новое начало для Америки: программа восстановления экономики» [7]. В
этой программе он объявил государство главным виновником экономических
трудностей и проблем, с которыми столкнулась страна, и, прежде всего, главной
причиной инфляции. По мнению Р. Рейгана, освобождение частного бизнеса от оков
государственного регулирования должно вдохнуть новые силы в экономику, привести
к ускорению темпов ее развития, к увеличению производства товаров и услуг.
Проведение намеченных в программе мер должно было одновременно снизить темпы
инфляции.
Предложенная экономическая программа была преподнесена как самая крупная
переориентация экономической политики со времен Ф. Рузвельта. Действительно,
программа представляет собой заметный поворот в экономической политике. С
начала 30-х годов все американские президенты пытались решать вставшие перед
страной экономические проблемы на основе государственного регулирования. Рейган
же, объявив, что роль государства в американской экономике в современных
условиях чрезмерна, хотел добиться улучшения экономического положения страны,
решения острейших социально-экономических проблем путем активизации частного
бизнеса [7]. Все это подтверждает истинность действия закона о волнообразном
характере соотношения между рыночными и государственными регуляторами, также
как и тот факт, что рейганомика, действительно приведшая к повышению
эффективности общественного производства в США, сейчас сменяется по
объективным причинам клинтономикой, когда большее внимание уделяется
социальной и государственной поддержке и регулированию. Таким образом, даже в
США, где, как известно, значению и роли государственного регулирования
экономики уделяется существенно меньшее внимание, чем в ряде других развитых
капиталистических стран (например, в соседней Канаде), далеко не всегда ставка
делалась преимущественно на действие стихийных рыночных сил. В этой связи
классическим примером является программа Ф. Рузвельта, когда упор делался на
использование кейнсианских методов.
Как рыночные механизмы, так, и государственные регуляторы не могут всегда
и везде эффективно функционировать: обе эти системы не безграничны в своих
возможностях. Например, стратегия развития, сложившаяся в странах Латинской
Америки после Второй мировой войны, основывалась на значительном
государственном секторе, активном вмешательстве государства в экономику и
мощным протекционизме, ограждающем национальное хозяйство от конкуренции. В
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50-60-е годы она позволила повысить индустриальный потенциал континента, в
наиболее крупных и развитых странах (Аргентине, Бразилии, Мексике) создать
сложную и диверсифицированную структуру промышленности. Но уже к началу 70-х
годов возможности старой системы стали исчерпываться. Попытки корректировать
ее, форсируя промышленный экспорт, не переломили тенденцию к снижению темпов
экономического развития. В 80-е годы страны Латинской Америки пережили
длительный и глубокий экономический кризис. По показателю ВВП на душу
населения большинство стран континента очутилось на уровне 70-х, а иные – и 60-х
годов. Именно кризисная ситуация 80-х годов побудила латиноамериканские
государства – от военных диктатур Чили и Сальвадора до Гайаны и Ямайки, ранее
провозглашавших курс на социалистическую ориентацию, – приступить к
проведению кардинальных экономических реформ рыночного типа. Иначе говоря,
резервы сильной системы государственного регулирования как основы эффективного
воспроизводства в 80-е годы в Латинской Америке были в значительной мере
исчерпаны. В связи с этим там пришлось более широко внедрять рыночные принципы
хозяйствования. Но и они не безграничны, поэтому рано или поздно наступит (а во
многих латиноамериканских странах уже наступил) момент усиления системы
государственных регуляторов. Как уже указывалось, закон о волнообразном
характере соотношения между рыночными и государственными регуляторами
действует с незапамятных времен – еще с рабовладельческой общественноэкономической формации, то есть несколько тысячелетий. Об этом свидетельствует
периодическое ослабление и усиление в древности роли купечества.
В настоящее время специалисты различного профиля (историки, экономисты,
философы) спорят о том, какого рода факторы – субъективные или объективные –
преобладали в процессе отхода от принципов нэпа и формирования административнокомандной системы управления советской экономикой. Споры ведутся вокруг
вопроса о том, насколько оправдана была такая метаморфоза в системе управления и
регулирования. Учитывая, что истории присуще свойство многовариантности
развития, мы не исключаем возможности существования альтернативных вариантов
развития советской экономики в конце 20-х годов, однако, согласимся с точкой
зрения, согласно которой вероятность перехода к административно-командному
механизму тогда все же была больше, чем у иных вариантов, как с точки зрения
содержания самого механизма хозяйствования, так и с учетом социальнопсихологической атмосферы в компартии и в рабочем классе. Не вдаваясь в
детальное рассмотрение данного вопроса, все же заметим, что непосредственным
толчком к переходу на путь становления административно-командного механизма
стал выбор конкретной социально-экономической стратегии – курса на
форсированное развитие тяжелой индустрии как средства обеспечения военной и
экономической безопасности страны.
Необходимо признать, что, несмотря на высокие темпы экономического роста в
20-е годы (прежде всего, в отраслях легкой промышленности и сельского хозяйства),
хозяйственная система нэпа с характерными для нее эквивалентными принципами
обмена была не способна обеспечить в короткие сроки ликвидацию того
экономического и технологического разрыва, который отделял СССР от стран Запада.
Для решения этой проблемы она нуждалась в эволюции в сторону большой роли
государства в экономике. Таким образом, курс на ликвидацию указанного разрыва,
выбор индустриализации как стратегии экономического развития и стал тем
фактором, который окончательно предопределил переход от нэповского механизма
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регулирования экономики к административно-командному механизму прямого
управления ею. И здесь вследствие действия комплекса объективных и субъективных
факторов «сработал» принцип волнообразности переходных процессов. Данный
пример интересен и тем, что он демонстрирует необходимость усиления системы
государственного перераспределения (вплоть до административного) имеющихся
ресурсов как основы ускоренной индустриализации. Учитывая, что в настоящее
время перед российской экономикой стоит задача технического перевооружения,
интенсификации и структурной перестройки, опыт решения такого рода проблем
весьма актуален и поучителен.
Таким образом, при переходе от капитализма к социализму явно
просматриваются несколько волн усиления/ослабления рыночных регуляторов.
Подобного рода волны проявлялись и в дальнейшем, о чем свидетельствуют
периодически проводимые реформы по повышению роли товарно-денежных
отношений в развитии советской экономики (например, реформа 1965 года, 1979 года
и т.п.).
Волнообразный характер соотношения рыночных и государственных
регуляторов присущ не только переходному периоду, но и относительно устойчивой
социально-экономической среде, хотя наиболее ярко волнообразность проявляется,
всё же, в переходной среде. Таким образом, в любом случае процесс перехода будет
носить волнообразный характер (хотя амплитуда и частота волн в разных
экономических сегментах и в различные периоды времени может существенно
варьировать, более того, возможен даже определенный отход от волнообразности,
например, когда субъективные ошибки слишком серьезны). Только так можно
постепенно, путем поэтапного достижения нескольких частичных состояний
равновесия ликвидировать глубокие диспропорции и достигнуть устойчивого
социально-экономического равновесия в обществе. В связи с этим можно утверждать,
что действует общий закон о волнообразном характере соотношения между
рыночными
и
государственными
методами
социально-экономического
регулирования, между рыночными и государственными формами хозяйствования.
В свете изложенной концепции можно констатировать следующее. Если на
первом этапе реформы всеобщая либерализация хозяйствования, возможно, и была
единственно правильным подходом к разрешению проблемы товарного дефицита, то
затем относительно быстро следовало бы вводить сильное государственное
регулирование.
Впрочем,
концепция
волнообразности
подтверждается
периодическими корректировками правительственного реформаторского курса то на
усиление государственного регулирования воспроизводственных процессов, то на его
ослабление. Подобные процессы имеют место и в экономике других бывших
социалистических стран, осуществляющих кардинальные преобразования в
экономике, равно как и в иных странах. Причем в различных отраслях и сферах
экономики, в разных регионах и странах закон волнообразности проявляется поразному, в соответствии со спецификой каждой конкретной ситуации. Например,
учитывая, что в северных регионах России большие масштабы государственного
вмешательства в экономику объективно обусловлены амплитуда и, возможно, частота
волн будет ниже среднеэкономических параметров.
Таким образом, переход к преимущественно рыночным методам
хозяйствования будет проходить волнообразно, их роль в системе управления будет
то усиливаться, то ослабевать (см. рис. 1 и 2), в целом проявляясь, как тенденция.
Помимо указанных ранее причин, это обусловлено действием инерционных факторов
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(например, невозможностью быстро перестроить психологию людей). В относительно
стабильной среде волнообразность проявляется сложнее, так как амплитуда волн
больше (см. рис. 3 и 4).

Рис. 1. Волнообразный, взаимодополняющий характер усиления рыночных и, соответственно,
ослабления государственных методов хозяйствования в условиях переходного периода: а) значение и
роль рыночных методов хозяйствования; б) значение и роль государственных методов
хозяйствования (штриховая линия – для экологической сферы).

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

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

Рис. 3. Волнообразный характер соотношения между рыночными и государственными
регуляторами в относительно устойчивой среде (штриховая линия – для экологической
сферы)
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Рис. 4. Волнообразный, взаимодополняющий характер усиления рыночных и,
соответственно, ослабления государственных методов хозяйствования в стабильной среде
(закон представлен в форме удельных весов: а) удельный вес рыночных методов
хозяйствования; б) удельный вес государственных методов хозяйствования (штриховая
линия – для экологической сферы).

На рис. 1 обе волнообразные кривые не ограничены, так как там приведены
“абсолютные” значения рыночных и государственных регуляторов. На рис. 1
волнообразные кривые а и б не являются строго взаимодополняющими, так как
возможны одновременное усиление или ослабление абсолютных значений этих двух
групп регуляторов.
На рисунке 3 и 4 схематично показывается действие закона о волнообразном
характере соотношения между рыночными и государственными регуляторами в
устойчивой среде, где по сравнению с переходной средой амплитуда волн больше (в
этом основная разница и заключается). В экологической сфере, как показывает
мировой опыт, роль государственного регулирования должна быть еще большей, чем
в собственно производственной сфере. В связи с этим при изучении явления
волнообразности в экологической сфере, то есть в сфере, где весьма велики затраты
на осуществление природоохранных мероприятий удельный вес, приходящийся на
систему государственного регулирования должен быть больше, чем в обычной
социально-экономической сфере. На рисунках 1-4 этот факт находит отражение в
том, что амплитуда волнообразного процесса в системе государственного
регулирования будет больше, чем обычно (на рис. 1-4 штриховая линия характерна
для экологической сферы и поэтому в этом случае амплитуда волн больше, чем для
обычной социально-экономической сферы, которой соответствует на этих рисунках
сплошная линия).
По волнообразному закону происходит и распространение новых технологий.
Так, в ряде работ рассматривается классическая задача диффузии для случая
гиперболического закона роста новой технологии [2]. При этом доказывается, что
существует единственное устойчивое решение, представляющее собой волну.
Предельная форма волны, характеризующая процесс распространения технологий,
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определяется численным решением системы дифференциальных уравнений. Таким
образом, процесс диффузии технологий может быть представлен в виде
последовательности волн, каждая из которых характеризуется своей поверхностью
типа складка, при этом форма волны аппроксимируется законом квадратного корня.
Поскольку закон о волнообразности переходных процессов и состояний
действует и в сферах политики, права, информации и печати, религии, национальных
отношений, международных отношений и в иных общественных областях, то и
направления стратегии общественных преобразований, касающихся этих сфер,
должны базироваться на тех же исходных предпосылках.
Представляется, что одним из важнейших выводов прагматического характера
из закона волнообразности переходных процессов является утверждение о
необходимости осуществления после гайдаровских реформ, с их потерей
государственного контроля за ходом преобразований, этапа усиления роли и значения
государственных регуляторов в экономике. Ведь если из-за субъективных ошибок
«либеральная» фаза цикла затянется, его амплитуда увеличится, и тогда возврат к
государственному регулированию возможен в более разрушительной и стихийной
форме [3]. Чтобы этот крайне неблагоприятный прогноз не сбылся, необходимо уже
сейчас брать на вооружение методы эффективного государственного регулирования
преобразований в России, причем, на наш взгляд, в этом плане наиболее приемлем
южнокорейский опыт перехода к рынку. Думаем, что только такой подход позволит
постепенно прийти к «обществу изобилия», ибо чисто рыночные методы
хозяйствования не соответствуют технологическому базису современной российской
экономики.
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ГЛАВА 1.11. КОМПЛЕКСНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО
ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ
ГАЛУЗІ
32B

Пінчук С.С.
Державний економіко-технологічний університет транспорту
3B

Залізничний транспорт як основний елемент транспортної інфраструктури
країни забезпечує надання транспортних послуг для населення та інших галузей
економіки, успішна діяльність його підприємств і структурних підрозділів є
запорукою ефективного функціонування країни вцілому.
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В умовах реформування залізничної галузі, при постійному зростанні вимог до
забезпечення та підвищення конкурентоспроможності послуг підприємств
залізничного транспорту, важливе значення набуває необхідність формування
оптимального механізму оцінки ефективності функціонування підприємств та
структурних підрозділів галузі. Практичне забезпечення такої потреби здійснюється
проведенням зведеного дослідження фінансово-господарської діяльності всіх
структурних підрозділів залізниць як складових єдиного транспортного комплексу
країни тобто оцінка ефективності об’єктивно вимагає комплексно-синергетичного
підходу.
В економічній літературі існує достатня кількість понять, які безпосередньо
пов’язані з терміном «механізм»: господарський механізм, ринковий механізм,
економічний механізм, фінансовий механізм, механізм управління, механізм
соціально-економічного розвитку і т.д. В одному випадку під механізмом розуміють
сукупність станів визначеної системи (наприклад, «фінансовий механізм»), а в
іншому – це головна рушійна сила розвитку системи [1].
Таким чином, механізм як система і в певній мірі абстракція, дозволяє
упорядковано підходити до діагностики будь-яких об’єктів, явищ та процесів.
Доцільним є розгляд концепції механізму і при оцінці ефективності діяльності
суб’єктів господарювання, при дослідженні якого слід враховувати, що об’єктами
вивчення та аналізу стають реальні процеси виробничо-економічної системи
(підприємств, структурних підрозділів тощо), у яких поряд зі стаціонарними
елементами існують і такі що постійно змінюються, процесуальні, тому систему
оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання за своєю сутністю та
змістом доцільно віднести до систем із поліелементною структурою. Структура таких
механізмів характеризується розташуванням його елементів не стільки у
просторовому вимірі, скільки у часовому – у вигляді фаз або етапів, які послідовно
змінюють один одного в процесі дії механізму. Механізм таких систем показує, яким
чином з однієї стадії утворюється інша (яким чином отримали відповідний результат,
досягли певного ефекту), утримуючи в собі зміст попередньої й готуючи перехід до
наступної.
Оскільки оцінка ефективності діяльності суб’єктів господарювання за своїм
змістом є процесом, видається доцільним порівняти поняття «механізм» і поняття
«технологія» та визначити спільні риси цих понять. Найбільш наочно вони
відображені у визначенні технології, що надане Д.Гелбрейтом, який визначає її як
«систематизоване (системне) застосування наукового або інакше організованого
знання для вирішення практичних завдань…» [2]. Значну зацікавленість для
розуміння сутності цього поняття викликає визначення технології, що надає М.
Марков, який характеризує технологію не інакше як спосіб реалізації конкретного
складного процесу людьми шляхом виділення системи послідовних взаємопов’язаних
процедур та операцій, які виконуються подібно і мають за мету досягнення високої
результативності [3].
Як видно з наведеного визначення, технологія (а, так, відповідно і механізм)
обов’язково включає
суб’єктивні елементи, які характеризуються певною
активністю. Оскільки основне змістовне навантаження поняття несе для позначення
порядку процедур і операцій, які здійснюються, то в контексті аналізу та оцінки
ефективності можливо вважати, що технологія (технологічний процес) є елементом
механізму оцінки; саме це є важливою галузі як залізничний транспорт.
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У результаті дії оптимально збудованого механізму завжди відбувається
досягнення певної чітко визначеної мети, такої як: достовірна оцінка ефективності
транспортного виробництва з метою забезпечення оптимальної стратегії управління;
оцінка ефективності функціонування залізниць з метою визначення їх привабливості
як потенційних об’єктів інвестування; оцінка ефективності діяльності складових
транспортного комплексу на макрорівні з боку держави тощо. Відповідно до
визначеної мети застосовується різна інформаційна база, методи та прийоми оцінки,
обираються показники які розраховуються та аналізуються. Для оцінки витратної
ефективності використовують показники собівартості, а також коефіцієнти
економічності; фінансова ефективність розраховується та оцінюється на основі
показників прибутковості, рентабельності; ринкова – з використанням показників
конкурентоспроможності та ринкової вартості підприємства; неекономічна
(нефінансова) оцінюється на основі показників задоволеності клієнтів, інноваційності
діяльності тощо.
Інформаційне забезпечення діагностики ефективності

Експрес-оцінка показників діяльності

Комплексна оцінка з урахуванням синергетичного впливу факторів
ефективності

Нормативно-правове забезпечення ефективної діяльності

Чинники ефективності функціонування залізниць
Фактори ефективності
транспортного виробництва та
їх взаємовплив

Умови та принципи оцінки
ефективності діяльності

Інструментарій оцінки ефективності
Методи, форми оцінки
Прийоми, критерії оцінки
Збалансована система показників ефективності
діяльності залізниць

Аналіз та розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності

Рис. 1. Загальна схема механізму оцінки ефективності функціонування залізниць
В цілому під механізмом оцінки ефективності діяльності на залізничному
транспорті в даному дослідженні розуміється цілеспрямоване поєднання форм,
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методів, принципів оцінки до формування системи збалансованих показників, які
враховують особливості транспортного виробництва галузі в сучасних умовах для
забезпечення кількісної та якісної оцінки ефективності діяльності залізниць з метою
позиціонування їх на ринку транспортних послуг і вдосконалення управлінськогосподарських впливів.
Структуру
механізму
оцінки
ефективності
діяльності
залізниць
(взаєморозміщення та певний взаємозв’язок складових частин цілого, його внутрішня
будова) представлено у вигляді спрощеної схеми взаємодії сукупності складових
елементів механізму за допомогою яких здійснюється процес оцінки ефективності,
враховуючи взаємний вплив факторів та комплекс яких спрямований на забезпечення
досягнення визначеної мети оцінки (рис. 1).
HU

UH

МАКРОРІВЕНЬ

Формування якісно нових
напрямів розвитку
економічної системи

Підвищення результативності
окремих суб’єктів системи та
зниження ризиків процесу
відновлення всієї системи

Реорганізація та
впровадження ефективних
структур управління

МЕЗОРІВЕНЬ

Збільшення розмірів,
об’єднання кількох
підприємств

Удосконалення розподілу
та раціональне
використання ресурсів
підприємства

Комбінування та
кооперування
виробництва в межах
транспортного комплексу

МІКРОРІВЕНЬ

Підвищення ефективності
функціонування підприємств,
структурних підрозділів
залізниць з основного
виробництва

Підвищення ефективності
функціонування підприємств,
структурних підрозділів
залізниць з допоміжного
виробництва

НАНОРІВЕНЬ

Підсилення дії всіх членів
колективу в результати
взаємодії двох і більше
працівників

Рис. 2. Формування синергетичного ефекту на різних рівнях економічної системи
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Основна частина механізму – забезпечення технічної реалізації методичних
засад через використання необхідного інструментарію оцінки, обґрунтованих та
обраних на основі визначення сукупності сфер та об’єктів дослідження (окремих
видів діяльності, функціонування залізниці вцілому, підприємств та структурних
підрозділів окремо).
В процесі дії механізму оцінка ефективності діяльності залізниці знаходить
своє відображення у комплексному підході, який спрямовує дослідника на
необхідність врахування всієї сукупності факторів самоорганізації та розвитку
системи (підприємства), що вивчаються та аналізуються. Для здійснення достовірної,
більш детальної оцінки слід враховувати синергетичні процеси у системах які
відбуваються при досягненні системою нових станів без цілеспрямованого
зовнішнього впливу. Механізм оцінки, методи, фактори та моделі повинні
відображати та враховувати існуюче різноманіття синергетичної взаємодії залізниць,
їх структурних підрозділів та інших транспортних підприємств.
Отже, оптимізація оцінки ефективності залізничної галузі може бути досягнуто
за рахунок переходу від ретроспективного аналізу до аналізу сукупності
синергетичний ефектів, отриманих в результаті взаємодії окремих структурних
підрозділів.
Зважаючи на доцільність застосування синергетичного підходу до оцінки
прогнозної та фактичної ефективності функціонування залізниць в умовах
трансформації галузі необхідно комплексно вивчати як ефективність окремих
структурних підрозділів залізниці (в межах залізниці) так і її ефективність при
взаємодії з зовнішнім середовищем.
Враховуючи, що синергетичний ефект можна отримати при об’єднанні кількох
підприємств в єдиний комплекс, яким і є транспортний комплекс, доцільно
враховувати та оцінити синергетичний ефект на декількох рівнях: макрорівні
мезорівні, мікрорівніта нанорівні (рис.2).
Синергетичний ефект на макрорівні формується при взаємодії бізнес-структур,
регіонів і держави, що знаходить своє відображення у функціонуванні та розвитку
всієї соціально-економічної системи країни. Будь яка економічна система в процесі
свого функціонування створює синергетичний ефект, який сприяє виникненню якісно
нових джерел її розвитку і в результаті поєднання окремих елементів призводить до
системного ефекту. Такий позитивний ефект може сприяти підвищенню
результативності діяльності окремих суб’єктів системи та зниженню ризиків процесу
відновлення та розвитку всієї системи (транспортної галузі).
При раціональному поєднанні та врахуванні всіх можливих факторів які
слугують отриманню позитивного синергетичного ефекту функціонування залізниць,
можна спрогнозувати умови ефективного функціонування транспортного комплексу,
що у майбутньому приведе до підвищення ефективності відновлювального процесу
всієї економічної системи. Це обумовлює необхідність врахування синергізму для
забезпечення певних переваг у відновлювальному процесі та виступає достатньо
важливим чинником на шляху інноваційних перетворень у транспортній галузі.
Дослідження факторів, що сприяють посиленню ефекту синергії відкривають нові
можливості транспортний комплексу. Для одержання позитивного ефекту синергії
необхідно також здійснювати пошук ефективних організаційних структур управління
що може бути пов’язаним з реорганізацією її у складний управлінськовідновлювальний комплекс.
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Отримання синергетичного ефекту на мезорівні, де взаємодія між різними
господарюючими суб’єктами відбувається за кластерно-галузевою ознакою,
безпосередньо пов’язане з ефектом масштабу, як результат взаємодії виникають
резонансні ефекти, що призводять до значного зростання прибутку і
конкурентоспроможності
галузевих
партнерів[4].
Транспортний
комплекс
розглядається в даному контексті як форма організації продуктивних сил, які
сформувалися на відповідній території та виступають активним учасником у
загальній системі територіального поділу праці. На відміну від окремо розміщених
суб’єктів господарювання транспортний комплекс дає можливість отримувати
значний економічний ефект за рахунок комбінування і кооперування виробництва, що
реалізується в межах комплексу як окремих суб’єктів, об’єктів заліничнотранспортного комплексу, так і з іншими перевізниками раціональне використання
природних і трудових ресурсів, зниження вартості комунікацій, будівництва
допоміжних і обслуговуючих виробництв тощо. Кількісним показником оцінки
ефективності діяльності комплексу виступає в даному випадку показник
синергетичного ефекту, який розраховується як сума синергетичний ефектів
економічних систем даного комплексу.
Синергетичний ефект на мікрорівні виникає при взаємодії між групами
структурних підрозділів системи, тому що діяльність таких підсистем безпосередньо
пов’язана з основними економічними процесами системи. В сучасних умовах
постійної трансформації та реформування системи важливе значення мають такі
саморегульовані групи та підрозділи, які формуються навколо проблем, і в процесі їх
вирішення перетворюються на інші, тобто змінюються залежно від нових вимог, а
тому в процесі оцінки їх ефективності слід враховувати і синергетичний ефект,
причому доцільно здійснити таку оцінку окремо за видами економічної діяльності.
Отримання синергетичного ефекту на нанорівні можливе тільки в результаті
взаємодії двох і більше працівників, коли відбувається підсилення дії всіх членів
колективу, відповідної робочої групи, від ефективності та злагодженості роботи яких
багато в чому залежить ефективність всієї системи [5].
Досліджуючи фактори ефективності діяльності транспортних підприємств
необхідно і доцільно враховувати і синергетичний вплив факторів, оскільки, (1) якісні
та кількісні зрушення відбуваються внаслідок спільного впливу декількох різних
факторів, у той час як кожен чинник окремо, як правило, до цього явища не
призводить; (2) фактори підсилюючи один одного дають більш високий кінцевий
результат ніж дія кожного окремого фактору; (3) передбачається вивчення певних
випадковостей, які можуть викликати різку зміну ключового показника фінансовоекономічної діяльності або стану економічної системи, якою в даному випадку
виступає конкретне підприємство. Застосування комплексного підходу передбачає
взаємодію всього комплексу факторів, тому їх розгляд окремо є недоцільним і
неприпустимим для оцінки синергетичного ефекту.
Функціонування підприємства з точки зору синергетики розглядають як
безперервний процес виникнення та вирішення конфліктів (протиріч) між його
складовими елементами та зовнішнім середовищем, а умовами розвитку підприємства
є наявність механізмів вирішення таких конфліктів. Під синергетичним ефектом
будемо розуміти зростання ефективності діяльності підприємства в результаті
виникнення додаткового позитивного ефекту від взаємодії всіх факторів (елементів) у
порівнянні з простою сумою їх результатів. Слід зазначити, що позитивний результат
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об’єднання елементів може бути лише тоді коли кожен із факторів буде підсилювати
інший.
Для обґрунтування комплексно-синергетичного підходу до оптимізації
механізму оцінки ефективності залізничної галузі введено поняття остійності –
властивості об’єкта забезпечувати протидію різним (зовнішнім і внутрішнім)
факторам. Зовнішніми є фактори, вплив яких майже не регулюється та не
контролюються конкретним суб’єктом господарювання, разом з тим підприємство
має і повинне здійснювати свою господарську діяльність враховуючи зміни що
відбуваються у зовнішньому середовищі. До таких відносять (а) фактори
загальнодержавного значення (законодавче, податкове, грошово-кредитне, бюджетне,
зовнішньоекономічне регулювання, інвестиційні пріоритети, введення державних
стандартів і нормативів у сфері транспортного виробництва, державне регулювання
тарифів тощо); (б) фактори регіонального та (або) міжгалузевого значення
(територіальні особливості розміщення продуктивних сил, параметри попиту на
транспортні послуги, наявність конкурентів, матеріально-технічне оснащення та
розвиток транспортного будівництва, міжгалузева взаємодія тощо); (в) фактори
галузевого впливу (реформаційні процеси в галузі, технічний та фінансовий стан
залізниць, фінансове забезпечення галузі, діюча система планування та
прогнозування, постійна та щільна взаємодія між структурними підрозділами та ін.).
Внутрішні фактори регулюються кожним окремим підприємством, частково
структурним підрозділом залізниці (а) економічні та управлінські фактори
(підвищення якості та своєчасності прийняття управлінських рішень, ступінь
взаємодії з іншими видами транспорту, рівень розвитку рекламної діяльності,
підвищення кваліфікації кадрів, економія непрямих витрат, кон’юнктура ринку
ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових), рівень безпеки (екологічної,
соціальної, фінансової) тощо; (б) технічні фактори (рівень технічного стану та
продуктивність технічних засобів, структура парку рухомого складу, розвиток
транспортної інфраструктури); (в) технологічні фактори (застосування інноваційних
технологій транспортного виробництва орієнтованих на зниження ресурсоємності та
підвищення якості транспортної продукції, узгодженість виробничих технологій з
транспортними, інформаційні та логістичні технології).
Остійність в якості критерію оцінки передбачає використання статичних
характеристик, які дають можливість оцінити здатність підприємства відновлювати
фінансово-господарську діяльність, незважаючи на негативні дії в першу чергу
зовнішніх факторів.
До основних критеріїв групування динамічних та статичних показників в
рамках синергетичного підходу до оцінки ефективності транспортного виробництва
відносять:
до динамічних – показники, що визначають стан економічного суб’єкта на
конкретний момент: стан та ефективність використання майна та капіталу, основних
та оборотних засобів підприємства; динаміка собівартості, виручки, доходів,
прибутку, показників рентабельності та продуктивності; стан взаєморозрахунків з
дебіторами та кредиторами тощо;
до статичних – показники, що вказують на наявність потенціалу (сукупність
засобів і можливостей) підприємства так звані індикатори стану системи: залежність
від інвестицій і запозичень; забезпеченість засобами виробництва; позиціонування на
ключових ринках; стан виробничих фондів; залежність від контрагентів тощо.
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Таким чином, врахування синергетичного впливу факторів дозволить з
більшим ступенем впевненості оцінювати ефективність транспортного виробництва
та якісно прогнозувати результати фінансово-господарської діяльності, оскільки
застосування існуючих методів оцінки, без урахування факторів зовнішнього
середовища та наявних внутрішніх протиріч, без оцінки остійності забезпечить тільки
ретроспективне оцінювання діяльності підприємства.
Результатом реалізації комплексно-синергетичного підходу має стати
оптимізація механізму оцінки ефективності підприємств та структурних підрозділів
залізничної галузі. У формальному виразі це можна представити у такому вигляді:
CE  f Fz , Fv ,  , t   opt ,
де Fz – сукупність зовнішніх факторів; Fv – сукупність внутрішніх факторів;
 Fz , Fv , t  –
функція взаємовпливу зовнішніх та внутрішніх факторів що
відображують процес формування синергетичного ефекту; t – момент часу в якому
здійснюється оцінка синергетичного ефекту.
Отже, оптимізація механізму оцінки ефективності функціонування залізничної
галузі дозволить підвищити конкурентоспроможність транспортного комплексу
шляхом зосередження уваги на ключових факторах ефективності, їх взаємовпливі та
взаємодії. Механізм має сприяти реорганізації фінансово-економічної моделі галузі,
зміні структури та методів фінансового управління в умовах реформування
підприємств залізничного транспорту.
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ГЛАВА 1.12. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
34B

Рад Н.С.
кандидат економічних наук
Макіївський економіко-гуманітарний інститут
35B

Побудова вітчизняної пенсійної системи є значним надбанням громадян у
соціально-економічного розвитку держави. Підкреслимо, що закріплені Конституцією
України принципи «соціальної держави» передбачають застосування орієнтованих на
пріоритетність інтересів людини підходів у визначенні параметрів пенсійного
забезпечення [1, с. 4]. Однак, реалізація даної конституційної норми передбачає
наявність суттєвих фінансових ресурсів в межах оптимальної моделі пенсійного
економічних
забезпечення. Її формування відбувається в умовах складних
трансформацій та сучасних глобалізаційних викликів. Поширення світової тенденції в
напрямку диверсифікації джерел формування пенсійних активів завдало впливу на
вибір орієнтирів щодо побудови національної концепції розвитку пенсійної системи
та методології побудови її складових. Все перелічене у підсумку сприяло
запровадженню у 2004 році трирівневої моделі пенсійної системи, що складається з
солідарної і накопичувальної систем загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування та системи недержавного пенсійного забезпечення [2; 3]. Важливо
зазначити, що багаторівнева пенсійна система має потужні потенційні можливості в
першу чергу як регулятора рівню матеріального забезпечення людини у похилому
віці. Поряд з цим, вона також може виступати в якості активізуючого фактору в
економічній сфері, на ринку праці тощо. Адже можливість акумулювати пенсійні
накопичення є умовою формування вітчизняних інвестиційних ресурсів. Однак в
умовах нестабільного фінансово-економічного середовища ефективна реалізація
наявного потенціалу пенсійної системи поряд з виконанням соціальних завдань та
забезпеченням фінансової спроможності потребує гармонізації функціонування її
складових з суспільним середовищем з урахуванням теоретичних надбань та
практичних результатів.
Вивченню різних аспектів функціонування пенсійної системи присвячували
свої роботи багато науковців і практиків, серед яких Роїк В.Д., Капильцова В.В.,
Борисенко Н.Ю., Нікіфорова О.Н., Зайчук Б.О., Омелянович Л.О., Орлов-Карба П.А.,
Сазонець І.Л. та багато інших. Однак теоретико-методологічні засади щодо
формування вітчизняної моделі пенсійної системи досліджені не в повній мірі і
потребують подальшого вивчення. Це пояснює актуальність дослідження.
Таким чином, метою статті є аналіз теоретико-методологічних аспектів
формування вітчизняної моделі вітчизняної пенсійної системи, виявлення
проблемних питань та визначення напрямків удосконалення моделі пенсійної системи
в контексті вирішення соціальних завдань.
Дослідження виконане на підставі системного підходу із застосуванням
загальнонаукових методів: узагальнення, порівняльного аналізу. Абстрактно-логічний
метод було використано для формування висновків.
Формування досконалої моделі вітчизняної пенсійної системи викликано
об’єктивним процесом еволюції нашого суспільства та держави. Адже питання
матеріальної підтримки соціально вразливих верств населення завжди вважалось
актуальним і реалізувалось через державні та недержавні. Трансформація підходів
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щодо такої підтримки має тривалу історію. Однак побудова власної концепції
пенсійної системи, орієнтованої на особливості соціально-економічного розвитку
країни розпочалась з моменту набуття державної незалежності, що проілюстровано на
рис. 1.
1993 р. – Концепція соціального
забезпечення в Україні [4]

Окреслено
напрямки
соціальної сфери держави

розвитку

Встановлено соціальні гарантії для
громадян

1996 р. – Конституція України [4]
1998 р. – Закон України «Основи
законодавства
України
про
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування» [4]

Визначено
законодавчі
положення
державних форм соціального страхування
(від тимчасової втрати працездатності,
нещасного випадку на виробництві,
зайнятості, пенсійного)

2003 р. – Закон України «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне страхування» [2]

Запровадження трирівневої системи
пенсійного страхування

2003

р.
Закон України “Про
недержавне пенсійне забезпечення” [3]

Визначено положення недержавного
пенсійного страхування

2010 р. – Закон України «Про збір та
облік єдиного соціального внеску»
[5]

Поєднання в Пенсійному фонді
України адміністрування всіх видів
державного соціального страхування

2011 р. – Закон України “Про заходи
щодо
законодавчого
забезпечення
реформування пенсійної системи» [6]

Змінено
сутнісні
параметри
пенсійного забезпечення (пенсійний
вік, розмір пенсій тощо).

2013 р. – Закон України “Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України у зв’язку
із проведенням адміністративної
реформи” [7]

Адміністрування єдиного соціального
внеску
передано
від
органів
Пенсійного фонду України до органів
Міністерства доходів і зборів України

Рис. 1. Законодавчо - нормативне забезпечення розвитку вітчизняної пенсійної системи
Варто зазначити, що прийняттям низки ключових законодавчих документів
окреслено структуру і параметри державної соціальної сфери, в якій пенсійній системі
відведене пріоритетне місце. А з введенням в дію Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” відбувся відхід від концепції
пенсійного забезпечення, що залишалась у спадок з часів Радянського Союзу і діяла до
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початку 2004 року. В контексті дослідження підкреслимо, що трирівнева система має
більш прагматичний характер. Адже в оновленому порядку формування пенсійних активів
підвищується участь безпосередньо людини і можливості реалізації її прагнення до
формування більш високого розміру пенсійної виплати та можливості впливати на цей
процес.
Доречно звернути увагу, що впродовж всього періоду розвитку пенсійного
забезпечення основним критерієм побудови і оцінки вітчизняної пенсійної системи
вважається рівень пенсійного забезпечення. Вказаний індикатор цілком співпадає з
соціальним вектором світового розвитку. Адже основними світовими оціночними
показниками соціально-економічного розвитку вважаються якісні характеристики
людського життя та можливості реалізації людського потенціалу у суспільному
розвитку. Співпадіння такого контексту розвитку наведене у табл. 1.
Таблиця 1
Основні критерії розвитку пенсійного забезпечення
Рівень орієнтирів розвитку
Світовий

Державний (України)

Характеристика
Основним
оціночним
критерієм
розвитку
вважається якість життя
людини
Закріплення в Конституції
України статусу “соціальної
держави”, завдяки чому
основою та вищою цінністю
розвитку вважається якість
життя та самореалізації
людини

Нормативно-правова база
Програма розвитку ООН [8].
Декларація тисячоріччя ООН
[9].

Конституція України [1]

Виходячи з наведеного можна стверджувати про визначальне місце пенсійного
забезпечення у системі складових категорії якості життя. Адже сьогодні для третини
населення українців, які мають статус пенсіонерів, пенсія є основним або єдиним
засобом існування. Таким чином, пенсія має всі підстави виступати у якості
інструменту формування адекватного рівню матеріального забезпечення у похилому
віці. Однак крім розміру має бути визначене змістовне наповнення пенсії. Існує
велика кількість визначення вченими цієї категорії. Втім, залежно від площини
розгляду, її змістовне наповнення набуває відмінних значень. Концептуально вона
може базуватись на різних за характером засадах та належати до відповідних форм
пенсійного забезпечення. Адже вона може бути результатом набуття права на певну
виплату за законом (“за особливі заслуги”), мати вигляд соціальної допомоги
(соціальна пенсія або державна допомога особам, що не мають права на пенсію),
пенсія (страхова або забезпечена нормами закону) тощо.
Виходячи з перелічених концептуальних підходів пенсійна виплата обумовлює
різний розподіл відповідальності за формування пенсійних активів між роботодавцем,
людиною та державою і значною мірою впливає на на формування принципів
пенсійних відносин. В основі побудови сучасної вітчизняної моделі пенсійної
системи лежать сформовані та законодавчо закріплені принципи, що наведені в табл.
2. Доречно зауважити, що першоосновою, побудови трирівневої пенсійної системи є
страхові принципи, завдяки яким пенсійна виплата приводяться у відповідність до
рівню заробітної плати (доходу) і тривалості страхового стажу. Однак, запровадження
пенсійного страхування в умовах фінансово-економічної нестабільності призводить
до нівелювання такої відповідності по всіх видах пенсійного страхування.
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Таблиця 2
Основні принципи формування пенсійної системи України
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [2]
Законодавче визначення умов і порядку здійснення
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування.
Обов’язковість страхування осіб, які працюють на
умовах трудового договору (контракту) та інших
підставах, передбачених законодавством, а також осіб,
які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
Права
на
добровільну
участь
у
системі
загальнообов’язкового пенсійного страхування осіб, які
відповідно
до
цього
Закону
не
підлягають
загальнообов’язковому
державному
пенсійному
страхуванню.
Заінтересованості кожної працездатної у власному
матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію.
Рівноправності застрахованих осіб щодо отримання
пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування.
Диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості
страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу).
Солідарності та субсидування в солідарній системі.
Фінансування видатків на виплату пенсій, надання
соціальних послуг за рахунок страхових внесків,
бюджетних коштів і коштів цільових фондів.
Спрямування частини страхових внесків до накопичу
вальної системи пенсійного страхування для здійснення
оплати договорів страхування довічної пенсії і
одноразової виплати залежно від розмірів накопичень
застрахованої особи з урахуванням інвестиційного
доходу
Державні гарантії реалізації застрахованими особами
своїх прав, передбачених Законом.
Організації управління Пенсійним фондом на основі
паритетності представників від застрахованих осіб,
роботодавців та держави і на засадах гласності,
прозорості і доступності його діяльності.
Обов’язковості фінансування за рахунок коштів
Пенсійного фонду витрат, пов’язаних з виплатою та
наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених
Законом.
Цільового та ефективного використання коштів
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування.
Відповідальність
суб’єктів
системи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування за порушення норм цього Закону, а також за
невиконання або неналежне виконання покладених на
них обов’язків.

Недержавне пенсійне забезпечення [3]

Авторське бачення

Законодавче визначення умов недержавного
пенсійного забезпечення.
Добровільність створення пенсійних фондів
юридичних та фізичних осіб, об’єднаннями
фізичних осіб та об’єднаннями юридичних осіб.
Добровільність участі фізичних осіб у системі
недержавного пенсійного забезпечення та
вибору виду пенсійної виплати, крім випадків,
передбачених цим Законом.
Заінтересованість фізичних осіб у недержавному
пенсійному забезпеченні.
Добровільності
прийняття
роботодавцем
рішення про здійснення пенсійних внесків на
користь
своїх
працівників
до
системи
недержавного пенсійного забезпечення.
Економічна заінтересованість роботодавців у
здійсненні пенсійних внесків на користь своїх
працівників
до
системи
недержавного
пенсійного забезпечення.
Рівноправність всіх учасників пенсійного фонду,
які беруть участь в одній пенсійній схемі.
Визначення розміру пенсійної виплати залежно
від суми пенсійних коштів, облікованих на
індивідуальному пенсійному рахунку учасника
фонду або застрахованої особи.
Розмежування
та
виокремлення
активів
пенсійного фонду від активів інших суб’єктів
недержавного пенсійного забезпечення та
накопичувального пенсійного страхування з
метою захисту майнових прав учасників
пенсійного
фонду
та
унеможливлення
банкрутства пенсійного фонду.
Гарантування фізичним особам реалізації прав,
наданих їм цим Законом.
Неможливість
необґрунтованої
відмови
роботодавця від здійснення пенсійних внесків до
системи недержавного пенсійного забезпечення
на користь своїх працівників, якщо роботодавець
розпочав здійснення таких пенсійних внесків.
Цільового
та
ефективного
пенсійних коштів.

використання

Державного регулювання розміру тарифів на
послуги, що надаються у системі недержавного
пенсійного забезпечення.
Відповідальності
суб’єктів
системи
недержавного пенсійного забезпечення за
порушення норм, передбачених цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
Державного
регулювання
діяльності
недержавного пенсійного забезпечення
нагляду за його здійсненням.

з
та
Хронологічної
відповідності формування
пенсійних активів
Державного гарантування

Вказане вимагає підвищення законодавчого впливу на забезпечення актуальних
страхових співвідношень. А в межах накопичувальних форм пенсійного страхування на інститути капіталізації пенсійних активів та їх регулювання з метою забезпечення
очікуваних фінансових результатів. В цьому контексті, на наш погляд, потребується
більш суттєва участь та відповідні гарантії з боку держави.
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Аналізуючи окремі аспекти пенсійного страхування варто усвідомлювати, що
трансформація параметрів його функціонування має суттєві особливості, що
позначаються на кінцевих результатах через розмір пенсійних виплат. Однією з
основних особливостей пенсійного страхування є його довготривалий в
особистісному (поколінському) вимірі, характер. Важливою проблемою, на наш
погляд, є існуюча невідповідність положень нормативної бази, за умовами якої
регулюються зобов’язання та права в межах пенсійного страхування окремої людини.
Особливо характерною в цьому сенсі можна вважати найбільш поширену солідарну
систему. Зокрема, коли людина накопичує пенсійні активи в одних економічних
умовах, а пенсійна виплата формується в зміненому правовому полі (пізніше),
людина, з нашої точки зору отримує не прогнозований розмір фінансової підтримки.
Виходячи з розуміння того, що кожна людина в межах пенсійного страхування має
розуміти і рахувати перспективи матеріальної допомоги у похилому віці, цілком
логічним, на нашу думку, виглядає необхідність приведення у відповідність
параметрів формування пенсійної виплати періодам, впродовж яких відбувалось
накопичення пенсійних активів. Таким чином, така відповідність надаватиме
можливість людині будувати пенсійний план у економічно-активному віці з більш
гарантованою прогнозованістю.
Таблиця 3
Основні фактори фінансової збалансованості пенсійної системи
Вид пенсійної системи
Солідарна
система
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування
Накопичу вальна система
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування
Система
недержавного
пенсійного забезпечення

Складова
бюджету
Доходна

Доходна

Доходна

Фактори, що впливають на збалансованість
Чисельність
охоплених
страхувальників;
чисельність охоплених застрахованих осіб;
тариф нарахування страхових внесків, рівень
заробітної плати.
Чисельність
охоплених
страхувальників;
чисельність охоплених застрахованих осіб;
тариф нарахування страхових внесків, рівень
заробітної плати.
Чисельність
охоплених
страхувальників;
чисельність охоплених застрахованих осіб;
тариф нарахування страхових внесків, рівень
заробітної плати.

Солідарна
система
Чисельність пенсіонерів, види та параметри
загальнообов’язкового
Видаткова пенсійних виплат, гарантії та участь держави,
державного
пенсійного
вартість адміністрування.
страхування
Накопичу вальна система
Чисельність пенсіонерів, види та параметри
загальнообов’язкового
Видаткова пенсійних виплат, умови капіталізації, вартість
державного
пенсійного
адміністрування.
страхування
Чисельність пенсіонерів, види та параметри
Система
недержавного
Видаткова пенсійних виплат, умови капіталізації, вартість
пенсійного забезпечення
адміністрування
Джерело: висновки автора

В контексті дослідження важливо зазначити, що з запровадженням процесу
реформування пенсійної системи (2004 р.) серед дослідників дедалі частіше лунає
думка, що солідарна система пенсійного забезпечення має забезпечувати мінімальний
рівень потреб людини. Основним аргументом такої позиції вважається наявна
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проблема фінансової незбалансованості бюджету державного Пенсійного фонду.
Виходячи з дефіцитного стану бюджет здебільшого оцінюється як наслідок
недостатності доходів та завеликий обсяг видатків, з чого формуються шляхи його
оптимізації. Втім, можна погодитись з дослідником Борисенко, Н.Ю., яким
наголошено, що збалансованість бюджетних параметрів пенсійної системи в умовах
низького рівню пенсій не може кваліфікуватись як її стале положення [10, с. 51].
Основні фактори, що впливають на фінансову збалансованість у розрізі складових
бюджету відповідного пенсійного фонду та умов його забезпечення (табл. 3).
Доречно зазначити, що пенсійні відносини базуються в площині трудової
сфери. Виходячи з різноманітного характеру організації трудового процесу відмітимо
його виключний вплив на формування пенсійної системи та наявних особливостей.
Адже в сфері трудових відносин залежно від категорії працюючого можна відмітити
різні параметри умов праці та форм її оплати, що не тільки впливає, а значною мірою
визначає можливості працюючих сформувати пенсійні активи. Розуміється, що такі
можливості мають бути спів ставними завдяки умовам формування пенсійних виплат,
що представлено в табл. 4.
Таблиця 4
Основні особливості формування пенсійної виплати в залежності
від категорії застрахованої особи
Категорія
застрахованих осіб
Працівники
підприємств,
установ, організацій
Підприємці,
самозайняті особи
Працівники
установ, організацій

Характеристика формування
оплати праці

Недержавна

Формується роботодавцем, Враховуються
заробітна
сумісництво не обмежується плата (дохід) з всіх джерел

Недержавна
Державна

Службовці
державних органів

Державна

Службовці органів
внутрішніх справ,
прокуратури тощо

Державна

Військовослужбовці

Державна

Не зайняті
трудовою або
іншою діяльністю

Характеристика
формування пенсійних
виплат

Форма
роботодавця

-

Формується
самостійно,
сумісництво не обмежується
Жорстке
обмеження
кошторисом, сумісництво не
обмежується

Враховується дохід з всіх
джерел
Враховуються
заробітна
плата (дохід) з всіх джерел

Враховуються
тільки
обмеження
заробітна плата за посадою
сумісництво
державного службовця (без
сумісництва)
Жорстке
обмеження
Враховуються
тільки
кошторисом,
сумісництво
заробітна плата (грошове
заборонене
крім
утримання) за основною
викладацької
діяльності,
посадою (без сумісництва)
обмежений обсяг
Жорстке
обмеження
Враховуються
тільки
кошторисом,
сумісництво
грошове
утримання
за
заборонене
крім
основною посадою (без
викладацької
діяльності,
сумісництва)
обмежений обсяг
Державна
допомога
(впродовж
встановленого Не враховується
законодавством терміну).
Жорстке
кошторисом,
обмежується

Джерело: висновки автора

Таким чином, аналіз складових бюджету Пенсійного фонду виходячи з
характерних особливостей трудової сфери показує, що пенсійне страхування може
повною мірою поширюватись не на всі форми трудових відносин. Адже певні
сегменти трудової діяльності мають обмежувальний характер щодо формування
120

страхового стажу (шкідливі або особливі умови праці) та заробітної плати (доходу)
(державна, військова служба, наукова діяльність тощо).
Таблиця 5
Основні напрямки та зміст наукових досліджень пенсійної системи
Автор

Рік

Туріянська
М. М.
[11]
HU

2006

UH

Косова Т.Д.
[12]

2006

Мних М. В.
[13]

2007

Птащенко Л.
О.
[14]

2009.

HU

U

HU

U

Мельничук
О. А.
[15]
HU

2010

U

Толуб'як
С.
[16]

Зміст

Концептуальні засади
формування джерел
інвестиційних
ресурсів України

Розроблено схему системи мобілізації інвестиційних ресурсів,
розвиток внутрішніх джерел, формування ефективної
інвестиційної інфраструктури,
регіональних кластерів,
трасформацію заощаджень і пенсійних накопичень населення,
кошти від детінізації економіки.
Розроблено пропозиції щодо становлення банків, страхових
компаній, інститутів спільного інвестування, пенсійних
фондів України на засадах узагальнення зарубіжного та
вітчизняного досвіду.
Науково обгрунтовано доцільність реформування системи
соціального страхування та пенсійного забезпечення шляхом
поєднання елементів державного соціального страхування та
комерційного
страхування.
...
Узагальнено
досвід
впровадження кардинальних перетворень страхових відносин
в Україні, пов'язаних зі зміною системи обов'язкового
страхування та пенсійного забезпечення, впровадження
обов'язкового медичного страхування.
Розкрито джерела фінансового забезпечення системи
соціального страхування, фінансове становище страхових
фондів, фінансову спроможність страхових органів з
забезпечення застрахованих пенсіями та допомогами.
Розглянуто організаційно-правові засади становлення та
розвитку пенсійного страхування, висвітлено процедуру
призначення та надання державних пенсій за рахунок коштів
соціального страхування.
Доведено, що підвищенню рівня інноваційності та
конкурентоспроможності корпорацій сприятимуть кластерні
моделі й організації в межах корпоративного кластера
недержавного пенсійного фонду..
Розкрито зміст пенсійного забезпечення в контексті
формування та реалізації цілей державної соціальної
політики. Визначено основні чинники, що впливають на
формування та трансформацію фінансових механізмів
державного управління пенсійною системою. На основі
аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду функціонування
пенсійних систем доведено необхідність посилення їх
державного регулювання за умов трансформаційних процесів
і фінансово-економічних криз. Обгрунтовано перспективність
й ефективність запровадження пенсійних облігацій як
фінансового механізму залучення коштів до Пенсійного
фонду. Узагальнено теоретичні концепції та практичний
досвід розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні й
інших країнах, що дає підстави для більш глибокого
розуміння їх ролі у системі пенсійного забезпечення.
Обгрунтовано напрями розвитку фінансово-кредитних
відносин комерційних банків, страхових компаній, інститутів
спільного інвестування України, а також у сферах фондового
ринку та пенсійного забезпечення.

Інституціональна
модель фінансування
інвестиційного процесу
Страхування
як
механізм
надання
гарантій
підприємницької
діяльності
та
соціального захисту
населення:
сучасна
теорія і практика
Науковометодологічні засади
корпоративного
управління
в
економіці України

Діяльність
органів
соціального
страхування в Україні
у 20 - 30-х рр. XX ст.
Трансформація
фінансових
механізмів
державного
управління пенсійною
системою в Україні

В.

HU

2012

U

Пшик Б. І.
[17]
HU

Назва

U

2012

Становлення
і
розвиток фінансовокредитних відносин в
Україні

Формування пенсійних виплат таких окремих категорій громадян має певні
особливості і регулюється спеціальними законами. Виходячи з наявних відмінностей
пенсійного страхування окремих категорій застрахованих осіб можна зробити
висновок, що фінансову збалансованість бюджету Фонду не можна розглядати з
точки зору простої відповідності доходів і видатків. Адже через бюджет Фонду
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аналогічно концепції формування Державного бюджету мають враховуватись
стратегічні акценти соціально-економічного розвитку та виконання функцій держави.
Вказане має бути враховане в сучасній концепції пенсійного страхування в якості
невід’ємної частини.
В контексті дослідження варто звернути увагу, що вивченню положень
пенсійної системи та напрямів її розвитку приділяється значна увага. Основні наукові
роботи, по яких було захищено дисертації на присвоєння наукового ступеню доктора
наук наведено в табл. 5.
Аналіз змістовного наповнення перелічених досліджень доводить, що фокус
наукових інтересів вчених було зосереджено переважно на вивченні положень
накопичувальних форм пенсійного страхування та їх інфраструктури. Разом з цим,
кризові явища, що впродовж останніх років торкнулися вітчизняної фінансовоекономічної сфери довели вразливість інструментів капіталізації в питаннях їх
формування, збереження тощо. На фоні негативних наслідків фінансово-економічної
нестабільності, на нашу думку, доцільно було б посилити спрямування
дослідницького потенціалу на удосконалення та підвищення довіри до солідарної
пенсійної системи як найбільш поширеної та гарантованої державою.
Висновки. Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що механізм
пенсійної система в якості одного з основних чинників соціально-економічного
розвитку держави в сучасних умовах ще не розкрив увесь наявний потенціал щодо
виконання соціальних завдань забезпечення матеріальної підтримки осіб похилого
віку, а також загальнодержавних та суспільних цілей активізації і модернізації
економічної сфери. Дослідження показало, що теоретико-методологічні засади
формування сучасної пенсійної системи потребують удосконалення. З метою
удосконалення концепції вітчизняної пенсійної системи, на нашу думку, необхідно:
1. Розробити та запровадити механізм приведення у відповідність параметрів
формування пенсійної виплати періодам, впродовж яких відбувалось накопичення
пенсійних активів.
2. Визначити та запровадити механізм посилення участі держави та форми
гарантування пенсійних активів з урахуванням фактору фінансово-економічної
нестабільності.
3. Врахувати в сучасній концепції пенсійного страхування параметри
пенсійного страхування трудової сфери, що має обмеження у формуванні страхового
стажу та заробітної плати (доходу) та пов’язані з виконанням державних функцій в
якості невід’ємної частини.
4. Розробити та запровадити удосконалені елементи солідарної пенсійної
системи як найбільш поширеної в державі.
Реалізація перелічених рекомендацій дозволить активізувати функціонування
всіх трьох видів пенсійного страхування, через що забезпечити підвищення рівню
матеріальної підтримки пенсіонерів, а також запровадження якісних трансформацій в
економіці в напрямку її ефективності і конкурентноздатності.
Перспективами подальших досліджень у означеному контексті можна вважати
вивчення проблем формування цілісної концепції пенсійної системи та гармонізації її
функціонування у вітчизняному суспільному середовищі.
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ГЛАВА 1.13. ВИДИ ТА СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Садрідінов Т. Ш.
здобувач
Миколаївського національного аграрного університету
37B

Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний обмін товарами й
послугами, належить до числа найбільш давніх форм міжнародних відносин.
Необхідність і ефективність системи міжнародного обміну очевидна: для кожної
країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці, які
можуть бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни на виробництві
товарів, для яких у неї є найкращі умови, дає їй змогу розширити їх випуск,
використавши частину з них для продажу, а за виручені гроші закупити товари, яких
не вистачає [50, с. 423].
Інфраструктуру зовнішньоекономічної діяльності можна розглядати як систему
міжнародних державних, приватних і громадських інститутів, а також технічних
засобів, що діють та використовують відповідні заходи у ринково-фінансовій,
організаційно-виробничій, комунікаційній сферах в масштабах окремих країн і
міжнародної економіки в цілому. Зовнішньоекономічна інфраструктура зорієнтована
на обслуговування інтересів суб’єктів міжнародних ринкових відносин та
забезпечення їх ефективної реалізації та взаємодії. Значний потенційний вплив
інфраструктури на розвиток національної економіки випливає із деяких технічних та
економічних характеристик, що відрізняють її від більшості інших товарів та послуг.
Саме ці характеристики, а також особливості функціонування зовнішнього сектору
економіки, вимагають певної уваги держави до зовнішньоекономічної
інфраструктури.
Домінуючою економічною характеристикою сучасної інфраструктури є
надання послуг через мережі постачання, розраховані на обслуговування значної
кількості споживачів, наприклад, залізничний транспорт, засоби зв’язку, морські
порти тощо. Ці системи у більшості випадків є спеціалізованими, тобто призначені
для надання лише одного виду послуг.
Інвестиції в системі комунікацій (наприклад, в підземні трубопроводи) є
фактично незамінними, оскільки вони не можуть бути переорієнтовано на
використання іншим чином, а також не можуть бути перенесені в інше місце, на
відміну, наприклад, від інвестицій у транспортні засоби [44, с. 158].
Інфраструктура постає як складне системне утворення, що має свої особливості
розвитку, свої економічні ресурси та результати, свої цілі та функції. Але, в першу
чергу, система характеризується через сукупність її складових елементів, видів та
аналіз взаємозв’язку між ними. В узагальненому вигляді класифікація видів
зовнішньоекономічної інфраструктури наводиться на рис. 1.
Отже, під ринковою інфраструктурою зовнішньоекономічної діяльності
розуміється система міжнародних, державних, приватних i громадських інститутів,
а також технічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів міжнародних
ринкових відносин та забезпечують їx ефективну діяльність та взаємодію. Таким
чином, інфраструктура постає як складне системне утворення, що має свої
особливості розвитку, свої економічні ресурси та результати, свої цілі та функції.
Але, в першу чергу, система характеризується через сукупність її складових
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елементів та аналіз взаємозв'язку між ними.
Види зовнішньоекономічної
інфраструктури

- організаційно-технічна
- фінансово-кредитна
- науково-дослідницька

За загальним
призначенням

- інфраструктура підприємства, що
самостійно здійснює ЗЕД
- спеціалізовані недержавні
підприємства – посередники
- державні інфраструктурні елементи
- міжнародні суб’єкти – елементи
інфраструктури

За рівнем
функціонування

- інфраструктура міжнародної торгівлі
- інфраструктура зовнішнього ринку
капіталу
- інфраструктура зовнішнього ринку
робочої сили
- інфраструктура міжнародного
науково-технічного співробітництва
- інфраструктура валютно-фінансового
ринку

За напрямом
спеціалізації

Рис. 1. Види ринкової інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна інфраструктура призначена сприяти встановленню
контактів вітчизняних підприємців з іноземними партнерами, обслуговувати процес
укладання угод між цими контрагентами та допомагати їх здійсненню. У зв’язку з
цим зовнішньоекономічну інфраструктуру можна поділити на такі рівні рис. 2.
Наведена класифікація показує, що управління зовнішньоекономічною
інфраструктурою має здійснюватись як на національному, так і на
світогосподарському рівнях. Проте, у будь-якому випадку частка управлінських
функцій належатиме державі. Основними засобами зовнішньоторгової політики на
національному рівні виступають національне законодавство, котре встановлює режим
експорту та імпорту товарів, і торгові договори й міжнародні угоди (дво- і
багатосторонні) уряду країни з урядами інших країн. Зовнішньоекономічна
діяльність, порівняно з іншими формами економічних взаємовідносин, потребує
більш ширшого інфраструктурного забезпечення.
Остання включає в себе систему державних та приватних установ, що надають
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юридичне, консультаційне та наукове сприяння ефективній діяльності підприємств як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. До складових елементів
інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності, на нашу думку, можна віднести:
державні органи управління, фінансово-кредитні установи, навчальні установи та ін.
(рис. 3).

Зовнішньоекономічна інфраструктура
інфраструктура окремого
підприємства, що самостійно
займається
зовнішньо-економічною
діяльністю, без посередників;

державні інституції зовнішньо–
економічної інфраструктури

інфраструктура у вигляді
спеціалізованих недержавних
підприємств-посередників,
за допомогою яких укладаються й
здійснюються угоди

міжнародні, регіональні інституції
інфраструктури
світового
господарства

Рис. 2. Рівні зовнішньоекономічної інфраструктури
Джерело: власні дослідження

У сучасному світовому господарстві, з однієї сторони, має місце
наростання глобального процесу інтернаціоналізації, а з іншої – економічне
зближення країн на регіональній основі, що приймає форму економічної
інтеграції.
Тенденція зростання регіональної інтеграції має певні наслідки для
формування інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності. Перша особливість
формування інфраструктури полягає в тому, що фактори виробництва все більшою
мірою мігрують в межах інтеграційного простору, тому стає необхідним розвиток
тих інфраструктурних елементів, які забезпечують швидке їx переміщення та
ефективне використання на території інших країн. Це стосується шляхів сполучення
та транспортних засобів, банків, страхових організацій, засобів зв’язку та передачі
інформації, фондових та валютних бірж, готелів та ресторанів, митної служби тощо.
Друга особливість полягає у тому, що відбувається зміна пріоритету від розвитку
зовнішньоторговельних інфраструктурних елементів до обслуговуючих елементів
виробничого характеру (іноземні інвестиції, маркетинг, міжнародний лізинг тощо).
Третя особливість - виникнення специфічних інфраструктурних засобів та
елементів, які обслуговують інтереси регіонального угрупування. Приклад діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку. Четвертою особливістю є
поєднання зусиль учасників регіонального об’єднання по створенню та спільному
використанню об’єктів інфраструктури.
Велике значення для формування ринкової інфраструктури за сучасних умов
відіграє посилення позицій транснаціональних корпорацій, які сприяють процесу
інтернаціоналізації виробництва. ТНК- це джерело значних коштів, які можуть бути
використані i на розвиток елементів інфраструктури. Діяльність ТНК сприяє
розвитку науково-технічного прогресу у сфері інфраструктури.
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Складові елементи інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності
державні органи управління
фінансово-кредитні установи, інвестиційні компанії
наукові та науково-дослідні установи
підприємства, що обслуговують виробництво
зовнішньоторговельні фірми та інші посередники
страхові компанії
логістичні та експедиторські компанії
установи, що надають дозвіл здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, проводять
фітосанітарний і екологічний контроль, видають сертифікат про походження товару

Рис. 3. Елементи інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності [24, c. 122]
Орієнтація ТНК на отримання прибутку вимагає постійного підвищення
ефективності дії інфраструктурної системи. I нарешті, за сучасних умов поширюється
діяльність ТНК у сфері послуг, тобто безпосередньо в інфраструктурному секторі.
Розвиток сфери послуг в Україні значною мірою буде залежати у майбутньому від
розвитку українських транснаціональних корпорацій.
Іншим важливим
фактором, який впливає на формування ринкової
інфраструктури, є зовнішньоекономічна політика держави, яку можна розглядати в
двох аспектах: з точки зору її сутності та з точки зору її направленості. Сутність
сучасної зовнішньоекономічної політики (у самому загальному огляді) зводиться до
програми заходів по підтримці експорту України на світових ринках. Причому
стратегія просування національного експорту повинна полягати, як вважає сучасна
неокласична теорія, не просто в збільшенні його обсягів, а у сприянні створенню
довгострокових конкурентних переваг країни на світовому ринку.
Різноманітність
та
багаточисельність
інфраструктурних
елементів
зумовлюють складність механізму функціонування цієї системи, забезпечують
існування різних форм дії інфраструктури. Ефективне функціонування зовнішнього
сектору економіки України передбачає відповідне організаційно-економічне
забезпечення, до якого відноситься інституціонально-управлінська структура
зовнішньоекономічної діяльності, маркетингове та інформаційне забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності, а також транспортне обслуговування зовнішнього
сектору.
Початковим
рівнем управлінського механізму є структури окремого
підприємства – виробника, яке самостійно реалізує свою продукцію на світовому
ринку. Наступним рівнем організаційної структури зовнішньоекономічної діяльності,
виступають спільні підприємства, посередницькі структури (товарні біржі, торгові
будинки), вільні економічні зони. Реалізація зовнішньоекономічної стратегії держави
в значній мірі залежить від ефективного функціонування інституційних структур, що
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регулюють зовнішньоекономічні зв'язки та виконують загальноорганізаційні
функції. До числа таких структур відносяться Міністерство економічного розвитку та
торгівлі, Міністерство доходів і зборів, Верховна Рада, Кабінет Міністрів,
Національний банк, місцеві Ради народних депутатів, інші органи управління у
відповідності до своїх функцій. Велике значення для поширення підприємництва за
межі державного кордону відіграють торгово-економічні місії Міністерства
економічного розвитку і торгівлі.
Велике значення для економіки, орієнтованої на експорт, відіграє система
міжнародного маркетингу. Без маркетингу українським експортерам не закріпитися
на зовнішніх ринках i не досягти переваги на внутрішньому ринку. Вибір
відповідного способу виходу на зовнішній ринок залежить не лише від його
особливостей, а і від мети вітчизняного підприємця, його внутрішніх можливостей i
напрямків підприємницької діяльності. У подальшому розв’язується проблема
створення служби, яка відповідала б конкретним умовам зарубіжного маркетингу.
Важливим напрямом формування та розвитку маркетингового забезпечення України
у світогосподарських зв’язках є наявність та всебічний аналіз інформації про правове,
економічне, соціально-культурне середовище збуту товарів, надання послуг на
зовнішньому ринку. Це передбачає
налагодження
сучасної інформаційної
системи маркетингу в Україні: використання сучасних інформаційних технологій,
реалізації національної програми інформатизації, більш широке впровадження
штрихового кодування при маркуванні товарів, перехід на міжнародну систему
бухгалтерського обліку i звітності, широка участь у виставках – ярмарках
інформаційних технологій i телекомунікацій тощо. Це дасть змогу Україні піднятися
на більш високий рівень інформаційної оснащеності i підвищить авторитет країни
як ділового партнера.
Наступним елементом механізму зовнішньоекономічної інфраструктури є
транспортне забезпечення. Світова практика свідчить, що з
розвитком
зовнішньоекономічної діяльності значно зростає попит на транспортні послуги.
Огляд розвитку транспортної системи України з точки зору її зовнішньоекономічної
діяльності, проведений у дисертації, дає змогу стверджувати, що саме транспортна
однією
із
самих
слабких
ланок
обслуговування
інфраструктура
є
зовнішньоекономічного сектору. Низька її якість збільшує витрати підприємців при
перевезенні продукції. Розв’язання цієї проблеми можливе лише за умови об’єднання
зусиль підприємницьких структур i держави, залучення іноземного капіталу до
фінансування транспорту i комунального господарства, ефективності процесів
приватизації у цій галузі i т.ін.
Комерційний потенціал послуг транспортної інфраструктури залежить від
наступних особливостей: виробнича технологія, що веде до формування
природних монополій; суспільний характер споживання; труднощі із покриттям
витрат; проблеми розподілу; важливість побічного ефекту. Аналіз показує, що
потенціал комерціалізації та конкуренції у сфері інфраструктури більш широкий,
ніж прийнято вважати. Підвищення ефективності функціонування системи
транспорту значною мірою залежить від розвитку конкуренції у цій галузі, а також
від раціонального поєднання зусиль приватного i державного секторів.
В
цілому, аналіз механізму
функціонування зовнішньоекономічної
інфраструктури дає змогу зробити висновок, що його ефективність та подальший
розвиток напряму залежить від швидкості та якості ринкових перетворень в
Україні, від зваженості та послідовності політики Уряду, від загального розвитку
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економіки держави в цілому.
Таким чином, інфраструктурою зовнішньоекономічної діяльності аграрного
ринку слід вважати систему підприємств та організацій, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність і систему міжнародних, державних, приватних і
суспільних інститутів. Така система забезпечує взаємозв’язок між структурними
елементами ринку, допомагає вільному руху товарів, безперервному функціонуванню
сфери аграрного виробництва і постачання товарів кінцевим споживачам, а також
представляє інтереси суб’єктів міжнародних відносин і забезпечує їх ефективну
діяльність
і
взаємодію.
Основними
складовими
зовнішньоекономічної
інфраструктури є: товарні біржі, агроторгові доми, сільськогосподарські
обслуговуючі та збутові кооперативи, виставки-ярмарки, аукціони, трейдери, оптові
продуктові ринки, магазини, дорадчі служби, інформаційно–консультаційні центри,
консалтингові фірми, торгово-промислова палата, аграрний союз, банки, транспортні
підприємства, елеватори.
Зовнішній аграрний сектор можна розглядати як інтегровану систему, яка
складається з зовнішньоекономічної діяльності і обслуговуючої інфраструктури.
Основним завданням цієї системи є сталий розвиток, під яким слід розуміти
ефективне і безперервне функціонування і розподіл кінцевих результатів діяльності
(економічних вигід від зовнішньоекономічних операцій сільськогосподарських та
продовольчих переробних підприємств), що у свою чергу забезпечить відповідне
функціонування національного аграрного сектору. Основною ціллю функціонування
інфраструктури зовнішньоекономічного аграрного сектору є забезпечення
життєдіяльності зовнішнього аграрного ринку. Це завдання повинне реалізовуватися
через створення можливостей для саморозвитку зовнішнього аграрного сектору та
координації його взаємозв’язків з іншими секторами економіки.
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ГЛАВА 1.14. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
38B

Ярошенко О. В.
к.е.н.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
39B

На сучасному вітчизняному економічному просторі з’явилися нові суб’єкти
економічної діяльності, які мають юридичне право і фінансову можливість стати
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потужним внутрішнім інвестором. Це недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ), які в
Україні є представниками третього рівня сучасної пенсійної системи, та які тільки
почали розвиватися як альтернатива солідарній пенсійній системі. Розвиток
діяльність цих структур вимагає вивчення специфіки їх функціонування та адаптації
існуючих наукових знань. Розглядаючи механізм ефективного регулювання та
формування фінансової стратегії НПФ, потрібно дослідити категорійно-понятійний
апарат, за допомогою якого буде розкрито сутність цього механізму та
проаналізовано його вплив на ефективність діяльності НПФ в цілому. Почнемо з
самого визначення НПФ.
В контексті проведеного дослідження НПФ розглядається нами як фінансова
установа, яка формує довгострокові фінансові ресурси за рахунок пенсійних внесків
суб’єктів господарювання і домогосподарств та трансформує їх в інвестиційний
капітал з метою забезпечення прийнятного рівня майбутніх пенсійних виплат і яка
самостійно несе відповідальність за результати своє діяльності. З поданого
визначення виділено два типи збільшення фінансових ресурсів НПФ, які є його
активами, а саме: кількісний приріст активів (збільшення суми активів фонду за
рахунок додаткових пенсійних внесків учасників); інвестиційний (якісний) приріст
активів (збільшення суми активів фонду за рахунок отриманого прибутку від
застосування фінансових інструментів інвестування). НПФ зацікавлені в першому
типі збільшення активів, нарощування якого стає можливим завдяки забезпеченню
привабливого для потенційних учасників рівня прибутковості, тобто при розвитку
другого типу нарощування активів [1]. Важливим інструментом реалізації цього
процесу є розробка вдалої фінансової стратегії НПФ. Таким чином фінансова
стратегія є визначальною в контексті предмета і об’єкта проведеного дослідження.
Доцільно використати наступні види головної фінансової стратегії компанії,
виділені І. А. Бланком:
1. Стратегія фінансової підтримки прискореного розвитку підприємства, яка
передбачає нарощування потенціалу формування фінансових ресурсів підприємства
(«прискорений ріст»).
2. Стратегія фінансового забезпечення обмеженого росту підприємства.
Реалізується в умовах ефективного розподілу і використання фінансових ресурсів
підприємства («обмежене зростання»).
3. Антикризова фінансова стратегія підприємства. Реалізується в умовах
формування достатнього рівня фінансової безпеки підприємства («скорочення») [2].
Серед науковців популярним є методичний підхід до формування фінансових
стратегій на підприємстві за допомогою матриці Ж. Франшона і І. Романе [3, 4].
Сутність цієї методики полягає в тому, що прогнозування і вибір фінансової стратегії
фірми здійснюється за допомогою розрахунків, результати яких представлені у
вигляді матриці фінансових стратегій. Перевагою цього науково-методичного підходу
є те, що маніпулюючи в рамках даної матриці можна розглядати проблему в динаміці,
отримуючи можливість не тільки формувати фінансову стратегію, але і модифікувати
її, в результаті зміни певних важливих параметрів функціонування підприємства.
Проте, зважаючи на специфіку фінансово-господарської діяльності НПФ, зазначений
науково-методичний підхід потребує певної адаптації.
Матриця фінансових стратегій будується на підставі трьох показників:
результат господарської діяльності ( РГД ), результат фінансової діяльності ( РФД ),
результат фінансово-господарської діяльності ( РФГД ). Результат господарської
діяльності говорить про ліквідність підприємства після фінансування усіх витрат,
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пов’язаних з його розвитком. Результат фінансової діяльності потрібен для
визначення величини і динаміки грошових коштів підприємства у результаті його
фінансової діяльності. Таким чином, РФГД є комплексним показником оцінки
діяльності підприємства.
В такому випадку доцільно аналізувати результат господарської діяльності,
враховуючи алгоритм розрахунку РГД , поданий Стояновою Е. С. та адаптувавши
його для НПФ за наступною формулою:
РГД  П  ДЗ   КЗ  ФВ кор  ВІ  ЗПМ ,
(1)
де РГД – результат господарської діяльності НПФ;
П – прибуток до розподілення на індивідуальних рахунках;
ДЗ – зміна дебіторської заборгованості за період;
КЗ – зміна кредиторської заборгованості за період;
ФВкор . – короткострокові фінансові вкладення та інші оборотні активи окрім
грошових коштів на поточних рахунках;
ВІ –інвестування в нерухомість за період;
ЗПМ – звичайний продаж майна.
Значення показника РГД переважно залежить від зміни чистої вартості активів
НПФ за період у результаті якісного приросту активів, який утворюється за рахунок
чистого прибутку, тому для НПФ бажано, щоб РГД був більше нуля або йому
дорівнював.
Визначення величини і динаміки грошових коштів у наслідок фінансової
діяльності розрахуємо за формулою, яку пропонує Стоянова Е.С. [3, стор. 399]. Але
врахуємо лише ті показники, які можуть виникати у діяльності НПФ (наприклад,
Законом України вiд 09 липня 2003 р. № 1057-IV визначено, що НПФ не може
залучати кредитні ресурси):
РФД  КЗ  ФВдовг  Д ФВдовг
(2)
де РФД – результат фінансової діяльності НПФ;
ФВдовг – приріст довгострокових фінансових вкладень за період;
Д ФВдовг – доходи від довгострокових фінансових вкладень.
Позитивне значення РФД для НПФ може утворитися через вплив наступних
чинників у різній комбінації: збільшення кредиторської заборгованості перед третіми
особами; зменшення довгострокового інвестування активів у поточному періоді;
зростання доходу від довгострокових фінансових вкладень. Через законодавче
обмеження щодо формування кредиторської заборгованості, нормальним для НПФ
вважається від’ємне значення РФД , або результат, наближений до нуля.
Результат фінансово-господарської діяльності ( РФГД ) розрахуємо за
формулою:
РФГД  РГД  РФД ,
(3)
де РФГД – результат фінансово-господарської діяльності.
РФГД відображаються за допомогою матриці фінансової стратегії (табл. 1), яка
допомагає спрогнозувати критичний шлях розвитку діяльності НПФ у майбутній
перспективі, намітити прийнятний рівень ризику та виявити потенційні можливості
подальшого розвитку.
Рух по горизонталі відбувається внаслідок зміни результату фінансової
діяльності, пов'язаної зі зменшенням довгострокових фінансових вкладень. Напрямок
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руху від від’ємного РФД до позитивного. Рух по вертикалі – це результат
господарської діяльності, пов'язаний зі зростанням поточних фінансових потреб НПФ
та придбанням нерухомості.
Таблиця 1
Матриця Франшона-Романе визначення стадії фінансового розвитку НПФ
Стадія
фінансового
розвитку
РГД >> 0 *

Зростання
РФД << 0

Стабілізація
РФД = 0

1
4
РФГД = 0
РФГД > 0
РГД = 0
7
2
РФГД < 0
РФГД = 0
РГД << 0
9
8
РФГД << 0
РФГД < 0
Джерело: побудовано автором на підставі [3,4]
F

F

Гальмування
РФД >> 0

6
РФГД >> 0
5
РФГД > 0
3
РФГД = 0

Головна
фінансова
стратегія
Прискорений
ріст
Обмежене
зростання
Скорочення

Головна фінансова стратегія, яка розміщена відповідно кожному квадранту, є
найкращим пріоритетом для подальшого фінансового розвитку НПФ. Якщо РГД та
РФД мають протилежні значення у приблизно однакових розмірах або одночасно
дорівнюють нулю, то РФГД також буде дорівнювати 0 (ситуація 1, 2, 3).
Переміщення по цих квадрантах означає урівноваженість фінансових потоків між
поточною потребою у ліквідних активах та довгостроковим інвестуванням. Ситуації
рівноваги можливі у наступних комбінаціях: зменшення поточних фінансових потреб
та нарощування довгострокових фінансових активів, що є умовою фінансового
розвитку НПФ (ситуація 1); компенсація від’ємного якісного приросту позитивним
кількісним приростом активів, чи навпаки (ситуація 2); збільшення поточних
фінансових потреб та згортання довгострокових фінансових інвестицій в однакових
обсягах, що означає збалансованість ліквідних активів НПФ, але і одночасне
гальмування фінансового розвитку (ситуація 3). Будь яке відхилення ситуації від
вище зазначених параметрів призводить до розбалансованості між наявністю
ліквідних активів та потребою в них. Відрізнятися від нуля РФГД може у 4
комбінаціям: «більше нуля» (ситуація 4, 5), «набагато більше нуля» (ситуація 6),
«менше нуля» (ситуація 7, 8), «набагато менше нуля» (ситуація 9).
Ситуація 7 може виникнути за умови збільшення довгострокових фінансових
інвестицій ( РФД << 0), та при незначному коливанні прибутку та поточних
фінансових потреб, що компенсують один одного ( РГД = 0). Такі коливання
призводять до утворення епізодичного дефіциту ліквідних активів, якщо утворюється
від’ємне значення кількісного приросту активів. Такі коливання погіршують
фінансову платоспроможність НПФ, що може призвести до збільшення відтоку
учасників та скороченню обсягів інвестування ( РГД << 0). У цьому випадку потреба
у поточних ліквідних активах пропорційно зростатиме, що утворить кризовий
платіжний стан.
Розміщення у квадранті 8 можливе, коли довгострокові фінансові інвестиції
формуються не за рахунок кількісного чи якісного приросту активів, а за рахунок
Примітка. * Знак >> або << означає, що значення набагато більше 0, що є
суб’єктивною ознакою і залежить від індивідуальних характеристик НПФ та суб’єктивної
думки аналітика, незначне значення РГД та РФД прирівнюється до 0.
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утворення кредиторської заборгованості перед третіми особами, або погашення такої
кредиторської заборгованості потребує відволікання довгострокових фінансових
інвестицій, а також у разі збитковості таких довгострокових вкладень при їх
одночасному нарощування. Подібні фінансові стратегії є абсолютно невдалими і при
їх незмінності виникає кризове становище НПФ (перехід до квадранту 9).
Ситуації у квадрантах 4, 5, 6 означають збільшення чистої вартості активів
переважно за рахунок їх якісного приросту та надання переваги поточному фінансову
інвестування у наслідок збитковості довгострокових фінансових вкладень, або через
недостатній обсяг активів. Для більш зрілого НПФ також виникає потреба у
дотриманні високого рівня ліквідності.
Фінансовий розвиток НПФ пропонується поділити на наступні стадій:
становлення, зростання, стабілізація, гальмування. Вочевидь, що фінансова стратегія
НПФ повинна визначатися виходячи з того, на якій стадії розвитку, зокрема
фінансового розвитку, він знаходиться. Економічна інтерпретація стадій фінансового
розвитку представлена в табл. 2.
Таблиця 2
Економічна інтерпретація стадій фінансового розвитку
Стадія фінансового
розвитку
Становлення та
зростання

Стабілізація

Гальмування
(скорочення)

Економічна інтерпретація

Визначення цілей і напрямів фінансового
розвитку. Найкраща стадія фінансового
розвитку: НПФ успішно розвивається, зростає
чиста вартість активів, ефективно
розподіляються фінансові ресурси.
НПФ розвивається епізодично, зростання
чистої вартості активів відбувається
повільними темпами
Діяльність НПФ залежить від зовнішніх
чинників. Чиста вартість активів скорочується.
Фінансові потоки нестабільні

Пріоритетні сфери
фінансового розвитку
Аналіз фінансового
середовища. Прискорений
ріст потенціалу
формування фінансових
ресурсів НПФ
Забезпечення ефективного розподілу і використання фінансових
ресурсів НПФ
Формування достат-нього
рівня безпеки
підприємства.

Джерело: побудовано автором на підставі [3,4]

Фінансові стратегії, відповідно до попередньо визначених нами особливостей
їх функціонування, бувають наступних видів: «прискорений ріст», «обмежене
зростання», «скорочення». Небажаною стадією фінансового розвитку є стадія
гальмування, тобто спад фінансового розвитку. Стадія фінансового розвитку може
змінюватися непослідовно. Так, наприклад стадія стабілізація може змінитися стадією
гальмування чи, навпаки, розвитком.
Діагностування стадії фінансового розвитку допоможе визначити яку стратегію
треба обрати. З цією метою пропонуємо використовувати матрицю фінансових
стратегій Франшона-Романе. Алгоритм визначення фінансової стратегії наступний:
1. Визначаємо стадію фінансового розвитку НПФ.
Квадрант 1, як правило, притаманний для НПФ на першому етапі життєвого
циклу НПФ, у яких політика формування і розподілу фінансових ресурсів є вдалою і
відповідає комплексним оптимізаційним критеріям формування фінансової стратегії.
НПФ має дуже низьку потребу у ліквідних активах та одночасно достатній обсяг
ресурсів для довгострокового інвестування. Основним джерелом приросту
фінансових ресурсів є інвестиційний приріст активів, оскільки РГД >>0 (рис. 1).
2. Аналізуємо вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на фінансову та
господарську діяльність НПФ.
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Потреба у ліквідних активах буде зростати, по мірі переходу до наступного
етапу життєвого циклу НПФ, тому потрібно вирішити яким шляхом розвиватися далі:
або дотримуватися стратегії прискореного розвитку і зміститися до квадранту 4, або
змінити стратегію на обмежене зростання у випадку негативного впливу зовнішніх
чинників.
3. Обираємо найкращу стратегію, яку можна досягти при тих умовах, що
склалися.
Стадія
фінансового
розвитку

РГД >> 0 *
РГД = 0
РГД << 0

Зростання
РФД << 0

Стабілізація
РФД = 0

Гальмування
РФД >> 0

1

4

6

7

2

5

9

8

3

Головна
фінансова
стратегія
Прискорений
ріст

Обмежене
зростання
Скорочення

Рис. 1. Матриця формування фінансової стратегії НПФ на прикладі квадранта 1
Примітка. Знак >> або << означає, що значення набагато більше 0, що є суб’єктивною
ознакою і залежить від індивідуальних характеристик НПФ та суб’єктивної думки аналітика,
незначне значення РГД та РФД прирівнюється до 0.
Джерело: розроблено автором

За другим сценарієм ми повинні змінити стратегію на обмежене зростання.
Тут можливі такі варіанти: при понижених обсягах потреби у ліквідний активах це
може бути квадрант 2, при необхідності їх нарощування і відсутності недостатнього
обсягу якісного приросту активів – квадрант 7 (рис 1).
Проаналізуємо стадії фінансового розвитку і визначимо головну фінансову
стратегію на прикладі НПФ «Фармацевтичний». Розрахунок необхідних показників
подано у табл. 3.
За рахунок того, що НПФ «Фармацевтичний» продовжував накопичувати
дебіторську заборгованість та нарощувати довгострокові фінансові вкладення у 2007
році фінансове становище НПФ не поліпшилось. Хоча, на відміну від звичайного
підприємства, НПФ може більш тривалий час успішно переживати брак фінансових
ресурсів, особливо на першому етапі життєвого циклу НПФ, проте такий кризовий
період не може тривати довго. Для подолання кризового стану, підсиленого початком
фінансової кризи 2008 р., НПФ довелося зменшити частку довгострокових
фінансових вкладень, що позначилося на позитивному значенні РФД та РФГД в
цілому. Тому, зважаючи на значні збитки 2008 р., стадія фінансового розвитку ВНПФ
«Фармацевтичний» характеризується як стадія «гальмування», а фінансова стратегія,
як стратегія «скорочення». В наступному році фінансове становище НПФ
стабілізується. З матриці ми бачимо, що вдалося повернутися до подальшого
фінансового розвитку. Враховуючи сучасний стан фінансового розвитку ВНПФ
«Фармацевтичний», найбільш вдалою фінансовою стратегією на найближчий період є
«прискорений ріст», якій відповідають квадрантам 1, 4 та 6 та підтверджується
розрахунками, наведеними в табл. 2.
Подібні розрахунки були проведені для КНПФ Національного банку України,
НПФ ВПФ ФріФлайт та НТ КНПФ «Брокбізнескапітал», які показують, що всі
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досліджені нами НПФ діють в межах стратегії обмеженого зростання та прагнуть
змінити її на стратегію прискореного росту. Графічну інтерпретацію отриманих
результатів подано на рис. 2.
Таблиця 3
Розрахунок результатів фінансово-господарської діяльності ВПФ «Фармацевтичний»
Результативні
показники
Прибуток до розподілення
на
індивідуальних
рахунках.
Зміна
дебіторської
заборгованості за період.
Зміна
кредиторської
заборгованості за період.
Виробничі інвестування за
період.
Приріст довгострокових
фінансові вкладення за
період.
Доходи
від
довгострокових
фінансових вкладень.
Результат господарської
діяльності.
Результат
фінансової
діяльності.
Результат
фінансовогосподарської діяльності

Позначення

2005

2006

Роки аналізу
2007

2008

2009

П

(-80,8)

140,5

2125,5

(-3530)

2315

∆ДЗ

-

168,5

2625,7

(-2691)

356

∆КЗ

37,8

(-37,8)

3,9

87

(-87)

ВІ

-

364,8

-

-

-

∆ФВдовг

1618,3

861,3

1664,5

(-455)

2146

ДФВдовг

55,4

293,8

604,6

871

837

РГД

(-43)

(-430,6)

(-496,3)

(-926)

1872

РФД

(-1525,1)

(-605,3)

(-1056)

1413

(-1396)

РФГД

(-1568,1)
<0

(-1035,9)
<0

(-1552,3)
<0

487 > 0

476 > 0

Логічне значення РГД

-

РГД = 0

РГД << 0

РГД << 0

РГД << 0

РГД>>0

Логічне значення РФД

-

РФД << 0

РФД <<0

РФД << 0

РФД >>0

Номер квадранта

-

7

9

9

3

РФД <<
0
1

Джерело: розрахунки автора на підставі [5]

Спрямування частини фінансових ресурсів в об’єкт нерухомості на тлі
незначного прибутку та значного зростання дебіторської заборгованості погіршило
ліквідність активів та вплинуло на стадію фінансового розвитку підприємства у 2006
році (переміщення у 9 квадрант).
Стадія
фінансового
розвитку
РГД >> 0

Зростання
РФД << 0

Стабілізація
РФД = 0

Гальмування
РФД >> 0

1

2009

4

6

РГД = 0

7

2005

2

5

РГД << 0

9

2006
2007

8

3

– фактична модифікація фінансової стратегії;

Головна
фінансова
стратегія
Прискорений
ріст

Обмежене
зростання
2008

Скорочення

– прогнозована

модифікація.

Рис. 2.Матриця модифікування фінансової стратегії ВПФ «Фармацевтичний»
Джерело: побудовано автором на підставі табл. 2.
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За допомогою побудованих матриць можна прогнозувати майбутнє фінансове
становище НПФ та будувати стратегію комплексного використання усіх фінансових
ресурсів, направлену на досягнення стратегічної мети діяльності НПФ, яка є
пріоритетною на даному етапі розвитку НПФ. В межах даної матриці можна
розглядати проблему співвідношення мети і ресурсів розвитку НПФ у динаміці,
реалізуючи можливість модифікувати фінансову стратегію як в бік фінансового
розвитку, так і в бік стабільного зростання, спрямувавши зусилля на пріоритетні
сфери фінансового розвитку, через зміни важливих параметрів функціонування
підприємства.
Особливість матриці фінансових стратегій НПФ була виявлена під час
практичної перевірки її результативності. По-перше, переміщення може бути не по
суміжних квадрантах, що обумовлено специфікою фінансово-господарської
діяльності НПФ, а саме: відсутністю кредитних ресурсів у фінансовій діяльності НПФ
та низькою часткою кредиторської заборгованості у господарській діяльності НПФ,
яка може виникати на дату звітності і бути зовсім відсутньою на наступну дату
звітності.
По-друге, квадранти, які для звичайного промислового підприємства
визначають стадію фінансового розвитку як гальмування, для НПФ означають
зростання, оскільки активно здійснюється формування довгострокових активів,
скорочення кредиторської заборгованості, високий дохід від довгострокових вкладень
тощо (квадранти 1, 7, 9). І навпаки, квадранти 6, 5, 3 визначають стадію фінансового
розвитку НПФ як «гальмування», в той час як для промислового підприємства вони є
найкращими.
По-третє, спостерігається залежність результатів визначення стадії фінансового
розвитку від етапу життєвого циклу НПФ.
За допомогою побудованих матриць можна прогнозувати майбутнє фінансове
становище НПФ та будувати стратегію комплексного використання усіх фінансових
ресурсів, направлену на досягнення стратегічної мети діяльності НПФ, яка є
пріоритетною на даному етапі життєвого циклу. В межах даної матриці можна
розглядати проблему співвідношення мети і ресурсів розвитку НПФ у динаміці,
реалізуючи можливість модифікувати фінансову стратегію як в бік фінансового
розвитку, так і в бік стабільного зростання, спрямувавши зусилля на пріоритетні
сфери фінансового розвитку, через зміни важливих параметрів функціонування
підприємства.
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РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ГАЛУЗЕЙ, КОМПЛЕКСІВ, СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
2B

ГЛАВА 2.1. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ
ЕКОНОМІКИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
40B

Бондар-Підгурська О.В.
к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
41B

Глобальні проблеми людства, його подальшого існування та розвитку
обумовили концентрацію зусиль світової спільноти на вирішенні питань сталого
розвитку. Серед суттєвих та найбільш загрозливих небезпек людської цивілізації
визначилась нестача природних ресурсів, постійні значні втрати людського
потенціалу та зростання ризиків, пов’язаних із нерівністю в якості життя, розподілі
ресурсів, умов існування та розвитку тощо. Майбутні покоління ставляться під
загрозу гідного існування через зменшення природних ресурсів для цього та
погіршення якості довкілля (повітря, води, землі, забрудненості місць проживання
тощо), а також через зниження духовно-культурного потенціалу нинішнього
покоління [1, с.7]. Більшість документів ООН свідчать «про цілий ряд складних
довготривалих проблем в області оточуючого середовища, які мають колосальні
наслідки для економічного добробуту і безпеки держав в усьому світі: глобальне
потепління, руйнування озонового слою, втрата біорізноманіття, деградація земель і
вирубка лісів, забруднення прісноводних ресурсів, зникнення рибних запасів,
попадання токсичних речовин в оточуюче середовище та організм людини – все це
ставить під загрозу наше фізичне та репродуктивне здоров’я» [2, c.182].
Розв’язанню даного переліку проблем сприятиме розробка ефективних
механізмів стійкого зростання економіки в контексті сталого розвитку.
Дана проблема розглянута в багаточисельних роботах науковців: О.І.Амоші [1],
В.П. Антонюка [1], В.Е.Левкевича [2], Л.Мельника [3], В.В.Москвичева [2],
О.Ф.Новикова [1], П.Г. Никитенка [2], В.Трегобчук [14], Н.Я. Шапарева [2],
Ю.І.Шокина [2] та інших. Проте, питання механізмів стійкого розвитку економіки
України в контексті існуючих моделей сталого розвитку висвітлено недостатньо
повно, зокрема не завжди враховані вимоги часу, нечітко розмежовано категорії
«стійкий розвиток» та «сталий розвиток» розвиток, не конкретно визначено місце
стійкого розвитку економіки у сталому розвитку країни.
Розробити та запропонувати механізми стійкого розвитку економіки України в
контексті існуючих моделей сталого розвитку на основі комплексного підходу.
Відомий англійським економістом Лайонел Чарлз Роббінс зазначав, що
«економіка – це наука, яка вивчає поведінку людини з точки зору відносин між його
цілями та обмеженими ресурсами, які допускають альтернативне використання» [4].
Якщо перекласти дане визначення на мову кібернетики, то людину варто розглядати
як керуючу підсистему, яка в умовах обмеженості ресурсів прагне досягти
поставлених цілей за допомогою грамотно сформованих (ефективних) механізмів
управління.
Загальновідомий термін «механізм» (технічне тлумачення), тобто зчеплення,
що дає можливість руху, в економічному розумінні означає, на думку Н.І. Новицького
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[5, с.134], «систему, пристрій, що визначає порядок будь-якої дії, а також
послідовність станів, процесів, що визначають собою будь-яку дію або явище». Дж.
К. Лафта [6, с.349] подає категорію «механізм управління» як «сукупність засобів
впливу, що використовуються в управлінні, або, точніше, комплекс важелів, які
застосовуються в управлінні». Р. Дафт [7, с.202] описує механізм управління в
контексті «сукупності дій і методів впливу на діяльність людей з метою спонукання їх
до досягнення організаційних цілей». Автор даної статті під механізмом управління
розуміє сукупність певних методів та засобів впливу керуючої підсистеми на
керовану підсистему з метою досягнення поставлених цілей на всіх рівнях
господарювання. Якщо дії відбуваються в рамках обмежених ресурсів, є сенс
говорити про механізм стійкого розвитку. В підтвердження нашої думки наведемо
міркування дослідника Кондаурової Д.С., яка категорію «механізм управління» також
органічно пов'язує з терміном «стійкого розвитку»: «Під механізмом, що забезпечує
стійкий розвиток підприємства вважає ефективний управлінський процес, а під
механізмом стійкого розвитку такий стан підприємства, при якому всі його основні
елементи знаходяться в змозі підтримувати свої параметри в певному діапазоні» [8].
Це обумовлює необхідність вибору вхідних та вихідних параметрів, а також
управлінського впливу з метою їх постійного корегування.
Доцільно зауважити, що даний термін застосовується на всіх рівнях
господарювання. Так, А.П. Градов у своїй праці «Національна економіка» [9]
розробив та запропонував модель субстанціональної національної економіки як
систему взаємодії економічних механізмів, що забезпечують рівновагу механізму між
виробництвом і споживанням. Є.В. Щербенко [10] зазначає, що «стійкий розвиток
економіки галузі – це розвиток з означеної траєкторії для досягнення заданих
орієнтирів, тобто зміна параметрів системи зв'язків і відносин загальних і приватних
механізмів функціонування галузі, що відбувається в заданих межах. Діючи
одночасно, обумовлюючи і взаємно доповнюючи один одного, ці механізми
визначають параметри стійкості економіки галузі. Визначення загального переліку
таких параметрів є більш ніж проблематичним з причин, багатофакторності процесу
розвитку економіки галузі і специфічності умов, притаманних окремим галузям.
Досягнення генерального орієнтира сталого розвитку економіки — максимального
задоволення потреб людей – досягається при певних параметрах механізму рівноваги
між виробництвом і споживанням, яка визначається наступними механізмами: 1)
механізм рівноваги між галуззю та міжнародним середовищем; 2) механізм рівноваги
між галуззю і національною економікою; 3) механізм рівноваги між галуззю і
середовищем існування; 4) механізм дії закону конкуренції; 5) механізм економічних
циклів; 6) механізми мультиплікаторів; 7) механізм перетворення капіталу в дохід і
доходу в капітал; 8)механізм державного регулювання». На нашу думку, доцільно
даний перелік, відповідно до вимог простору та часу, доповнити антикризовим
механізмом життєдіяльності, що передбачає сукупність таких складових як
нормативно-законодавча
діяльність,
фінансове
регулювання,
управління
виробництвом, перерозподіл доходу [11]. При цьому, успішне реформування та
розбудова національної економіки бачиться можливими лише за умов вмілого
застосування запропонованого антикризового механізму державного регулювання
економіки України на інноваційних та соціально орієнтованих засадах, що сприятиме
не лише її виходу з кризової ситуації, а й майбутній конкурентоспроможності,
сталому розвитку та підвищенню рівня національній безпеки.
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Підтримуючи позицію В. Оскольського [12], який зазначає, що «стратегія
економічної політики в Україні після виходу з кризи та переходу на шлях сталого
розвитку визначає цілісну систему поглядів на збалансованість гуманістичного,
соціального, економічного та екологічного розвитку України, варто зауважити що,
сутність даної категорії більш повно розкривають «жорсткі» принципи сталого
розвитку[13, с.18]: 1)врахування впливу будь-яких економічних дій на екологію;
2)виконання обов’язків щодо майбутніх поколінь та врахування довготривалих
наслідків
антропогенної
діяльності;
3)отримання
принципу
соціальної
справедливості, згідно з яким усі люди мають право на задоволення своїх основних
потреб та право жити у сприятливому навколишньому середовищі; 4)збереження
природних ресурсів та захист навколишнього природного середовища;
5)забезпечення належної якості життя, що складається з економічного добробуту,
соціального захисту і дотримання основних громадянських прав і свобод;
6)забезпечення участі громадян у розробці, прийнятті та реалізації рішень.
Розуміння терміну «сталий розвиток» стало б більш вичерпаним та повним,
на думку автора даної роботи, в контексті його тлумачення як такого, що має за мету
забезпечити найоптимальніші результати соціально-еколого-економічного розвитку
для сучасних та майбутніх поколінь при наявних обмеженнях у просторі та часі, за
умов вибору стратегічно правильної моделі розвитку країни.
Окремі науковці під час дослідження сталого розвитку будь-якої системи
визначаються властивості, притаманні феномену сталості. Л. Мельник [3] виділяє
такі: витривалість, толерантність, стійкість, опірність, адаптивність. При цьому, на
думку Л. Мельника «стійкість – це властивість системи зберігати за наявності
різноманітних параметрів зовнішнього середовища свою структуру і функціональні
особливості, достатні для нормальної діяльності. Разом з тим, науковець зазначає, що
«стійкість системи залежить, з одного боку, від її здатності реагувати на зовнішній
вплив середовища, а з іншого – від стабільності самої системи, яка характеризується її
внутрішніми чинниками».
Розглядаючи сутність категорії «сталий розвиток», на нашу думку, за основу
слід обрати саме його російський переклад – «устойчивое развитие», тобто здатність
системи: 1) адекватно реагувати на виклики зовнішнього середовища; 2) не втрачати
стійкість; 3) повертатися до попереднього стану у разі змін, які відбулися через вплив
зовнішніх факторів. В буквальному розумінні «сталість»– це властивість системи
повертатися в усталений стан після того, як вона була виведена із цього стану будьяким впливом. Це одна з основних вимог, що висуваються до системи. Іншими
словами, будь-яка система повинна бути, перш за все, працездатною, і нормально
функціонувати при впливі на неї різних зовнішніх факторів, тобто працювати стійко
та стабільно. Поняття «сталості системи управління» пов'язане зі здатністю
повертатися в стан рівноваги після зникнення зовнішніх впливів, які вивели її з цього
стану. Дане визначення є фізичним визначенням поняття «сталості».
Разом з тим, категорію «сталий розвиток» часто замінюють «стійким
розвитком», що є синонімічним, але не тотожнім. На нашу думку, термін «сталий
розвиток» доцільно застосовувати до систем відкритого типу, що передбачає їх
здатність нормально функціонувати під час дії на них різних зовнішніх впливів та
повертатися до нормального, життєздатного першопочаткового стану. А поняття
«стійкий розвиток» передбачає кількісні та якісні зміни за рахунок внутрішніх, тобто
ендогенних факторів. Автор ґрунтується на тому, що стійкий – це міцний, стабільний,
незмінний. Отже, слід зробити висновок, що поняття «сталий розвиток» ширше за
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«стійкий розвиток», і органічно вміщує його, а «стійкий розвиток» водночас виступає
певною властивістю та ознакою «сталого розвитку».
В 1987 р. Всесвітня комісія ООН по оточуючому середовищу та розвитку
вперше висловила ідею сталого розвитку в наступній формі: «Стале суспільство – це
таке суспільство, яке задовольняє свої потреби, і не позбавляє при цьому майбутнє
покоління можливості задовольняти їх власні потреби». Проте, кожен з подальших
дослідників тлумачив його більш поглиблено та розширено: «Сталий соціальноекономічний розвиток будь-якої країни означає, зрештою, таке функціонування її
народногосподарського комплексу, коли одночасно забезпечуються: задоволення
зростаючих матеріальних і духовних потреб населення; раціональне та
екологобезпечне господарювання й високоефективне використання природних
ресурсів; підтримання сприятливих для здоров'я людини природно-екологічних умов
життєдіяльності, збереження, відтворення і примноження якості довкілля та
природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва»[14]. Варто наголосити,
що сталий розвиток передбачає, насамперед, економічне зростання, коли
результативно розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства
без порушення екологічних норм (виснаження, деградації і забруднення довкілля).
Тому формування механізмів стійкого розвитку має відбуватися в контексті
аналізу глобального і сталого розвитку, що передбачає загальний перехід до аналізу
соціально-економічних проблем. Методологічна база такого підходу основується на
системному аналізі, що об’єднує дослідження операцій, теорію прийняття рішень,
теорію інформації, теорію оптимального управління та інші. До найбільш
перспективних та відомих математичних моделей сталого розвитку належить
Глобальна динамічна модель Форрестера «Світ-2», Модель групи Медуза «Світ-3» та
Модель Массаровича-Пестиля.
Так, Джей Форрестер створює першу імітаційну модель розвитку світової
ситуації (Глобальну динамічна модель Форрестера «Світ-2»), яку пізніше називає
«світова динаміка»[15]. Результати моделювання, отримані Форрестером, показали,
що при збереженні існуючих тенденцій розвитку суспільство обов’язково виникає
серйозна криза у взаємодії людини та оточуючого середовища у період з 1900 по 2100
рр., що актуалізує сьогодні питання формування механізмів стійкого розвитку,
вимагає розробки своєчасних антикризових заходів з як з боку державних органів
влади, так і кожного господарюючого суб’єкта, а також вибору правильної моделі
розвитку економічних систем.
Модель групи Медуза «Світ-3» розробили Медуз Донелла Х., Медуз Деннис Л.,
Рандерс Йорген и Бернс III Уїльям, що знайшло відображення в роботі «Пределы
роста» (1991р.). На основі розробленої Моделі «Світ-3» і отриманих результатів
автори прийшли до висновку, що використання природних ресурсів і викиди
забруднень сильно вплинуть на розвиток світу у 21 столітті, і людству доведеться
спрямовувати величезні зусилля і витрати капіталу на поліпшення стану оточуючого
середовища і рівня життя. В 1992 р. автори Медуз Донелла Х., Медуз Деннис Л.,
Рандерс Йорген оновили свої моделі, внесли інформацію, отриману за період 19701990 рр., і опублікували результати у праці «За межами росту»[16, c. 80-86.].
Попередні висновки підтвердилися, але новим виявилося те, що людство вийшло за
межі само підтримки Землі і необхідно повернути світ в цю область. Однак, для цього
потрібні зміни в технологіях, управлінні, суспільному житті, а також особистих
прагненнях!!!
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З 1970 по 2000рр. багато змінилось на краще, проте останні данні запевняють в
тому, що світ вже вийшов за межі [2, c.186]. Самі сучасні результати авторів «Світ-3»
опубліковані в роботі Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз «Пределы
роста. 30 лет спустя». Важливо наголосити, що в основу поведінки імітаційної моделі
Wold-3 покладено виробництво та розподіл саме промислової продукції. Обсяги
промислового капіталу (реально існуюче обладнання — машини і фабрики, що
виробляють продукцію за допомогою робочої сили, енергії, сировини, територій,
води, технологій, фінансів, управління здатності природних екосистем та біохімічних
потоків на планеті) визначають скільки можна виробити промислової продукції
кожен рік. З метою результативного управління національним господарством та
формування ефективних механізмів стійкого розвитку варто зауважити, що ця
продукція розподіляється за 5 напрямами залежно від завдань та потреб населення: 1)
частина промислового капіталу іде на споживання; 2) частина спрямовується в
ресурсодобуваючу галузь, з метою забезпечити систему необхідною сировиною; 3)
частина спрямовується на сільське господарство для обробки земель і підвищення
урожайності; 4) частина інвестується в сферу послуг, а решта 5) реінвестується у
промисловість, що б компенсувати амортизацію та нарощувати величину самого
промислового капіталу.
Результати досліджень Моделі Массаровича-Пестиля свідчать, що світу
загрожує поступовість регіональних катастроф, які можливо запобігти негайними
узгодженими міжнародними діями, спрямованими на надання допомоги регіонам
країн, що розвиваються. Тобто, формуючи механізми стійкого розвитку економіки як
основу сталого розвитку доцільно говорити про важливість врахування фактору
міжнародного співробітництва.
Отже, серед найбільш відомих і перспективних математичних моделей сталого
розвитку не є можливим виокремлення однієї, як «світової» моделі. Головна їх
заслуга полягає у актуалізації проблем екологічної загрози та необхідності розробки
результативних механізмів стійкого розвитку, що дозволять долати та попереджувати
кризи.
Варто наголосити, що засновник Римського клубу (1968р.) Ауреліо Печчеі,
який мав за мету «поглиблення розуміння особливостей розвитку людства в епоху
науково-технічної революції», бачив в основі кризи, преш за все, соціальні причини.
Так, Президент Римського клубу вказує на майбутні проблеми, пов’язані з питаннями
стратифікації населення та необхідність розробки антикризових заходів:
«Тріумфальний розвиток західної цивілізації наближається до критичної межі… В
основі її філософії і її дій завжди лежить елітаризм. А Земля яка б щедра вона не була
не може розмістити населення, яке безперервно зростає, задовільними все нові і нові
потреби, бажання, примхами. Ось чому, у світі намітився новий розкол між над
розвиненими та слаборозвиненими країнами. Малоймовірно, щоб Земля видержала це
нове випробування, коли її власний соцієтальний організм роздирають багато
численні недуги» [17].
Події майбутніх років 1992 р. та 2002 р., коли ООН на конференціях засвідчує
про відсутність позитивних тенденцій щодо ослаблення кризи, суспільство, на решті,
усвідомило той факт без зміни світогляду змін не буде: лише формування нового
світогляду, головною гідністю якого буде самообмеження в потребах та розвиток
духовності, дозволить нам переорієнтуватися у потрібному напрямі розвитку. Це має
знайти відображення у формуванні механізмів стійкого розвитку, зокрема
антикризовому механізмі життєздатності України.
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Висновок. Отже, сталий розвиток передбачає забезпечення найоптимальніших
результатів соціально-еколого-економічного розвитку для сучасних та майбутніх
поколінь при наявних обмеженнях у просторі та часі, за умови вибору стратегічно
правильної моделі розвитку будь-якої держави. При цьому, сталий розвиток України
стає реальністю лише за умови вибору соціально-орієнтованого та інноваційного
вектору, що обумовлює необхідність проектування та вибору стратегічно правильної
моделі життєдіяльності економічної системи, формування і реалізації ефективних
механізмів стійкого зростання, в які органічно імплантовано антикризові складові, а
також врахування соціального та міжнародного факторів. Це й стане предметом
нашого дослідження в подальшому.
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Проблема ефективного регулювання й управління національним господарством
потребує вирішення проблем управління раціональним природокористуванням,
пошуку результативних природоохоронних заходів та методів визначення їх
економічної ефективності на рівні ВЕД. Вирішення даних проблем передбачає не
тільки зменшення техногенного навантаження на довкілля, а й формування
сприятливого середовища для екологізації виробництва і запровадження політики
зеленої економіки, тобто формування механізмів ефективного державного
регулювання техногенних збитків.
Національна економіка України потребує цілісного господарського механізму,
спрямованого як на розвиток у кожній галузі маловідходних та безвідходних
технологій, так і нових високотехнологічних ВЕДів. Сьогодні економічний розвиток
економіки України характеризується незадовільним станом довкілля і низькою якістю
життя населення. Особливої актуальності набуває проблема формування на
макрорівні ефективних заходів щодо зменшення забруднення довкілля, покращення
здоров’я та тривалості життя населення тощо.
У галузі економіки збитків та взаємозв’язків між людиною і природою
працювало багато вчених і дослідників з усіх країн світу, серед яких вагомий вклад
внесли українські вчені: Амоша О.І., Балацький О.Ф., Буркинський Б.В.,
Качинський А.Б., Мельник Л.Г., Стадницький Ю.І., Туниця Ю.Ю., Хлобистов Є.В. та
ін. Останнім часом сформувалася львівська наукова економічна школа під
керівництвом проф. Кузьміна О.Є., досягнення якої пов’язані з розробленням
ефективних шляхів зниження техногенних збитків та їх державного регулювання.
Прийняття ефективних управлінських рішень в галузі економіки техногенних
збитків та їх наукове обґрунтування вимагає аналізу великих обсягів інформації,
побудови складних економіко-математичних моделей та дослідження як кількісних,
так і якісних величин. Більш достовірні та ефективні результати отримуються при
роботі з однорідними групами даних. Однак, на рівні національного господарства
цього складно досягти. Тому першочерговим завданням є формування таких
однотипних груп об’єктів досліджень, отримання яких дозволить підвищити якість
аналізування значних обсягів вхідних даних та ефективність отриманих результатів.
Оскільки, відомі методи визначення однорідних сукупностей дають кращі результати
при аналізуванні за одним показником (інколи інтегральним чи комплексним), а у
випадку дослідження національного господарства маємо справу зі значним набором
вагомих характеристик, тому слід застосовувати методи багатовимірного ранжування
або, інакше, кластеризування.
Методи багатовимірного ранжування поділяються на ієрархічні та ітераційні,
що дозволяє застосовувати їх у різноманітних сферах наукових досліджень. Відомі
приклади успішного застосування кластерного аналізу в національній економіці для
обґрунтування прийняття управлінських рішень наведені у наукових працях багатьох
вітчизняних і закордонних вчених: Долішній М.І., Кравців В.С., Кузьмін О.Є.,
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Мельник М.І., Селіверстов Р.Г., Харріс Т., Шульц С.Л., Янг Л. та ін. Проте в Україні
не достатньо застосовуються можливості кластерного аналізу для створення
механізмів державного регулювання техногенних збитків у національному
господарстві.
Метою дослідження є вивчення теоретичних та прикладних основ застосування
кластерного аналізу для вирішення проблем формування механізмів державного
регулювання техногенних збитків за ВЕД в Україні.
За своєю суттю кластерний аналіз є набором математичних методів,
спрямованих на пошук подібних у своїх відмінностях елементів за характеристиками
(відстанню, інформацією і т.д.), зв’язками, властивостями тощо для формування із
них певних груп (кластерів) [1]. Фактично, основним завданням кластерного аналізу є
розподіл елементів на групи. Математичною мовою кажучи, кластерний аналіз
зводиться до задачі розбиття вихідної вибірки об’єктів на підмножини, що
називаються кластерами, де кластер складається із подібних об’єктів, причому
об’єкти з різних кластерів повинні суттєво відрізнятися.
Вибір методу кластеризування, як вважає Тараскіна А.С. у роботі [2], слід
проводити спочатку між групами одновимірного чи багатовимірного ранжування, а
далі, наприклад, у випадку зі складними масивами вхідних даних – між типами
алгоритмів: ієрархічні чи ітераційні. Так, особливістю ієрархічних алгоритмів є
об’єднання окремих об’єктів, які вважаються окремими кластерами, у більші
кластери. Спочатку шукається пара найбільш пов’язаних між собою кластерів і
відбувається їх злиття в новий кластер, а далі ця процедура повторюється доти, доки
всі об'єкти не зіллються в один кластер, в результаті чого утворюється дендрограма.
Недоліком даного ієрархічного кластерного аналізу є розглянута особливість
агломеративного алгоритму, що дозволяє обробляти невеликі масиви даних через
високу його трудомісткість, а також через складність роботи з великими
дендрограмами, побудову яких на певному етапі об’єднання слід зупиняти. При
роботі ж з ітераційними алгоритмами характерною особливістю є спочатку поділ
масиву даних одразу на кілька кластерів, кількість яких визначається певними
(вихідними) умовами, а далі об’єкти розташовуються у кластери так, щоб
виконувався (оптимізувався) певний критерій, яким переважно є, як вважають автори
роботи [3], мінімізування мінливості в середині кластерів.
Переважно методи кластерного аналізу застосовуються тоді, коли в процесі
дослідження існує певна невизначеність щодо кількості класів, їх складу чи структури
тощо. Успішно кластерний аналіз застосовують в національній економіці для
наукових досліджень просторової концентрації економічної діяльності, що дозволяє
сформувати ефективні економічні рішення у сфері державного регулювання
розвитком природоексплуатаючих галузей, обґрунтовані в роботі [4]. Успішним є
досвід використання кластеризування для оцінювання та прогнозування розвитку
територій у роботах [5,6], де автори використали для аналізування статистичних
даних метод нечіткого кластерного аналізу, що має назву метод нечітких С-середніх.
Він дозволяє отримати найбільш значимі й найбільш можливі рішення за умов
існування невизначеності інформації, яка межує із її нечіткістю. В результаті
кластеризування, проведеного в [5, 6], було отримано набори кластерів, в середині
яких об'єкти були якомога подібними, а кожен з кластерів суттєвіше відрізнявся від
іншого в результаті виконання задачі оптимізування.
Виходячи з потреби формування механізмів державного регулювання
техногенних збитків було проведено аналіз розвитку галузей національного
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господарства та їх впливу на довкілля та населення України на основі їх
кластеризування за методом нечітких С-середніх. Більш ґрунтовний аналіз
теоретичних засад та практичного застосування методу нечіткого кластеризування
(fuzzy clustering) великих масивів даних викладено у працях відомих фахівців у різних
наукових напрямах [2–7]. Важливою перевагою методу нечітких С-середніх (fuzzy Cshells clustering), як вважає автор роботи [2], є можливість об’єднання елементів за
принципом «слабші-сильніші», «гірші - середні – кращі» тощо . Тим більше, що для
аналізу розвитку галузей національної економіки кластеризування є практично
необхідною процедурою.
Джерелом формування техногенних збитків в національному господарстві
України є промислове виробництво, транспорт та надання певних видів послуг,
пов’язаних із збором та зберіганням відходів, постачанням електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря тощо. Наслідками господарської діяльності людини є
втрата невідновних природних ресурсів, суттєве погіршення стану відновлюваних
ресурсів, накопичення небезпечних відходів та, як наслідок, зниження якості
трудових ресурсів, включаючи їх втрату. Проблема оптимізування потоків
матеріальних, фінансових та часових ресурсів суттєво відрізняється між ВЕД, тому
потребує формування відповідних механізмів державного регулювання. Проведення
дослідження щодо об’єктивного зменшення впливів техногенного навантаження на
довкілля і суспільство аж до повного його ліквідування пов’язане із особливістю
управління економічною діяльністю відповідно до існуючої структури ВЕД.
Базою даних для дослідження техногенних збитків були статистичні
дослідження впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище,
зібрані автором із відповідних джерел статистичної інформації (Державний комітет
статистики України та його управління в областях, відповідні міністерства та
відомства) [8-10]. До складу системи показників входять показники, що
характеризують результати господарської діяльності (блок економічна активність),
показники забруднення довкілля (блок техногенного навантаження), сплачені
екологічні податки та штрафи (блок екологічні платежі), а також капітальні інвестиції
й витрати на природоохоронну діяльність (блок природоохоронна діяльність).
Загалом це становить 10 показників для кожного об’єкта. Об’єктами дослідженнями є
ВЕД України за останньою класифікацією КВЕД-2012. Виходячи з цього часовий
період для досліджень становив 1 рік, а саме 2012 р., оскільки всі показники були
остаточними і відповідали міжнародній класифікації галузей. База даних для
проведення нечіткого кластеризування утворила матрицю характеристик (1) розміром
l×n:
 x11
x
X   21
 ...

 xl1

x12
x22
...
xl2

... x1n 
... x2n 
,
... ... 

... xln 

(1)

де l= 1,15 – кількість ВЕД, які чинять техногенних вплив на довкілля, n= 1,10 –
кількість ознак (характеристик) для кожного об’єкта спостереження.
В основі методу нечітких С-середніх (Fuzzy C-mean clustering), як доведено в
роботах [2-7], покладено гіпотезу (припущення), що кожен об’єкт може з певною
мірою належності знаходитися в кількох чи одразу у всіх групах, причому кількість
можливих груп С вважається наперед відомою.
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Таблиця 1. База даних для нечіткого кластеризування ВЕД за системою показників, що описують техногенні збитки*
Економічна
активність
Шифр
ВЕД

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
O
P
Q
R

Види економічної діяльності

Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами (ЖКГ)
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Випуск
товарів та
послуг у
фактичних
цінах,
млн. грн.

Техногенне навантаження

Екологічні платежі

Природоохоронна діяльність

Обсяги
скидів
з них
Обсяги ЕкологічВсього
забр.
витрати
утвор.
ний
Штрафи, капітал.
звор.
на капвідходів, податок,
тис. грн. інвестиц.,
вод.,
ремонт,
тис. т
тис. грн.
тис. грн.
млн.
тис. грн.
куб. м
918,60
71,00 10199,60
26509,00
410,10
50275,70
2041,70

Обсяги
Обсяги
викидів
викидів
забруд.
діоксиду
речовуглецю,
вин,
тис.т
тис.т

269983,00

82,00

153036,00

882,40

4296,80

974924,00

1272,50

144578,00

295,00 335754,40

287693,60

81908,00

560,00

76054,80

530288,50

1882,70 105752,90

21,00

9813,20

952046,30

2347,70

поточні
витрати,
тис. грн.
297853,6

693193,60

143498,90

3701479,1

13145,40 2036948,40

320785,60

4560684,4

563124,30

69353,10

3045012,5

539,10 2020884,60

5858,80

1195366,2

1191,60

24070,00

7,50

195,34

538,00

429,50

32896,80

184751,00

20,70

613,20

6,00

642,71

8232,50

146,10

11927,80

870,10

42017,5

399249,00

11,61

302,18

10,21

3972,75

50887,50

506,90

3082,90

1323,10

62167,9

222425,00

164,30

3886,50

3,00

2252,82

28856,70

1137,30

865652,50

28440,20

532326,5

24993,00

0,02

0,90

0,02

0,05

122,00

0,00

168,70

168,70

194,1

100096,00
126209,00

0,05
1,22

1,31
31,80

0,04
1,07

17,16
418,03

219,80
5354,60

0,00
146,10

0,00
104093,30

0,00
18008,80

0,2
284580,9

89101,00

0,76

19,77

0,67

259,86

3328,60

80,10

233061,60

44178,50

58747,2

106702,00

0,36

9,38

0,32

123,26

1578,90

28,20

347,30

0,00

3511,2

80542,00

0,62

16,12

0,54

211,97

2715,20

3,40

475,00

15,50

17842,50

18283,00

7,59

197,59

6,68

2597,80

33275,60

551,50 2026985,40

6288,30 1318236,70

*Побудовано і розраховано автором за статистичними даними [8-10]

У табл. 1 наведено ключові показники виробничої діяльності і її впливу на довкілля за 2012 рік тільки для 15 ВЕД, оскільки
такі ВЕДи, як «J - Інформація та телекомунікації», «M - Професійна, наукова та технічна діяльність», «N - Діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування» і «S – Інші ВЕДи» виключено через нульові значення перелічених
характеристик.

Результат такого нечіткого кластеризування визначається матрицею належності
M з розмірністю c×l (2) [2]:
 m11
m
M   21
 ...

 mc1

m12
m22
...
mc2

... m1l 
... m2l 
,
... ... 

... mcl 

(2)

де mij – міра належності j -го об’єкту до i -го кластера.
Матриця належності M повинна задовольняти таким трьом умовам [2]:
1) кожен її елемент mij має бути в межах від 0 до 1 (mij
[0,1] для i= 1, с , j= 1, l );
c

2) кожен об’єкт повинен бути розподілений між всіма кластерами (  mij  1 , j= 1, l );
i 1

l

3) жоден з кластерів не може бути порожнім чи містити всі елементи (0<  mij <l,
j 1

i= 1, c ). Якість розбиття об’єктів на кластери визначається критерієм розкиду J за
формулою (3) [2]:
c

l

J=  (mij ) w d (vi , x j ) ,

(3)

i 1 j 1

де d(vi,xj) – Евклідова відстань між j-м об’єктом xj =( xj1, xj2 , … , xjn) й i-м центром
кластеру vi = (vi1 , vi2 , … , vin);
w (1,∞) – експоненціальна вага, яка й визначає нечіткість кластерів.
У роботах [2-7] обґрунтовано вибір ваги w=2, оскільки при великих (w→∞)
матриця належності буде настільки розмита, що всі об’єкти з однаковою мірою
будуть розподілені між всіма кластерами, що є поганим розв’язком.
Виходячи з необхідності дослідження техногенних збитків, спричинених
розвитком ВЕД, нечітке кластеризування об’єктів було отримано в результаті
знаходження матриці належності М = { mij }, елементи якої визначають міру
належності j -го ВЕДу до i -го кластера. Матриця мір належності М, яка задовольняє
трьом вище викладеним умовам і мінімізує критерій розкиду J, була знайдена
методом нечітких С-середніх в результаті ітераційного перерахунку як її елементів,
так і координат центрів кластерів на основі множників Лагранжа (4) – (5) [2]:
1

mij 
(d ij )

при dij>0 i

(4)

1, k  i
при dij=0,
mkj  
0, k  i

(5)

2
c
w 1


k 1

1
(d kj )

2
w 1

де dij=d(vi,xj) для i= 1, с , j=1, l .
Слід зазначити, що цей метод дозволяє знайти тільки локальний оптимум,
тобто для різної кількості ітерацій можуть бути різні результати, тому обчислення
продовжуються доти, поки зміни матриці М будуть менші наперед заданого
параметра зупинки ε (6):
(6)
|| M-M* ||2 < ε,
*
де M - матриця, отримана на попередній ітерації.
Таким чином, було отримано матриці мір належності кожного ВЕД до певного
кластеру для параметра зупинки ε<0,01 (табл. 2 і табл. 3), де кількість кластерів
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відповідно задано с=3 і с=4. Як видно із табл. 2 і табл. 3 міри належності кожного
ВЕД розподілений між усіма кластерами, не існує порожніх кластерів, а також
кластерів, які містили б усі ВЕД.
Таблиця 2
Матриця міри належності кожного ВЕД до трьох кластерів
Шифр
ВЕД
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
O
P
Q
R

Види економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Номер кластера
1
2
3
0,97 0,03 0,01
0,28 0,48 0,24
0,01 0,02 0,97
0,31 0,36 0,33
0,16 0,77 0,07
0,99 0,01 0,00
0,93 0,06 0,01
0,74
0,97
0,99
1,00
0,97
0,99
0,99
0,24

0,23
0,02
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,71

0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05

* Власна розробка

Таблиця 3
Матриця міри належності кожного ВЕД до чотирьох кластерів
Шифр
ВЕД
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
O
P
Q
R

Види економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне
страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Номер кластера
1
2
3
4
0,96 0,03 0,00 0,01
0,25 0,33 0,18 0,23
0,00 0,00 1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,99
0,08 0,86 0,03 0,03
0,99 0,00 0,00 0,00
0,92 0,05 0,01 0,02
0,75
0,97
0,99
1,00

0,19
0,02
0,01
0,00

0,02
0,00
0,00
0,00

0,04
0,01
0,00
0,00

0,97
0,99
0,99
0,23

0,02
0,01
0,01
0,66

0,00
0,00
0,00
0,04

0,01
0,00
0,00
0,07

* Власна розробка

Незважаючи на те, що для першої ітерації матриця мір належності формувалася
випадковим чином, результат отримано з високою достовірністю. Параметр зупинки ε
становив 0,005 і 0,004, що задовольняє задану умову ε<0,01.
ВЕДи розподіляються між кластерами відповідно до величини міри
належності: чим вища міра належності, тим чіткіше (однозначніше) встановлено
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належність певного ВЕД до відповідного кластеру. У табл. 2 при розподілі на три
кластери високі міри належності (mij →1) мають 10 ВЕД. При розподілі на чотири
кластери (табл. 3) високі міри належності мають вже 12 ВЕД. Слід підкреслити, що
при поділі на три кластери ВЕД «D» мав найбільш розмиті міри належності
(відповідно 0,31; 0,36; 0,33), а при розподілі на чотири кластери даний ВЕД був
виділений в окремий кластер з мірою належності 0,99.
Підвищили свої міри належності при кластеризуванні на чотири групи ще два
ВЕД («E -Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» і «H - Транспорт,
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність»), що свідчить про стійкість
даних ВЕД у кластері. Однак, ми отримали більшу нечіткість мір належностей до
кластерів для «В – добувна промисловість і розроблення кар’єрів», але переходу в
інший кластер не відбулося. Це свідчить, що структура кластерів ВЕД є більш
стійкою у випадку поділу на 4, що представлено на рис.1.
Національне господарство
Кластер 3

Кластер 4

U

U

D

C

Кластер 1

Кластер 2

U

U

А, F, G,
H, I, K,
L, O, P, Q

B, E, R

Рис.1. Структура чотирьох кластерів ВЕД за техногенними збитками *
* Власна розробка

Аналізуючи показники техногенного навантаження, економічну актичність,
екологічні податки і витрати на природоохоронну діяльність (табл. 1), можна зробити
висновок, що найбільший кластер 1 складає 10 ВЕД (А, F, G, H, I, K, L, O, P, Q) з
низькими величинами перелічених показників. Найменшу міру належності до
кластеру 1 (0,75) має ВЕД «Н - Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність» (табл. 3), оскільки деякі його показники як обсяги викидів
діоксиду вуглецю, обсяги утворення відходів, сплачений екологічний податок та
капітальні інвестиції в природоохоронну діяльність є середніми чи близькими до
середніх значень.
Кластери 3 і 4 формуються з одного ВЕД (С і D відповідно) з максимальними
мірами належності. Показники техногенних збитків для цих ВЕД є найвищими або
високими. Найскладнішою є структура кластера 2, який утворюють 3 ВЕД (B, E, R) з
нечіткими мірами належності відповідно 0,33; 0,86 і 0,66. Вказані ВЕД
характеризуються середніми або високими значеннями показників техногенних
збитків.
150

Отримані результати нечіткого кластерного аналізу ВЕД національного
господарства за подібністю показників економічного, екологічного й соціального
розвитку у 2012 році дозволяють однозначно поділити досліджувані об’єкти на 4
групи з низькими, середніми, високими і критичними показниками техногенних
збитків. Слід зазначити, що значною перевагою методу нечітких С-середніх
порівняно з багатовимірним ранжування чи класичними методами кластеризування є
непотрібність розрахунку усереднених рівнів техногенних збитків для кожного ВЕД
та їх розташування за зростанням чи спаданням цього показника. Це відповідно
спрощує дослідження структури національного господарства за групами техногенних
збитків ВЕД в ньому, а також дозволяє застосовувати їх під час економічного
оцінювання життєздатності функціонування соціо-еколого-економічних систем як на
макро-, так і на мікрорівні. Отримані кластери обґрунтовують формування 4-ох типів
механізмів державного регулювання техногенних збитків: стимулюючий,
підтримуючий, стримуючий та реорганізовуючий. Так, для кожного з кластерів слід
застосовувати інший тип механізму з відповідним набором заходів, що повинно
супроводжуватися змінами в податковій, екологічній та інноваційній політиках
держави. Саме поділ на типи механізмів державного регулювання дозволить
сформувати підґрунтя для побудови ефективних ринкових моделей розвитку кожної
галузі, зокрема, й національної економіки, загалом.
На нашу думку, введення в практику формування механізмів державного
регулювання техногенних збитків з врахуванням особливості кластерів дозволятиме
приймати ефективні управлінських рішень щодо управління ресурсними та
інформаційними потоками при плануванні розвитку національного господарства,
модернізації структури його ВЕД та реконструкції промислових об’єктів, що
становлять потенційну техногенну загрозу довкіллю і суспільству. Запропонована
ідея застосування нечіткого кластерного аналізу для групування ВЕД за
техногенними збитками сприятиме використанню, впровадженню різноманітних
технологій виробництва, оцінюванні їх маловідходності, безвідходності та
техногенної шкодоємності, що сприятиме підвищенню захисту населення й довкілля
від деструктивного впливу господарської діяльності людини.
Отже, запропонований метод нечіткого кластерного аналізу збагачує теорію
економічних збитків національної економіки. Отримані результати дозволять
підвищити ефективність державного регулювання досліджуваного явища,
передбачити відповідні видатки на їх ліквідування та компенсування.
1. З метою дослідження відповідних теоретичних засад застосування нечіткого
кластерного аналізу було обґрунтовано можливість його застосування до вибору
типів механізмів державного регулювання техногенних збитків в національній
економіці та формування ефективного комплексу заходів щодо розвитку
високотехнологічних ВЕД, маловідходних та безвідходних технологій відповідно до
типу механізму.
2. Отримане кластеризування ВЕДів свідчить, що стійким є поділ на чотири
групи, де перший кластер із найнижчими показниками техногенних збитків
складають 10 ВЕД, другий кластер із середніми та високими показниками формують
3 ВЕД, а третій і четвертий кластери з високими показниками утворюють по одному
ВЕД, які потребують особливої уваги зі сторони науковців і державних службовців, а
також потребують цілеспрямованих інвестицій у переобладнання виробництв.
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Перспективою подальших досліджень є глибше вивчення характеристик
техногенних збитків в межах кожного кластеру для формування відповідних заходів в
межах запропонованих механізмів їх державного регулювання.
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ГЛАВА 2.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
4B

Васильєва О.О.
к.ф.-м.н., доцент
Запорізький національний технічний університет
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Сільське господарство є особливою галуззю економіки, оскільки формує
продовольчу, екологічну та енергетичну безпеку. Україна за рахунок розвитку
сільського господарства може стати лідером на світовому ринку продовольства,
маючи потужний експортний продовольчий потенціал, що зумовлений наявністю
комплексу необхідних факторів виробництва: значні площі родючих земель, відносно
дешева робоча сила, вдале географічне розташування відносно ключових ринків
збуту.
Сільське господарство створює справжнє благоденство нації, це - єдина галузь
виробництва, де природним шляхом виникає додатковий «чистий продукт»,
перевищення виробленого продукту над споживанням (приріст багатства народу), у
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сільському господарстві праця створює більше продуктів, ніж потрібно для
відтворення його самого і його умов. Сільське господарство – особлива сфера
виробництва: земля, на відміну від інших засобів виробництва, не є продуктом праці
людини, а розміри землі не можуть бути збільшені. При правильному використанні в
сільському господарстві земля не тільки не втрачає своїх якостей, але навіть
покращує їх, в той час як всі інші засоби виробництва поступово застарівають
морально і фізично або замінюються іншими.
Аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським господарством,
формує засади збереження суверенності держави, може стати джерелом росту
національної економіки за рахунок свої масштабності, стимулювання розвитку інших
секторів економіки завдяки мультиплікативному ефекту. Оцінки Світового банку, що
базуються на зіставленні показників деяких країн, підтверджують, що зростання ВВП,
обумовлене зростанням сільського господарства, вдвічі ефективніше сприяє
скороченню бідності, ніж від зростання ВВП за рахунок інших галузей економіки.
В агропромисловому комплексі зосереджується одна з основних
бюджетоутворюючих та інвестиційних складових економіки держави, саме аграрний
сектор створює передумови для соціальних перетворень у всіх сферах економіки та
життєдіяльні умови для населення незалежно від сфери діяльності, - матеріальної,
обслуговуючої або духовної [9, с. 285].
За умови раціонального використання виробничого потенціалу вітчизняного
аграрно-промислового комплексу держава зможе забезпечити продовольством не
тільки власне населення, а й досягти продовольчої незалежності. Саме продовольча
безпека гарантує соціально-політичну стабільність в суспільстві, розвиток нації,
стійкий економічний розвиток. Стан продовольчої безпеки визначає рівень
задоволення потреб населення у продуктах харчування, адже повноцінне харчування
людини є необхідною умовою відтворення її здатності до праці. Продовольча безпека
України може бути забезпечена шляхом подолання таких проблем як диспропорції у
сільськогосподарському виробництві, низька рентабельність продукції сільського
господарства, висока концентрація аграрної продукції в господарствах населення.
Зазначені проблеми забезпечення продовольством можуть бути вирішені шляхом
підвищення продуктивності сільськогосподарської праці.
На сучасному етапі агропромисловий комплекс України перебуває у стані
перманентної кризи, науково обґрунтовані шляхи виходу з якої є предметом
дослідження багатьох вчених. Сільське господарство України протягом останніх
років було низькорентабельним і навіть збитковим, основною причиною цього є
завищені енерго-, матеріало- та трудомісткість сільськогосподарського виробництва
[6, с. 207]. Вважаємо, що процеси структурної перебудови економіки України також
негативно вплинули на розвиток сільського господарства, його технічну оснащеність:
у зв’язку із роздрібненням великих сільськогосподарських підприємств та
розпаюванням земель зростає потреба в технічних засобах. Так, з 1990 по 2010 роки у
сільському господарстві зменшилась більш ніж в три рази кількість тракторів,
кількість зернозбиральних комбайнів, майже в три рази – кількість вантажних
автомобілів [5, с. 20], що не давало можливість вчасно виконувати необхідні
сільськогосподарські роботи й негативно впливало на урожайності культур, рівень
якої був найвищим у 2011 році – 37 ц/га, у той час як у країнах Європи цей показник
складає 65-70 ц/га.
Аналіз динаміки виробництва сільськогосподарської продукції (рис.1) показує
його скорочення з 1990 по 2013 рік на 11%. Мінімальні обсяги виробництва продукції
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мали місце в період переходу України на ринкові умови господарювання: у 2003 році
обсяг виробництва продукції рослинництва зменшився на 38%, а у 2000 році – обсяг
продукції тваринництва скоротився на 57%. Останніми роками виробництво
сільськогосподарської продукції поволі зростає, але, не зважаючи на позитивну
динаміку, так і не досягнуті показники 1990 року.

Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства України
Низькі фінансові показники сучасної сільськогосподарської галузі також
обумовлені несприятливими інституціональними змінами, недостатньою бюджетною
підтримкою сільського господарства. Інвестиції в сільське господарство складають
лише 0,5%, в той час як у країнах Європейського Союзу становлять 0,8%, а
Туреччини – 4% [5, с. 20]. Держава повинна суттєво впливати на мотивацію розвитку
інвестиційної діяльності в АПВ шляхом економічно обґрунтованого використання
таких важелів регулювання, як податкова, бюджетна, грошово-кредитна,
антимонопольна й цінова політика, адже ефективне відновлення матеріальноресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах
можливе саме за рахунок залучення інвестицій.
Основними причинами падіння сільськогосподарського виробництва є слабка
матеріальна зацікавленість аграрних працівників сільгосппідприємств, незадовільний
стан матеріально-технічної бази та відсутність вагомої державної підтримки
господарств, що призвели до зниження урожайності зернових культур та зменшення
продуктивності тварин. Сприятливі кліматичні умови в Україні, значні земельні
ресурси, з одного боку, й значне відставання показників урожайності зернових та
продуктивності тварин з іншого, дають підстави говорити про невикористані резерви
виробничого сільськогосподарського потенціалу: свій агропромисловий потенціал
Україна використовує лише наполовину, внаслідок чого неповністю задоволені
потреби населення у продовольчих товарах.
Аналіз рівня та структури споживання населенням продуктів харчування
свідчить про низький попит населення на продовольчі продукти – протягом 19902012 рр. фактичний рівень споживання більшості продуктів населенням був значно
нижчим від раціональних норм споживання. Порівняльний аналіз споживання
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населення продуктів харчування (рис.2) свідчить про низькі фактичні рівні
споживання таких важливих для організму людини продуктів як м'ясо і
м’ясопродукти, молоко і молочні продукти, плоди, ягоди та виноград. Внаслідок
зростання цін на продукти харчування протягом останніх років, особливо продуктів
тваринного походження, населення обмежує їх споживання. Потреби у поживних
речовинах європейці забезпечують за рахунок м’ясних та молочних продуктів, риби,
овочів та фруктів, а населення України в основному споживає відносно дешеві
хлібопродукти, овочі, картоплю та яйця, фактичні обсяги споживання яких
перевищують раціональні норми [10, с. 197]. Вважаємо, що така незбалансованість
харчових раціонів населення України, дефіцит тваринного білка, не дають
можливості повноцінного відтворення здатності людей до продуктивної праці. На
нашу думку, такій негативній тенденції запобігатиме сталий розвиток сільського
господарства, адже Національна парадигма сталого розвитку України одним із
завдань щодо збалансованого соціально-економічного зростання визначає якісну
зміну у структурі харчування населення та підвищенні калорійності продукції [8, с.
42].

Рис. 2. Рівень достатності споживання продуктів у 2013 році, на одну особу на рік, кг
Причинами неефективного використання сільськогосподарського потенціалу є
недостатня конкурентоспроможність продукції, її невідповідність міжнародними
стандартам якості та безпеки, низький рівень інвестицій, використання застарілих
технологій, низька економічна ефективність сільськогосподарського виробництва,
зруйнована сівозміна, виснаження ґрунтів [6, с. 211].
Вразливі для сільськогосподарського виробництва проблеми вичерпності
ресурсів та макроекономічні наслідки зміни клімату потребують керованого
цивілізаційного екологічно збалансованого розвитку, що гарантує довгострокову
перспективу існування майбутніх поколінь. Концепція стійкого (сталого) розвитку
передбачає встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства й
захистом інтересів майбутніх поколінь. Сталий розвиток (sustainable development) є
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«життєздатним», всебічно збалансованим розвитком й базується на триєдності
завдань економічного розвитку, сталості та справедливості.
Сталий розвиток, в основу керованості якого покладені системний підхід та
використання сучасних інформаційних технологій, дозволяє обирати найбільш
оптимальні напрями розвитку економіки, є тривалим економічним розвитком, який
залежить від ряду індикаторів. Одним із індикаторів сталого розвитку сільського
господарства, що об’єднує в собі економічні, соціальні та екологічні аспекти,
виступає продуктивність праці, яка є важливою умовою добробуту населення,
провідним критерієм соціально-економічного прогресу суспільства.
Останніми роками розвиток сільського господарства та села знаходиться в полі
уваги сучасної економічної науки, оскільки багатофункціональний характер
сільського господарства дозволяє вирішувати нагальні проблеми: подолання бідності,
продовольчої безпеки, підвищення рівня життя сільського населення, сприяння
збалансованому розвитку сільських територій.
Сільському розвитку присвячені праці багатьох вчених, точки зору яких
схиляються до того чи іншого об’єкта розвитку: сільське господарство чи сільська
територія, тобто галузевий та територіальний підходи.
Територіальний підхід знайшов своє відображення у вітчизняній економічній
практиці під впливом типології Європейського Союзу, в якій виділяють переважно
сільські, економічно інтегровані або змішані; переважно міські або урбанізовані
території, підхід враховує частку сільського населення та відстані територій від
урбанізованих центрів.
Ми схиляємось більше до галузевого підходу, враховуючи стабільний розвиток
сільської спільноти, який відповідає критеріям економічної, соціальної та екологічної
ефективності й забезпечує виконання селом його національно-економічних функцій:
розширене відтворення населення, зростання рівня його життя, поліпшення
екологічної ситуації на сільській території (місцевості) саме за рахунок розвитку
сільського господарства [9, с. 286]. Але при цьому необхідно враховувати й
територіальні аспекти: адже густота населення, територіальна віддаленість впливають
на кількість та якість трудового потенціалу, носія сільськогосподарської праці.
Концепція сталого розвитку сільського господарства потребує обґрунтування
та удосконалення підходів щодо управління продуктивністю праці в сільському
господарстві.
Сталий розвиток сільського господарства, за визначенням Інституту сталого
розвитку, базується на засадах збалансованості виробничої та соціальної сфер з
метою задоволення життєвих потреб нинішнього та майбутнього поколінь. Цей
принцип в повній мірі відображає дефініція зростання продуктивності праці, яка
безпосередньо залежить від трудової мотивації [2, с.63]. Вважаємо, що недосконалі
механізми мотиваційного впливу на працівників сільськогосподарської галузі
призводять до зниження продуктивності та ефективності праці.
Одним з ключових завдань сталого розвитку сільського господарства є
забезпечення економічного, соціального, демографічного та духовного розвитку, які,
в свою чергу, визначаються соціальними та економічними індикаторами. До
соціальних індикаторів відносять демографічну ситуацію, стан освіти, розвиток
інфраструктури, поінформованість суспільства. Група економічних індикаторів
включає фінансові та матеріальні ресурси, новітні технології. Сталий розвиток
сільського господарства передбачає зменшення питомої ваги зайнятих у виробництві
продукції сільського господарства за рахунок збільшення їх кількості у переробній
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галузі та інфраструктурі, тобто зниження питомої ваги живої праці у виробництві
сільськогосподарської продукції.
За прогнозами ООН, чисельність населення Землі у 2050 р. зросте до 9,3 млрд.
осіб, тоді як продуктивність рослинницької продукції – тільки на 15%, вміст білка в
продуктах харчування зменшиться на 20% [4]. Забезпечення продуктами харчування
людство, підвищення продуктивності сільського господарства, не знижуючи якості
продукції, є цілями сталого розвитку сільського господарства, які будуть досягнуті за
сприятливих природно-кліматичних умов для вирощування сільськогосподарських
культур та раціонального використання людського потенціалу. Сучасними ознаками
сталого розвитку сільського господарства повинні бути коеволюція та використання
ресурсозберігаючих технологій, що є необхідною умовою прогресу. Всі зазначені
індикатори задіяні в процесі підвищення продуктивності праці, рівень якої згідно
розробленої Міністерством аграрної політики та продовольства України Стратегії
розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року планується збільшити у
два рази, а зростання середньомісячної заробітної плати довести до середньої по
галузях економіки.
Рівень продуктивності праці визначають зовнішні та внутрішні чинники.
Зовнішні чинники (соціально-економічний стан сільського господарства та сільських
поселень, інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення галузі) кількісно
характеризують ступінь використання персоналу та виробничих ресурсів
сільськогосподарських підприємств. Внутрішні чинники (механізація та
автоматизація виробництва, підвищення якості сировини, удосконалення організації
та дисципліни праці, удосконалення мотивації та стимулювання праці, розвиток
персоналу) забезпечують результати роботи підприємств.
Рівень продуктивності праці, незважаючи на наявні в Україні сприятливі
природні ресурси, є значно нижчим від продуктивності праці розвинутих
європейських країн та не набагато перевищує за цим показником деякі країни СНД.
Динаміка продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати виявляє стійку
негативну тенденцію до зростання випереджаючими темпами заробітної плати
порівняно з темпами росту продуктивності праці [3, с. 30]. На нашу думку, цей факт
свідчить про недосконалість механізму формування оплати праці у сільському
господарстві.
Структура витрат на виробництво продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах включає витрати на оплату праці, відрахування
на соціальні заходи, матеріальні витрати, які ввійшли до собівартості продукції,
амортизацію та інші витрати, включаючи оплату за оренду. Так, за 2012 рік на оплату
праці витрачено лише 9,4%, на соціальні заходи – 3,4%, в той час як майже 69%
складали матеріальні затрати, що підтверджує низьку мотивацію праці та
недосконале матеріально-технічне забезпечення. Заробітна плата у сільському
господарстві є найнижчою в сфері матеріального виробництва.
Демографічна ситуація, як один із соціальних індикаторів сталого розвитку,
залишається доволі несприятливою для сільської місцевості, в селах України
спостерігається надзвичайно високе демоекономічне навантаження, де кожний
працездатний має утримувати більше, ніж одного непрацездатного, що погіршує
можливості зростання рівня життя сільського населення.
Найбільш важливим складовим елементом продуктивних сил, передумовою та
пріоритетним засобом сталого розвитку є освіта, яка визначає стан економічного
розвитку підприємств та конкурентоспроможність продукції. Якість та рівень освіти
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сільської молоді погіршується, постійно збільшуються частка сільського населення,
яке має лише базову середню освіту. Така ситуація зумовлена низьким рівнем життя
сільського населення, скрутним матеріальним становищем та незадовільним станом
загальноосвітніх шкіл. Більшість сіл не мають дошкільних установ, закладів
соціально-культурного призначення, внаслідок зменшення кількості дітей шкільного
віку 50% сіл не мають середніх навчальних закладів. Побут сільського населення
забезпечений газопроводами у 36% сіл, централізованим водопостачанням у 22% сіл,
дорогами з твердим покриттям – 58% сіл, у сільській місцевості каналізацією
обладнано лише 21% житлової площі [1, с. 42]. Сьогодні залишається актуальною
проблема кадрового забезпечення в сфері високотехнологічного аграрного
виробництва. Інноваційні процеси в сільськогосподарській науці забезпечують
близько 430 докторів наук, що становить лише 3% від вітчизняних наукових кадрів
вищої кваліфікації [7, с. 94].
Кількість та якість основних технічних засобів в сільськогосподарських
підприємствах катастрофічно зменшується, що призводить до грубих порушень
технологічних регламентів вирощування сільськогосподарських культур. Застарілий
фізично та морально технічний парк сільськогосподарських підприємств негативно
впливає на рівень продуктивності праці.
На нашу думку, на сьогодні не втратили своєї актуальності основні якісні
фактори соціально-економічного розвитку з позицій продовольчої безпеки:
підвищення продуктивності праці у сільському господарстві на основі вдосконалення
економічних відносин, використання різноманітних форм господарювання,
закріплення прав на землю та засоби виробництва, застосування високопродуктивних
технічних засобів, удосконалення організації праці, нових технологій, поліпшення
умов праці та побуту в сільській місцевості.
Рівень продуктивності праці залежить від ступеню використання її резервів,
недовикористаних можливостей підвищення ефективності праці. Вважаємо, що у
сільському господарстві основними шляхами підвищення продуктивності праці є
збільшення фондозабезпеченості підприємства та фондоозброєності праці,
впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій, вдосконалення
організації праці, підвищення її інтенсивності. Необхідно приділити увагу й іншим
важливими напрямами зростання продуктивності праці, підвищенню соціальних
індикаторів: підвищення кваліфікації кадрів для агропромислового комплексу,
посилення матеріального стимулювання, поліпшення умов праці та відпочинку.
Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві можливе також за
рахунок збільшення валової продукції, що зумовлена підвищенням урожайності
культур, садів та виноградників; економії робочого часу та вивільнення трудових
ресурсів з виробничої сфери; а також використовуючи резерви комплексного впливу,
які одночасно забезпечують збільшення виробництва продукції та зменшення витрат
робочого часу.
Таким чином, визначення напрямів зростання продуктивності праці в
сільськогосподарських підприємствах дасть змогу на основі науково обґрунтованої
політики щодо
мотивації
та
оплати праці,
кадрового
забезпечення
сільськогосподарської галузі, розвитку соціальної сфери села відродити рівень
сільськогосподарського виробництва України і, тим самим, забезпечити сталий
розвиток сільського господарства України та зміцнити продовольчу безпеку не тільки
нашої держави, а й світу в цілому.

158

Література:
1. Бабенко А.Г. Особливості відтворення трудового потенціалу в аграрному секторі
України / А.Г. Бабенко, О.О. Васильєва // Україна: аспекти праці. – 2012. - № 5. – С.
38 - 45.
2. Васильєва О.О. Індикатори сталого розвитку сільського господарства України //
Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького (серія «Економічні науки»). – 2014. – Том 16, № 1
(58). Частина 1. - С. 62 - 66.
3. Васильєва О.О. Стан продуктивності праці у сільському господарстві України / О.О.
Васильєва // Економічні інновації. – 2013. - Вип. 54. – С. 26–33.
4. Крупа О.М. Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні [Електронний ресурс] //
Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2013. - № 6. – Режим
доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2013.
5. Кузняк Б.Я. Стабільний розвиток сільського господарства - основа продовольчої
безпеки України [Електронний ресурс] / Б.Я. Кузняк // Економіка і регіон . - 2013. - №
1. - С. 19-25. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2013_1_5.pdf.
6. Маргасова В.Г. Оцінка сучасного стану сільського господарства України
[Електронний ресурс] / В.Г. Mаргасова, К.М. Пидан // Науковий вісник Чернігівського
державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка . - 2012. - Вип. 1. С. 206-213. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NvChdieu_2012_1_34.pdf.
7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник – К.: ДП
“Інформаційно-видавничий центр Держстату України”, 2011. – 282 с.
8. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН
України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. – К. : Державна
установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної
академії наук України", 2012. – 72 с.
9. Роздайбіда О.В. Сталий сільський розвиток — невід’ємна складова людського
розвитку в Україні / О.В. Роздайбіда // Вісник Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого. Сер.: Економічна теорія та право. - 2013. - № 2. - С.
285-287. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_etp_2013_2_36.pdf.
10. Сегеда С.А. Оцінка споживання основних продовольчих продуктів в Україні
[Електронний ресурс] // Збірник наукових праць ВНАУ (серія «Економічні науки»). –
2012. - № 3 (69). – С. 195 – 199. - – Режим доступу :
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/740.pdf.

ГЛАВА 2.4. ОБҐРУНТУВАННЯ БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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Баламут Г.С.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
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Сучасний стан зовнішнього бізнес-середовища, який характеризується
невизначеністю та швидкістю змін, посиленням рівня конкуренції та насиченістю
споживчих ринків обумовлює необхідність забезпечення гнучкості та адаптивності
вітчизняних підприємств. Головним чинником, який сприятиме забезпеченню
стійкого розвитку підприємств в даних умовах є підтримка стабільності його
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діяльності при впливі різного роду дестабілізуючих чинників. Торговельне
підприємство здатне досягти успіху в конкурентній боротьбі тільки шляхом реалізації
стратегії стійкого розвитку, обґрунтування і вибір якої буде залежати від того, як
підприємство гармонійно функціонує у своєму внутрішньому середовищі і як швидко
може пристосовуватися до динамічно мінливого зовнішнього оточення.
Стратегія в цілому є засобом досягнення місії підприємницької організації і
тісно пов’язана з її цілями. Цілі – це конкретний стан окремих характеристик
підприємства. На їх досягнення спрямована діяльність торговельного підприємства.
Неправильність та некоректність встановлених цілей може стати причиною зниження
ефективності діяльності підприємства, і, навіть, стати причиною банкрутства [1,
с.111].
Цілі підприємства – це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має
досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних
етапах [2].
Під час формування системи стратегічного управління, цілі виконують
наступні функції [2]: критерій для прийняття рішень; ініціатива або мотив дій
персоналу; інструмент управління (вимоги до дій персоналу, визначення напрямків
розвитку підприємства); координація (забезпечення безконфліктності осіб, які
приймають рішення, узгодження дій підрозділів); контроль (порівняння оперативних
показників стану підприємства з цільовими).
Основними вимогами, які ставляться до формування правильності цілей є [3,
с.142]: досяжність, гнучкість, вимірюванять, конкретність, специфічність, сумісність,
прийнятність.
Співвідношення цілей вищого та нижчого рівнів в ієрархії управління
вважається оптимальним, коли кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, робить
внесок у досягнення цілей підприємства в цілому.
Процес формування цільових орієнтирів підприємства починається з
конкретизації його місії (Ȟ) на стратегічну перспективу (Ș). Після визначення місії
формуються короткострокові (ὧȘ) та довгострокові (ήȘ) j-і цільові орієнтири.
Сукупність короткострокових орієнтирів для досягнення стійкого розвитку
торговельного підприємства можна представити у вигляді алгебраїчної
ὧȘ3j,…,ὧȘmj); де m- певний
функціональної залежності: ὧȘj=( ὧȘ1j, ὧȘ2j,
короткостроковий проміжок часу.
У свою чергу ὧȘj виступає елементом короткострокового j-го цільового
орієнтиру ɧ-го рівня управління m-го періоду, а також одночасно елементом
загального короткострокового цільового орієнтиру підприємства: ὧȘ=( ὧȘ1, ὧȘ2,
ὧȘ3,…, ὧȘj).
У процесі розробки цілей необхідний двосторонній обмін інформацією, що
забезпечує розуміння кожним співпрацівником його конкретних цілей. Крім
з’ясування очікуваних результатів роботи, двосторонній обмін інформацією дозволяє
підлеглим інформувати керівництво про необхідні ресурси для досягнення
встановлених цільових орієнтирів [3, с.142].
Наступним етапом є планування системи завдань для досягнення визначених
цільових орієнтирів. Таким чином, r-е завдання з управління стійким розвитком
торговельного підприємства можна переставити наступним чином: Ğrmj= (Ğrmj1, Ğrmj2,
Ğrmj3, …,Ğrmjk); де Ğrmj – головне стратегічне завдання щодо підвищення рівня стійкості
розвитку торговельного підприємства; Ğrmj1, Ğrmj2, Ğrmj3,…,Ğrmjk – підсистема завдань
щодо вирішення головного стратегічного завдання.
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У свою чергу Ğrmj виступає елементом системи завдань короткострокового j-го
цільового орієнтиру ɧ-го рівня управління m-го періоду, а також одночасно
елементом загальної системи завдань
короткострокового цільового орієнтиру
m
m
m
m
m
підприємства: Ğ = (Ğ 1, Ğ 2, Ğ 3, Ğ k).
Після визначення головного стратегічного завдання та підсистеми завдань його
виконання встановлюються вагові взаємозв’язки між основними локальними
складовими системи стійкого розвитку торговельного підприємства, здійснюється
погодженість визначених взаємозв’язків, а також здійснюється оцінка витрат часу r-ї
роботи j-го цільового орієнтиру за локальними складовими (економічною,
соціальною, інноваційною) в m-го періоді, тобто mrj= m ≤ mr1. Оцінка витрат часу
виступає підставою для визначення необхідної кількості ресурсів (Frmj), необхідних
для виконання поставленого завдання Ğrmj. Завершальним етапом досягнення
поставленого завдання виступає перевірка терміну та плану корегування заходів щодо
управління стійким розвитком підприємства.
Зазначимо, що встановлення цільових орієнтирів стійкого розвитку
торговельного підприємства визначається конкретною метою, яка постійно
корегується під час розробки та обґрунтування базової стратегії підприємства з
врахуванням кожного цільового орієнтиру підприємства.
Слід підкреслити, що стратегічний напрямок стійкого розвитку торговельного
підприємства має формуватися в рамках загальної (базової) стратегії з метою
підвищення ефективності управління діяльністю підприємства в довгостроковій
перспективі.
Базова стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в
цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної мети.
У межах базової стратегії підприємство може обрати один з кількох напрямків дій, які
називаються стратегічними альтернативами, з яких і формується майбутня стратегія.
Як показує аналіз, всі типи стратегій об’єднуються в три групи: виживання (захисна),
стабілізації (наступально-захисна), зростання (наступальна) [4, c.312]. Вони є
базовими для забезпечення розвитку суб’єкта ринку на певному етапі. В той же час
підприємство може вибрати одну з наведених вище стратегій або застосувати певні
поєднання різних типів.
Підґрунтям для правильного вибору конкурентної стратегії розвитку
торговельного підприємства виступають результати стратегічного аналізу, в ході
якого визначаються переваги та недоліки функціонування підприємства у певний
проміжок часу, його потенційні можливості та загрози та визначені наявні резерви
оптимізації потенціалу. Це дозволяє більш комплексно окреслити коло стратегічних
заходів для забезпечення реалізації намічених цільових орієнтирів підприємства.
При цьому вибір загальної стратегії залежить від набору цілей підприємства,
регіональних особливостей, спеціалізації, життєвого циклу, етапу розвитку галузі.
На основі огляду економічної літератури, присвяченої питанням вибору базової
стратегій [4–6], нами обрано чотири типи модифікованих загальних стратегій
розвитку підприємства, а саме: стратегія прискореного зростання, стратегія
обмеженого зростання, стратегія стабілізації і стратегія оновлення діяльності.
Метою стратегії прискореного зростання є максимальне використання
внутрішніх і зовнішніх можливостей для покращення результативності діяльності
підприємства. Стратегія прискореного зростання доцільна для торговельних
підприємств, стан системи управління стійким розвитком яких наближається до
ідеального або ефективного.
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ὧȘ4
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ὧȘ5
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ὧȘ2
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Стратегі
я
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ὧȘ1

ὧȘ16

цільового орієнтиру нижчого

«розрив», перехід від нижчої траєкторії розвитку до вищої

де ὧȘ1 – ліквідація нерентабельних бізнес-процесів торговельного підприємства; ὧȘ2
скорочення операційних витрат торговельного підприємства; ὧȘ3 – реструктуризація
фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства; ὧȘ4 – підтримка існуючого
стану в діяльності торговельного підприємства; ὧȘ5 – запровадження сучасних методів
організації торговельної діяльності; ὧȘ6 – оптимізація ефективності використання власних
оборотних коштів; ὧȘ7 – корегування цінової політики; ὧȘ8 – диверсифікація діяльності,
пошук та розвиток конкурентних переваг; ὧȘ9 - підвищення мотивації персоналу; ὧȘ10 –
підвищення ефективності господарських витрат за бізнес-процесами; ὧȘ11 – оптимізація
поточних витрат торговельного підприємства; ὧȘ12 – максимізація прибутку торговельного
підприємства; ὧȘ13 – збільшення ринкової частки; ὧȘ14 – підвищення ефективності взаємодії
локальних складових стійкого розвитку торговельного підприємства; ὧȘ15 – підвищення
інноваційної активності підприємства; ὧȘ16 – оптимізація інноваційного розвитку за
напрямом «ресурси-компетенції-інновації».

Рис. 1. Матриця цільових орієнтирів для базових стратегій стійкого розвиту
торговельного підприємства
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Досить часто, коли діяльність підприємств обмежується умовами зовнішнього
або внутрішнього середовища, використовується стратегія обмеженого зростання.
Для даної стратегії характерно встановлення цілей від досягнутого. Стратегія
обмеженого зростання застосовується за умов, коли керівництво підприємства вважає
задовільним поточний стан [1, с.103], а рівень системи управління стійким розвитком
є припустимим.
Стратегія стабілізації характерна для підприємств, які функціонують не в
кризових, а в звичайних умовах господарювання в галузях зі статичним розвитком [7,
с.129]. Стратегію стабілізації в якості базової стратегії доцільно рекомендувати
торговельним підприємствам, рівень стійкості розвитку яких оцінюється як
задовільний.
Стратегія оновлення діяльності підприємства має позитивний ефект в ситуації,
коли торговельне підприємство вичерпало можливості свого внутрішнього розвитку і
необхідно здійснити скорочення одних видів діяльності і розвивати інші ключові
види діяльності, які є більш адекватними умовам макро- і мікросередовища, що
склалися в певний момент часу. Дана стратегія є раціональною за умов наближення
стану системи стійкого розвитку до катастрофічного рівня. При даних обставинах
метою стратегії оновлення є швидке усунення непотрібних чи «зайвих» бізнеспроцесів.
Торговельне підприємство приймає рішення відносно визначення оптимальної
стратегії стійкого розвитку із зазначених вище. Під «оптимальною стратегією
управління стійким розвитком підприємства» нами розуміється модель системи цілей
підприємства, яка спрямована на досягнення такого рівня використання локальних
складових бізнес-процесів, який сприятиме забезпеченню ефекту від приросту
інтегрального показника стійкого розвитку та забезпечує підвищення рівня
капіталізації та ринкової вартості підприємства.
На рисунку 1 наведена матриця цільових орієнтирів для базових стратегій
стійкого розвитку торговельного підприємства в залежності від встановленої мети та
завдання в певному m-періоді.
Досвід стратегічного управління провідних держав світу показав, що
формування оптимальної базової стратегії розвитку підприємств торгівлі є базовою
основою для розробки принципів концепції інтегрованих переваг, яка повинна
орієнтувати торговельні підприємства на інноваційні зміни та покращення показників
розвитку навіть при відсутності конкуренції.
У свою чергу, використання
інноваційних інструментів для обґрунтування вибору базових стратегій створює
можливість для забезпечення динамічності розвитку підприємств, що виступає
передумовою досягнення стратегічних і тактичних організаційних цілей.
Виходячи з цього, нами пропонується методичний інструментарій вибору
оптимального варіанту базових стратегій управління стійким розвитком економічного
суб’єкта торговельної галузі.
Алгоритм обґрунтування вибору стратегій управління стійким розвитком для
підприємств торгівлі розроблено на основі статичної ігрової моделі, зміст та
послідовність побудови якої розкрито в працях С.М. Клименко та В.Р. Кігеля [8]
(рис.2).
Процес визначення оптимальної базової стратегії для торговельних
підприємств складається з 4 основних етапів:
Етап 1. Формування вихідної інформації. Розроблено матрицю параметрів
   k , k  1, n , n – кількість параметрів (стан системи управління стійким
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розвитком); визначено можливі стратегії    j , j  1, b , де b – кількість
стратегій.
Етап 2. Визначення стану системи управління стійким розвитком
торговельного підприємства, на основі якого формується матриця

R SD  R jk

.

Етап 3. Визначення альтернативних критеріїв для обґрунтування стратегії
(максимінний, мінімаксний та компромісний). Параметр j:=1.
Для b-й стратегії  j визначається критерій Вальда: V j  min R jk , j  1, b .
k

1 етап

Формування вихідної інформації
(матриця параметрів)

2 етап

Визначення рівня стійкості розвитку торговельного
підприємства

3 етап

Визначення альтернативних критеріїв для
прийняття стратегічних рішень
Критерій
Вальда

4 етап

Критерій
Севіджа

Критерій
Гурвіца

Визначення оптимальної базової стратегії

Стратегія
оновлення
діяльності

Стратегія
стабілізації

Стратегія
обмеженог
о

Стратегія
прискореног
о зростання

Рис. 2. Етапи визначення оптимальної базової стратегії для торговельних підприємств
Критерій Вальда використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія
управління, виходячи з вимоги максимально можливого рівня стійкості системи
управління (виграшу) в найгірших умовах [6, с.97].
Зазначимо, що оптимальною за критерієм Вальда (найбільшої обережності)
вважається чиста стратегія Rj, при якій найменший виграш min Rjk буде
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максимальним, тобто забезпечується максимум [9] (найбільш прийнятний варіант за
поточних умов).
При цьому критерій Севіджа (правило мінімакс) дозволяє прийняти рішення
щодо вибору стратегії із найменшою величиною ризику у порівнянні з більш високим
його рівнем, який очікувався первісно [76]. Значення критерію Севіджа
розраховується наступним чином: S j  max R jk  R jk .
j1, n

Компромісом щодо мінімаксних підходів є метод Гурвіца (компроміс в
рішенні), коли два екстремальних сценарії (найгірший і найкращий) ураховуються
спільно [9].
Значення критерію Гурвіца можна представити наступним чином:



R jk
R jk  (1   )  max
min



j
n

1
,
max 
H
j 1 , n
j 1 , b 

j







(1)

де  – значення коефіцієнта вагомості [0;1].
Визначення коефіцієнта вагомості здійснено на основі методу власних векторів
Уея [8, с.178], на основі побудови матриці попарних порівнянь експертним шляхом.
В результаті обробки експертних даних складено матрицю L:

 l11
l
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L
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 li1
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l12
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...
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(2)

де lij = -1 означає перевагу параметра minRjk над параметром mахRjk ;
lij = 0 – рівноцінні;
lij = +1 перевагу параметра max Rj над параметром min Rj.
Загальний коефіцієнт вагомості критеріїв розраховано за формулою Уея [10]
(3):
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Підставивши значення в рівняння, отримано вектор вагового коефіцієнта, який
дорівнює 0,35.
Етап 4. Визначення стратегії на основі взаємозв’язку трьох альтернативних
критеріїв.
  max V j
− для критерію Вальда стратегія обирається на основі значення:
− для критерію Севіджа:
;
  maxV j
 min max S j

j
S
− для критерію Гурвіца:
, k1, n
j1, b
jV

j 1, b

jV

j1, b



де



jV

jH

 max H j
j1, b

– індекс стратегії за критерієм Вальда ( j 1, b );

 – індекс стратегії за критерієм Севіджа ( j  1, b );
jS

 – індекс стратегії за критерієм Гурвіца ( j 1, b ).
jH
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Оптимальна базова стратегія управління стійким розвитком торговельного
підприємства (  j ) визначається відповідно виконання перелічених нижче умов:
O


якщо 

якщо

jV
jV

Інакше:
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H
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З метою обґрунтованого вибору оптимальної базової стратегії в межах
управління стійким розвитком для підприємств торгівлі будівельними матеріалами
Харківської області розроблено поліморфний радар (рис. 3) та шкалу інтерпретації
значень стратегічного індексу (табл. 1) для ідентифікації: а) напрямів розвитку; б)
вибору виду базової стратегії підприємств.
Таблиця 1
Градація шкали стратегічного індексу для визначення оптимальної базової стратегії
управління стійким розвитком торговельного підприємства
Базова
стратегія
Стратегія
прискореного
зростання

Інтервали значень
індексу оптимальної
базової стратегії



jO

 0,76

Стратегія
обмеженого
зростання

0,69 



jO

Стратегія
стабілізації

0,51 



jO

Стратегія
оновлення



jO

 0,75

 0,68

 0,5

Рекомендовані стратегічні напрями стабілізації та
розвитку

спрямована на забезпечення високих темпів росту
операційної діяльності, в першу чергу, обсягів
реалізації
продукції;
підвищення
ефективності
використання ресурсів; збільшення ринкової частки
спрямована на збалансування параметрів обмеженого
зростання операційної діяльності та підтримку
необхідного рівня фінансової безпеки підприємства;
стійкий
розвиток
забезпечується
шляхом
диверсифікації діяльності або зміни цінової політики
спрямована на встановлення цілей від досягнутого, які
коригуються в залежності від ситуації на ринку.
Характер цільової орієнтації дій і широта охоплення
для реалізації стратегії ресурсів залежить від
прийнятого сценарію стабілізації підприємства:
системно-регульованого або ситуативно-регульованого.
У першому випадку, активи, які залучаються для
стабілізаційних дій, вбудовуються в досить чітко
структуровану схему бізнес-процесів і більше
деталізовано програмуються. У другому випадку
спеціальна
структуризація
механізмів
взаємодії
стабілізуючих ресурсів спеціально не здійснюється.
спрямована на ліквідацію недоцільних бізнес-процесів,
реструктуризацію фінансово-господарської діяльності
та оновлення ключових видів діяльності з метою
оптимізації
поточних
витрат
та
підвищення
результативності діяльності в цілому.

[шкала розроблена на основі формули, запропонованої Стерджесом]
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Кластер А

Кластер Б

Умовні позначення:
1
2
3

1
8

17
1

0,75
0,68

0,68

7

0,68

0

0,5

10

0,5

1

5
0,5

16
0,68

0,75

6

0,5

0,68

13

1
12
13
14

0,68

12
15

8
9
10
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1
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1

3

0,75
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111

0,75
1
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0,75

17

1

18
19

ТОВ «Гвіздок»
ТОВ «Ваш дім»
ТОВ «Новосел»
ТОВ «Ньютонпромсервіс»
ТОВ «Декор-схід»
ТОВ «Будмен»
ТОВ «Металстиль»
ТОВ «Час»
ТОВ «Сота»
ТОВ «Мрія»
ТОВ «ЕРГО»
ТОВ «Караван
будівельний
харків»
ПП «Ірбіс»
ТОВ ТД «Ваш дімЛТД»
ТОВ «С.В.-Колор»
ТОВ «ЛІА LTD»
ТОВ ТФ
«Фортуна»
ТОВ ТД «Червоний
оскіл»
ТОВ «Кентаврі

стратегія обмеженого

стратегія прискореного
стратегія стабілізації

стратегія оновлення

Рис. 3. Поліморфний радар визначення оптимальної базової стратегії

(  j ) для
O

підприємств торгівлі будівельними матеріалами Харківської області
За загальносистемним законом розвитку підприємство завжди прагне до такого
рівня розвитку, який надав би можливість досягти найвищого рівня інтегрованості та
збалансованості всіх його бізнес-процесів. Тому, базуючись на тому, що стратегічні
орієнтири окреслюють потенційно можливу траєкторію стійкого розвитку
підприємства, нами здійснено моделювання взаємозв’язку базової стратегії стійкого
розвитку торговельного підприємства з цільовими траєкторіями його зростання (рис.
4). Встановлено, що для більшості підприємств кластеру А цільовими є підвищення
мотивації персоналу, підвищення ефективності господарських витрат за бізнеспроцесами, оптимізація поточних витрат та максимізація прибутку підприємства, для
підприємств кластеру Б – підвищення ефективності господарських витрат за бізнеспроцесами, оптимізація поточних витрат.
На основі розробленого поліморфного радару для досліджуваних підприємств
визначено оптимальні базові стратегії розвитку, а саме встановлено, що для більшості
підприємств оптимальною є стратегія обмеженого зростання.
Запропонований науково-методичний підхід щодо вибору базових стратегій та
стратегічних траєкторій розвитку виступає науковою основою для обґрунтування та
визначення ризикозахищеності реалізації стратегії стійкого розвитку підприємства з
урахуванням рівня розвитку компетенцій.
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Умовні позначення: № – ідентифікація підприємств за номерами наведена на рис.3;
ὧȘ - ідентифікація цільових орієнтирів наведена на рис. 1.
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Рис. 4. Моделювання взаємозв’язку базової стратегії розвитку торговельного
підприємства з цільовими траєкторіями зростання
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«Экологически ориентированная экономика» («экологическая экономика»,
«зелёная экономика», «green economy») – относительно новый эвфемистический
термин, который широко использовался в бизнес-сообществе туриндустрии. Однако
до сих пор нет согласованного определения или устоявшейся международной
дефиниции, устанавливающих, что означает экологически ориентированная
экономика, и поэтому остаётся неясным, как народы и страны, особенно в
развивающемся секторе, могут извлечь из этого выгоду. Идея, которая была впервые
высказана в Программе ООН по окружающей среде UNEP (ЮНЕП, англ. UNEP –
United Nations Environment Programme) в конце 2008 г., состоит в том, чтобы
разработать систему эколого-экономической деятельности, которая приводит к
улучшенному человеческому благосостоянию за длительный срок, не подвергая
будущие поколения значительным экологическим рискам и экологическим
дефицитам. Обсуждение концепции экологически ориентированной экономики и
связанной с ней политики обозначило важность этой проблематики и прозвучало в
формулировке одной из двух ключевых тем на конференции ООН по устойчивому
развитию Рио+20 в 2012 г: экологически ориентированная экономика в контексте
устойчивого развития и сокращения бедности. «Рио+20» – это краткое название
Конференции Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию, которая
прошла в Рио-де-Жанейро, Бразилия через 20 лет после исторической Встречи на
высшем уровне «Планета Земля» 1992 г. в Рио. Проведение Рио+20 дало возможность
представить, каким люди хотели бы видеть мир через 20 лет.
Под влиянием немалого давления, сформированного вызовами последней
экономической рецессии, бедности, экологической деградации и изменения климата,
Всемирная туристская организация (ЮНВТО, UNWTO) и Европейская комиссия по
путешествиям (European Travel Commission, ETC) организовали в сентябре 2009 г.
совместный «Гетеборгский Симпозиум по туризму и путешествиям в экологически
ориентированной экономике», в котором приняли активное участие представители
частного сектора, например, Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC
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– World Travel and Tourism Council), Всемирного экономического форума (World
Economic Forum) и авиационных компаний. Основная цель Симпозиума состояла в
том, чтобы обосновать современную модель туризма, формируя видение глубинных
преобразований к рынку устойчивого туризма в глобальной экологически
ориентированной экономике. Коммюнике конференции, известное как «Заключения
Гетеборгского Симпозиума», было нацелено, прежде всего, на лоббирование
посредников на переговорах по изменению климата на Конференции Сторон ООН
(COP15) в Копенгагене в 2009 г., чтобы «скрепить печатью договор», который
защищает экономическую, экологическую и социальную основу туристической
индустрии, и сделать возможным её неограниченный рост. В Заявлении
утверждалось, что туристический сектор нужно рассматривать как ключевой фактор к
развитию экологического подхода в экономике, который способствует
восстановлению экономики, а также помогает бедным странам в достижении Целей
развития тысячелетия (MDGs – Millennium Development Goals: 8 целей
международного развития, сформулированных в результате проведения Саммита
ООН «Миллениум» в 2000 г.) и экологизации их экономических систем. Участвуя в
экологически ориентированной экономике, туризм может играть положительную
роль катализатора межкультурных процессов в повышении устойчивости таких
взаимосвязанных секторов, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт и
строительство, а также способствовать собственному стабильному отраслевому
развитию.
Индустрия туризма оказывает значительное воздействие на региональную
экономику, и это воздействие измеряется по аналогии с национальной экономикой.
Небольшие дестинации более зависимы от туризма и его экономического и общего
воздействия на регион. В некоторых малых регионах туризм является практически
единственным источником дохода, что делает их крайне зависимыми от наличия
определённого вида туристских ресурсов [2].
В феврале 2011 г. под эгидой Программы ООН по окружающей среде UNEP
был опубликован Отчёт по экологически ориентированной экономике (Green
Economy Report – GER) на 600 страниц, который охватывает 10 ключевых секторов
экономики, включая главу на 40 страниц по туризму, подготовленную в
сотрудничестве с Всемирной туристской организацией. В этом отчёте,
представляющем собой всестороннее исследование, проводимое в рамках Программы
ООН по окружающей среде UNEP «Инициативы по экологически ориентированной
экономике» (Green Economy Initiative – GEI), используется экономический анализ и
моделирующие подходы, чтобы продемонстрировать, что инвестиции в экологизацию
ряда отраслей экономики – естественные сектора: сельское хозяйство, рыболовство,
лесное и водное хозяйство, в сочетании с развитием капитальных секторов:
энергетики, промышленности, переработки отходов, строительства, транспорта,
туризма – могут стимулировать экономический рост, одновременно способствуя
решению социальных и экологических проблем.
В отношении туризма, в отчёте сделан вывод о том, что инвестиции в размере
0,2% мирового ВВП в год (или примерно 135 млрд. долл. США по текущему уровню
ВВП) между 2011 и 2050 гг. позволили бы отрасли продолжать поступательный рост,
повышая её устойчивость и гарантируя значительные экологические преимущества,
такие как сокращение потребления воды на 18%, использования энергии на 44% и
выбросов углекислого газа на 52%, по сравнению со сценарием обычного развития
бизнеса.
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Естественно,
что
немногие
возразили
бы
против
экологически
ориентированной экономики – экономики, которая безвредна для окружающей среды,
отзывчива к потребности сохранять природные ресурсы, минимизировать загрязнения
и выбросы вредных веществ в процессе производства, которая способствует
распространению дружественных для окружающей среды образа жизни и образцов
потребления [3]. Но, однако, серьёзная озабоченность была обозначена делегатами из
развивающихся стран, гражданским сообществом и организациями местных народов
по поводу того, что концепция экологически ориентированной экономики
подвержена злоупотреблению и может положить начало пагубным событиям,
особенно затрагивающим бедные страны и народы. Участники мероприятия,
проведённого в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию (United Nations
Conference on Sustainable Development – UNCSD), в Нью-Йорке, проявили
обеспокоенность тем, «чья это экологически ориентированная экономика» и почему
тема экологически ориентированной экономики внезапно появилась во всех видах
диалога после кризиса 2008 г.
Тот факт, что Инициатива по экологически ориентированной экономике (Green
Economy Initiative – GEI) в рамках Программы ООН по окружающей среде UNEP
была возглавлена Паваном Сухдевым (Pavan Sukhdev), инвестиционным банкиром из
Дойче Банка (Deutsche Bank), находящимся в творческом отпуске и являющимся
председателем Глобального Совета по повестке дня Всемирного экономического
форума по биоразнообразию, добавил подозрений, что идея экологически
ориентированной экономики была поднята, чтобы продвинуть интересы большого
бизнеса и доминировать в глобальной повестке дня в подготовительном периоде к
Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20. Как комментирует Дж. Томас
(J. Thomas), «самые красноречивые черлидеры – это Давосская толпа компаний
«Fortune 500» и дипломатов G8. Наиболее тревожно то, что некоторые из этих
голосов позиционируют «экологически ориентированную экономику» как
модернизацию или замену «устаревшему» понятию «устойчивого развития», которое
было согласовано 20 лет назад. Они голосуют за то, чтобы выбросить «ребёнка»
устойчивого развития и залить новую «зелёную» воду в ванну, как только ребенок
достигнет возраста зрелости» [8].
Обсуждая роль экологически ориентированной экономики в контексте
устойчивого развития, бедности и равенства, М. Хор (M. Khor) предупредил, что
экологически ориентированная экономика будет определена или введена в действие
одномерным способом, изъятым из контекста структуры устойчивого развития
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию
(The United Nations Conference on Environment and Development – UNCED),
принципов Декларации Рио и Повестки дня 21 (Agenda 21). Фокус может быть сужен
до проблем экологического менеджмента, не рассматривая полностью аспекты
развития и равенства, а также международные компоненты. «В такой ситуации, если
концепция экологически ориентированной экономики получает доминирующее
положение, в то время как концепция устойчивого развития отступает, может быть
утерян целостный подход к устойчивому развитию, с возникновением дисбаланса
между тремя основными принципами (охрана окружающей среды, экономическое
развитие и социальное развитие)» [5]. М. Хор также подчеркнул важность
соблюдения принципа «общей, но дифференцированной ответственности»,
утверждая, что подход «один размер подходит всем» в экологически
ориентированной экономике, предусматривающий реализацию этой концепции в
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одинаковой манере во всех странах, был обязан потерпеть неудачу. «Уровни и этапы
развития государств должны быть полностью учтены, и приоритеты и условия в
развивающихся странах приняты во внимание» [5].
П. Куинтос (P. Quintos) указал на опасность «зелёного роста» в повестке дня,
говоря, что, давая денежные стимулы генерации «зелёного поведения», «поведение
жадности» продолжит процветать, потому что экологически ориентированная
экономика базируется на ускоренной коммодификации природы и услуг экосистемы
и подразумевает продолжающуюся эксплуатацию природных ресурсов с целью
извлечения прибыли. Отношение к природным ресурсам как к ходовым активам
просто усилит «частную экспроприацию, присвоение и накопление в руках
меньшинства» [7]. Он подверг сильной критике торговлю углеродом и компенсации –
рыночные механизмы, на которые особенно полагается индустрия туризма и
путешествий, чтобы уменьшить свой «углеродный след». Эти действия «просто
позволяют большим странам и корпорациям, загрязняющим окружающую среду,
продолжать свой обычный бизнес до тех пор, пока они могут позволить себе
заплатить компенсации и получать прибыль от торговли разрешениями на выбросы
углерода, которые становятся предметом спекулятивных действий, также для
финансовых инвесторов, ответственных за мировой финансовый кризис» [7].
Фокус на «зелёных технологиях» также расценивается как проблематичный.
Поскольку главным образом крупные компании из развитых стран владеют
ресурсами и технологическими ноу-хау, чтобы продвигать экологически
ориентированную экономику, критики призывают тщательно исследовать,
действительно ли обычные люди получают выгоду. Развивающиеся страны могут
оказаться в невыгодном положении, потому что у них может не быть возможности
самим разработать новые «зелёные» технологии, и они могут стать зависимыми от
импортирования этих более дорогих технологий из развитых индустриальных стран,
чтобы соответствовать международным стандартам [1]. Существует также опасность,
что новые импортированные технологии могут не соответствовать или не быть
стабильными в местных условиях.
Возникает обеспокоенность, что крупные гидроэлектростанции, атомные
электростанции и другие очень спорные и опасные энергетические технологии найдут
одобрение как «чистые и зелёные». «Если Рио+20 не должен становиться удобной
лазейкой для того, чтобы каждый технологический волк присвоил зелёную одежду (и
фонды), то правительства должны определиться с тем, что является и что не является
«зелёными и просто» технологиями и возродить превентивный принцип
предосторожности, согласованный в Рио 20 лет назад», – предупреждает Дж. Томас
(J. Thomas) [8].
Отчёт по экологически ориентированной экономике, подготовленный в рамках
Программы ООН по окружающей среде (UNEP’s GER), также поддерживает
биотопливо, несмотря на то, что в многочисленных документах было
зарегистрировано, что быстрое расширение монокультурных плантаций масличной
пальмы, сахарного тростника и подобных культур для производства биотоплива ведёт
к захвату земель, экологической деградации, к уменьшению площадей, доступных
для выращивания продовольственных зерновых культур, разрушению небольших
агрохозяйств и взлёту цен на продовольственные товары [6].
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта
(International Air Transport Association – IATA) Тони Тайлер (Tony Tyler) подтвердил в
сентябре 2011 г. на конференции «Зеленеющие небеса» в Гонконге, что цель мировой
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авиационной промышленности – сократить выбросы углерода от путешествий по
воздуху наполовину до 2050 г. – прежде всего зависит от новых технологий
биотоплива.
Политика и программы, которые обещают «низкоуглеродные» или
«нейтрально-углеродные» путешествия и туризм, должны подвергаться тщательному
изучению и мониторингу, поскольку многие из них предлагают «ложные решения»,
которые являются бесполезными и могут затруднить развитие и инновации на пути к
по-настоящему не загрязняющему окружающую среду и стабильному будущему [6].
В публикации Всемирного банка, например, Фернандес и Ромо одобряют Коста-Рику,
известную дестинацию экологического туризма, за запуск «Национальной стратегии
климатических изменений», которая нацелена на достижение нейтрального уровня
углеродных выбросов к 2021 г. [6]. Авторы предполагают, что политика Коста-Рики
принесёт выгоду и будет мотивировать многочисленные туристские предприятия к
участию в усилиях по экологизации страны в рамках программ по возмещению
выбросов парниковых газов. Коста-риканская авиакомпания «Воздух Природы»
(«Nature Air»), которая утверждает, что была первой в мире нейтрально-углеродной
авиакомпанией и представляет сектор путешествий в рабочей группе UNEP по
выработке инструкций для авиации, выступает примером истории успеха в
достижении баланса между получением прибыли и корпоративной социальной
ответственностью, даже при том, что «Nature Air» в большой степени полагается на
спорные механизмы возмещения углеродных выбросов и использование биотоплива,
чтобы улучшить свою отчётность по выбросам [6]. Кроме того, Фернандес и Ромо
усматривают новые тенденции к использованию возобновляемой энергии в
«нетрадиционном» или «нишевом» туризме, описывая действия компании «Голубая
энергия» («Blue Energy»), которая начала разрабатывать энергетические решения,
основанные на гидро-, ветро- и солнечных источниках в сотрудничестве с
небольшими экологическими домиками вдоль Карибского побережья Никарагуа. В
заключении, однако, авторы признают, что положительные «зелёные» меры, такие
как производство альтернативных видов энергии, похожи на капли в океане, потому
что традиционное, связанное с сетевым графиком размещение туристов,
направленное на массовые и люксовые сегменты, всё ещё «как правило,
функционирует с учётом отдельных проблем энергоснабжения и ограничениями по
конечному использованию» [6].
Очевидно, что прогресс, достигнутый в изменении нестабильных образцов
потребления (важный аспект, который был обозначен в дискуссиях по туризму и
экологически ориентированной экономике), был незначительным. Тем не менее,
нужно принять во внимание, что многие товары и услуги, производимые в индустрии
туризма и сопутствующих отраслях, являются роскошью, которую могут позволить
себе только богатые люди, в то время как подавляющее большинство населения в
мире изо всех сил пытается восполнить свои основные потребности. К тому же,
глобализация туристского образа жизни привела к чрезмерным требованиям и
способствовала расточительному и нестабильному потреблению, которое оказывает
значительное стрессовое воздействие напряжение на окружающую среду и климат.
Следует также отметить эксплуатацию, жертвами которой являются городские люди
среднего и высшего класса, которые каждый день подвергаются соблазняющему
влиянию различных компаний и средств массовой информации, призывающих их
потратить излишек денежных средств на мечты и иллюзии. В глобальной экономике
существует опасность, и не в последнюю очередь в туризме, блокирования в
173

пагубной спирали сверхпотребления тех, кто уже богат, аргументированного против
достижения минимального увеличения богатства среди самых бедных членов
общества. «Зелёный консьюмеризм» не делает ничего, чтобы решить проблему. Пол
Хокен (Paul Hawken), американский автор и активист природозащитной организации,
однажды прокомментировал в «Нью-Йорк Таймс» («New York Times»): «Зелёный
консьюмеризм» – фраза-оксюморон, которая отвлекает от других более серьёзных
проблем. Мы поворачиваемся к элементу потребления, потому что это – то, где
деньги. Мы склонны не смотреть на «меньшую» часть» [11].
В настоящий момент лозунг «потребитель – единственный человек, который
имеет значение», придуманный в Азиатско-тихоокеанской ассоциации путешествий
(Pacific Asia Travel Association – PATA) в 1977 г., остаётся в силе в экологически
ориентированной экономике.
В главе по туризму Отчёта по экологически ориентированной экономике,
подготовленного в рамках Программы ООН по окружающей среде, рассматриваются
«потребительские ожидания», «удовлетворённость потребителя» и «туристские
предпочтения», но обделены вниманием потребности развития, ожидания и
предпочтения с точки зрения местных сообществ в туристических дестинациях.
Будут ли голоса и права людей учтены в экологически ориентированной
экономике так, как они должны быть? Испытывая чувство большой обеспокоенности
из-за реального состояния и процессов, связанных с экологически ориентированной
экономикой, Ассоциация местных народов «Indigenous Peoples» обратилась к
Организации Объединённых Наций с просьбой вновь подтвердить концепцию
экосистемы и основанный на правах человека подход к развитию. «Мы не можем
отделить развитие от защиты и уважения наших прав на самоопределение, на наши
земли, территории и ресурсы, наших культурных прав, права на свободное,
преимущественное и информированное согласие и наши традиционные знания, среди
других. Эти права содержатся в Декларации ООН по Правам местных народов. Если
государства и ООН поддерживают и уважают эту Декларацию, устойчивое развитие
может стать реальностью» [10]. В Манаусе на глобальном подготовительном
заседании по Рио+20 в августе 2011г., представители Ассоциации местных народов
предоставили соответствующие материалы по критике концепции экологически
ориентированной экономики и институциональной структуры для устойчивого
развития. «Мы продолжаем бросать вызов этой модели развития, которая учреждает
доминирование природных факторов, непрерывный экономический рост,
нелимитированную добычу ресурсов, погоню за наживой, нестабильное потребление
и производство и нерегулируемые товарные и финансовые рынки» [4].
Растущее число неправительственных и частных организаций понимает, что
едва ли возможно охранять права людей и работать на экономическую, социальную и
экологическую справедливость в «зелёной» экономической системе, которая будет
финансироваться и управляться властью могущественных корпораций. На 64-й
Ежегодной Конференции Департамента ООН по общественной информации и
неправительственным организациям, проведенной в Бонне, Германия в сентябре 2011
г., в качестве процесса подготовки к Рио+20, делегаты от неправительственных
организаций призвали к замене текущей нестабильной, несправедливой и предвзятой
экономической модели и к существенному возрастанию роли людей и окружающей
среды по сравнению с бесконтрольным извлечением прибыли. Их Декларация
заявляет: «Мы предлагаем, чтобы там, где современная экономика помогает
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несправедливости, разрушению и жадности, это было заменено экономикой, которая
заботится о человеческом сообществе планеты» [9].
Усиливающееся влияние интересов частного сектора на международных
форумах по экологической повестке дня привело к серьёзной озабоченности по
поводу того, что действительные усилия по формированию упорядоченной структуры
туристической индустрии могут не быть достигнуты. В этом контексте важно
отметить, что Комиссия ООН по Устойчивому развитию (UN Commission on
Sustainable Development – CSD) регулярно включает в рассмотрение важные
проблемы устойчивого развития туризма.
В настоящее время действует Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по
«Устойчивому туризму», являющаяся частью её «Программы по дальнейшему
внедрению Повестки дня 21» (Programme for the further implementation of Agenda 21).
Эта резолюция признаёт потребность рассмотрения важности туризма в современном
контексте. В частности, эта Резолюция утверждает, что для формирования
устойчивых образцов потребления и производства в туристическом секторе, важно
усилить развитие национальной политики и уделить внимание сферам физического
планирования, оценки воздействия и использования экономических и регуляторных
инструментов, а также сферам информации, образования и маркетинга. Кроме того, в
Резолюции содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам принять участие
в формировании политики и реализации программ устойчивого развития туризма.
Целесообразно отметить то, что эта Резолюция ООН подчёркивает потребность
в демократическом регулировании развития туризма, а это в настоящий момент
находится в жёстком противоречии с усилиями агентов глобализации туризма по
лоббированию дерегуляции и развитию сценария саморегулирования отрасли.
Этот конфликт проявляется в развёртывании дискуссий по интеграции
биоразнообразия в деятельность таких секторов, как туризм. Представители
неправительственных организаций развивающихся стран высказывают неодобрение
попыткам разработки глобальных рекомендаций по биоразнообразию и устойчивому
туризму. Наблюдатели выражают беспокойство по поводу уместности, целей и
финансирования предлагаемых программ.
В действительности, дебаты по формированию принципов устойчивого
развития туризма и выработке глобальных рекомендаций являются отвлекающими –
не только потому, что они в большой степени подвержены влиянию политики
глобальных игроков. Другой пункт беспокойства – это то, что рекомендации и
программы в том виде, как они обсуждаются и принимаются адептами устойчивого
туризма на международном уровне, в реальности остаются очень неопределёнными.
Обычно они чересчур эвфемистичны и включают большое количество модных
терминов, таких, например, как расширение возможностей местных сообществ,
местное участие и контроль, равноправное распределение доходов, преимущества
охраны окружающей среды и защиты биоразнообразия и т.п.
Попытки осуществить проекты развития туризма, основанные на подобных
рекомендациях, обречены на неудачу, поскольку невозможно применить их в
неадаптированном виде к очень разрозненным и разнородным туристским
дестинациям. Устойчивое развитие туризма в экологически ориентированной
экономике предполагает стратегическое развитие по таким направлениям, как
равноправие наций, качество жизни населения, социальная ответственность бизнеса и
международное сотрудничество.
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ГЛАВА 2.6. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ ЯК
ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
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Висока технологічність і динамічність економічних процесів, що
характеризують сучасну світову економіку, виокремлюють особливе значення
інновацій, які виступають основою передових позицій країн у цивілізаційному
розвитку і високих соціальних стандартів життя населення. Річний обсяг наукомісткої
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продукції на світовому ринку сьогодні стрімко зростає, що сприяє поліпшенню
соціально-економічної ситуації та загальному розвитку економіки. Близько 80 %
світового ринку контролюють сім найбільш розвинених країн, що володіють 46
макротехнологіями, лідерами серед яких є Японія (щорічно одержує від експорту
наукомісткої продукції близько 400 млрд. дол., кількість заявок на патенти від
резидентів – близько 44 %, а фінансування НДДКР близько 3,0 % ВВП), США
(відповідно 700 млрд. дол., заявок – 19 %, та фінансування – 2,8 %,) та Німеччина
(відповідно 530 млрд. дол., заявок – близько 10 % та фінансування – 2,5 %) – 39 %
усього ринку [1]. Щорічно глобальні витрати на науку за останні 10 років зростають в
1-2 рази вищими темпами, ніж зростання світової економіки, а середньосвітовий
показник наукоємності ВВП становить 1,9 % (у передових країнах – близько 5 %) [2].
Економіка України вже тривалий час характеризується кризовими явищами,
економічними негараздами, що негативно позначається на ефективності розробок і
реалізації інноваційних проектів, не сприяє впровадженню сучасних технологій і
техніки, а отже, уповільнює структурну перебудову національної економіки в цілому.
Вкрай низький рівень інноваційного розвитку України підтверджується відповідною
питомою вагою інноваційної продукції у загальному обсязі, що становить менше
половини «граничного значення» – 15 % у ВВП, коли у розвинених країнах близько
30 %. Крім того, інноваційна складова в Україні не перевищує 1,5-2 % ВВП, а в
розвинених країнах – 50-70 % [3]. На частку знань, втілених у технологію, товарні
продукти і освіту в цей час в розвинених країнах доводиться 80-95 % ВВП, в Україні
ж навіть у кращі роки внесок науки у ВВП не досягав 30 %. При такому стані
виробничого, науково-технічного й інноваційного потенціалу становище України
обертається великим економічним і стратегічним програшем, а економіка не може
розраховувати на серйозну конкуренцію з потужними транснаціональними
корпораціями, що визначають кон’юнктуру світових ринків. В цих умовах без
інноваційної переорієнтації державної політики, без підвищення інноваційної
активності підприємств неможливо досягти підвищення ефективності та
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Для досягнення стійкого
соціально-економічного становища України та її регіонів, прискорення темпів
зростання добробуту населення, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції необхідним є розробка та реалізація стратегії інноваційного розвитку.
Одним із етапів формування стратегії інноваційного розвитку економіки є
проведення оцінки інноваційного потенціалу. Саме інноваційний потенціал, який
характеризується сукупністю організованих у певних соціально-економічних формах
ресурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного
середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної діяльності є важливою
передумовою й складовою процесу інноваційного розвитку.
На сучасному етапі економічного розвитку України регіони є суб’єктами
реалізації завдання стійкого соціально-економічного розвитку національної
економіки через їх конкурентні переваги [4, с. 394]. Тому з огляду на масштаби та
певні розходження регіонів України за рівнем і можливостями соціальноекономічного розвитку, оцінка рівня інноваційного потенціалу регіону,
цілеспрямований вплив на його збереження, зростання і зміцнення, а також
ефективне використання, є найважливішою умовою інноваційного розвитку. Знання
величини інноваційного потенціалу лежить в основі формування регіональної
інноваційної політики, є вихідним щаблем у розробці будь-яких програмних
стратегічних документів, прогнозів розвитку.
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З 70-х рр. XX ст. в зарубіжній економічній літературі почали активно
розроблятися теоретичні й практичні питання розвитку й оцінки інноваційного
потенціалу. Дослідниками була доведена необхідність втручання органів влади в
сферу регулювання й підтримку інновацій, оцінки інноваційної активності та
інноваційного потенціалу регіону, розвитку підприємництва (підприємницького
потенціалу) в інноваційній сфері, оскільки більша частина доданої вартості в
сучасному світі створюється за рахунок саме реалізації інноваційного потенціалу,
сприяє розвитку інноваційного потенціалу.
Сьогодні у західноєвропейських країнах, Японії та США розробляються й
здійснюються масштабні заходи щодо вдосконалення інноваційного потенціалу і
розгортання інноваційних структур [5]. Зокрема, у державах Європи для пом’якшення
диспропорцій технологічного регіонального розвитку сформована Мережа
інноваційних регіонів (run of Іnnovatіon Regіons) і локальна мережа з поширення
інновацій (Innovation Relay Centers – ІRC), організації якої надають підтримку
територіальним органам влади з розвитку інноваційного потенціалу і формування
інноваційної системи території. В Японії прийнята загальнонаціональна програма
регіонального розвитку інноваційного потенціалу науки й техніки, метою якої
виступає розвиток системи освіти та науково-дослідних розробок, підвищення
інноваційної активності населення країни і запобігання занепаду науки. Адже
наявність кваліфікованої робочої сили є однією із головних умов розвитку
інноваційного потенціалу. В США здійснюється детальне пророблення регіональних
програм надання різних видів допомоги інноваційним компаніям та незалежним
новаторам і відповідно найбільш динамічний розвиток одержують ті регіони, де
сформувалися так звані інноваційні кластери і комплекси підприємств (промислових
компаній, дослідницьких центрів, наукових установ), органів державного управління,
профспілок на базі територіальної концентрації спеціалізованих постачальників,
основних виробників і споживачів, пов'язаних технологічним ланцюжком.
Вивчення міжнародного досвіду дозволяє вважати, що в більшості розвинених
країн, завдяки особливій увазі до регіонального аспекту інноваційного розвитку,
отримані позитивні результати в соціально-економічному розвитку територій.
Інноваційний потенціал активно використовується для перетворення територій,
удосконалення структури продуктивних сил регіонів з орієнтацією на формування
наукомістких високотехнологічних галузей, випуску конкурентоспроможної на
світовому ринку продукції.
У 80-х рр. XX ст. поняття «інноваційний потенціал» ввійшло у вітчизняний
науковий обіг і на цей час виступає як здібність і готовність регіону, галузі, економіки
країни здійснити ефективну інноваційну діяльність або як сукупність різних видів
ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші
ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності. Тобто він є
концептуальним відображенням розвитку інноваційних процесів. Загалом серед
науковців не існує єдиної точки зору щодо визначення досліджуваної категорії.
Здебільшого інноваційний потенціал розглядається з позицій трьох підходів [6, с. 79]:
- ресурсного (І. Балабанова, А. Гриньов та ін.), що розкриває інноваційний
потенціал як сукупність різних видів ресурсів, відчутних (фізичні і фінансові активи) і
невловимих (репутація, персонал, ноу-хау), необхідних для здійснення інноваційної
діяльності;
- структурного (Г. Ковальов, С. Ільєнкова та ін.), що розкриває сукупність його
можливостей використання продуктивної сили ресурсу. З погляду змістовної функції
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йдеться про використовувану й приховану ресурсну можливості, які можуть бути
введені в дію для досягнення кінцевих цілей економічних суб'єктів;
- агрегованого (Є. Галушко, І. Джаін та ін.), що представляє інноваційний
потенціал як міру здатності й готовності здійснювати інноваційну діяльність. При
цьому під здатністю розуміють наявність і збалансованість структури компонентів
потенціалу, а під готовністю – достатність рівня розвитку потенціалу для формування
інноваційно-орієнтованої економіки.
Останній підхід вважається найбільш зваженим з погляду можливості оцінки
інноваційного потенціалу території. Більшість дослідників будують свої методики
аналізу інноваційного розвитку на основі агрегованого підходу до поняття
«інноваційний потенціал».
Сьогодні у вітчизняній економічній літературі відсутня єдина думка щодо
методики оцінки інноваційного потенціалу, рівня його використання і підвищення в
стратегічній перспективі, оскільки пропонуються різні варіанти вирішення проблеми
виміру інноваційного потенціалу території. За допомогою існуючих методик
намагаються визначити тип інноваційного розвитку регіону та рівень його
інноваційної сприйнятливості, і на цій основі будувати стратегію інноваційного
розвитку території.
Оцінку інноваційного потенціалу території (регіону країни) потрібно
здійснювати не лише через оцінку потенціалу (ресурсів та можливостей), а й аналіз
інноваційної активності (результату регулярного застосування інновацій). Зокрема, у
праці [7] інноваційний потенціал регіону представлено як єдність трьох складових –
ресурсної (основа формування), внутрішньої (забезпечує функціонування) та
результативної (кінцевий результат).
У праці [8] оцінка інноваційного потенціалу території ґрунтується на методиці
структурного аналізу інноваційної активності території в галузевому розрізі, з
виділенням показників наукоємності, коефіцієнта технологічної незалежності, індексу
технологічного обороту тощо, які доповнюються індикаторами типу стратегії
території в галузі наукової та інноваційної діяльності, а в праці [9] методичні
рекомендації передбачають оцінку дев’яти видів потенціалу (виробничотехнологічного; кадрового; інформаційного; фінансового; науково-технічного;
організаційного; управлінського; інноваційної культури; споживчого сегменту
інноваційного потенціалу), а також застосування анкет з визначення чинників, що
стримують розвиток інноваційної діяльності.
Для оцінки інноваційного потенціалу може бути використаний метод
експертних оцінок, причому аналіз відхилень середніх експертних оцінок від
нормативних дозволить зробити якісну оцінку інноваційного потенціалу та виділити
сильні і слабкі сторони. Однак відзначимо, що ступінь вірогідності знижується не
тільки тому, що оцінки завжди суб’єктивні, але й тому, що використовується
обмежений набір індикаторів, який доступний дослідникові.
Наявність різних методик оцінки інноваційного потенціалу дають можливість
більш ефективно використовувати первинні статистичні дані для дослідження
потенціалу території та розробки інноваційних стратегій. Однак, більшість з них не
повною мірою підходять для такої оцінки, оскільки направлені на оцінку
інноваційного потенціалу країни або її складових з позиції погіршення або
поліпшення (збільшення або зниження), що забезпечує можливість порівняння різних
територій.
Для більш повної та якісної оцінки інноваційного потенціалу території
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доцільно застосовувати також граничні значення складових потенціалу, що
полегшувало б оцінку стану інноваційного потенціалу конкретного суб’єкта, а також
сприяло б графічному відображенню його стану.
Метод оцінки інноваційного потенціалу, що запропонований О. Москвіною
[10], нівелює окремі недоліки існуючих методик. У зазначеній методиці визначені
наступні групи показників: кадрова, техніко-технологічна, фінансова, наукова і
результативна, а також запропоновано граничні значення обраних показників, що
формують нормативну модель стану інноваційного потенціалу. Методика дозволяє
співвіднести окремі характеристики потенціалу й відобразити їх графічно у вигляді
сукупності координат єдиної шкали.
Однак, дана методика містить недостатньо пророблену систему узагальнюючих
показників і компонування цих показників у координатах інноваційного профілю, а
частина представлених в методиці граничних характеристик показників більше
наближена до рівня інноваційно і технологічно розвинених країн, що не відповідає
рівню інноваційного розвитку території (регіонів) України, та відповідно не може
застосовуватися при її оцінці.
Необхідно відзначити, що при аналізі інноваційного потенціалу регіонів,
дослідники виділяють, по-перше, високий діапазон міжрегіональних розходжень
окремих показників, а, по-друге, характерну для багатьох територій неоднорідність
набору показників. У цьому зв’язку, вибір показників і об’єднання їх у групи
залежить від конкретної території та вибору дослідника, що проводить оцінку
інноваційного потенціалу.
Особливою проблемою при аналізі інноваційного потенціалу регіону є
наявність достовірної статистичної інформації. Перевага сучасних статистичних
показників діяльності інноваційної сфери полягає тільки в тому, що всі вони щорічно
збираються органами державної статистики, а тому доступні і не вимагають
додаткової роботи. Істотний недолік системи статистичних даних полягає в тому, що
багато показників, які стосуються інноваційного розвитку, застаріли та вимагають
зміни методології розрахунку, а також мають занадто узагальнюючий характер.
На основі аналізу різних матеріалів, оцінки слабких і сильних сторін методик
виміру інноваційного потенціалу, ми пропонуємо взяти за основу методику,
запропоновану О. Москвіною, і уточнити її визначеними групами і показниками, що
характеризують інноваційний потенціал території. Кожна група представлена
абсолютними і відносними показниками.
Абсолютні показники включають: дослідницький потенціал (кількість
організацій, що виконують дослідження та розробки; чисельність персоналу,
зайнятого дослідженнями та розробками; кількість інноваційно активних організацій;
чисельність студентів); матеріально-технічна складова (кількість персональних
комп’ютерів в організаціях, всього; з них мають доступ до глобальних інформаційних
систем); затратність інновацій (обсяг валових витрат на дослідження і розробки; обсяг
власних коштів організацій на дослідження і розробки; обсяг коштів регіонального
бюджету на дослідження і розробки; обсяг витрат на технологічні інновації);
результативність інновацій (обсяг інноваційної продукції; обсяг науково-технічних
робіт; продукція, що піддалась удосконаленню; подано патентних заявок; видано
патентних заявок).
Абсолютні показники доцільно розглядати в динаміці і представляти графічно
для наочного вираження тенденцій і змін, що відбуваються в інноваційному розвитку
регіону. Вони є основою для розрахунку відносних показників.
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До відносних показників, що характеризують інноваційний потенціал відносять
такі: дослідницький потенціал (питома вага організацій, що виконують дослідження і
розробки в загальному обсязі організацій; питома вага чисельності працівників, що
виконують дослідження і розробки на 10000 населення; питома вага чисельності
студентів на 10000 населення; рівень інноваційної активності промислових
підприємств); матеріально-технічна складова (ступінь зносу основних засобів;
коефіцієнт відновлення основних засобів; частка персональних комп’ютерів
організацій, що мають доступ до глобальних інформаційних мереж); затратність
інновацій (питома вага витрат на дослідження і розробки у ВРП; питома вага коштів
регіонального бюджету на внутрішні витрати на дослідження і розробки у витратах
бюджету; питома вага витрат на технологічні інновації в загальному обсязі
відвантаженої продукції); результативність інновацій (питома вага інноваційної
продукції в загальному обсязі промислової продукції; питома вага інноваційної
продукції в загальному обсязі ВРП; кількість патентних заявок на винаходи в
розрахунку на 10000 осіб населення).
Отримана методика характеризується: чіткою структурованістю; не дублює
показники в різних складових інноваційного потенціалу; дає можливість порівняння
із усередненим рівнем (рівнем регіону-конкурента); співвідноситься з особливостями
регіональної статистики; надає можливість графічного зображення даних; дозволяє
більш повно врахувати стратегічні можливості регіону; дозволяє виявити
довгострокові тенденції у розвитку інноваційного потенціалу. Вона дозволить
зробити оптимальний аналіз і дати рекомендації з удосконалення інноваційного
потенціалу території.
Уточнення методики оцінки інноваційного потенціалу території (регіону) на
основі аналізу різних матеріалів, оцінки слабких і сильних сторін можна отримати
методику, що дозволить зробити оптимальний аналіз і дати рекомендації з
удосконалення інноваційного потенціалу території (регіонів України), через аналіз
чотирьох груп показників (абсолютних і відносних) інноваційного розвитку
(дослідницький потенціал, матеріально-технічна складова, затратність інновацій і
результативність інновацій), розглянути в динаміці абсолютні показники, визначити,
у якій із трьох зон (незадовільного, перехідного або задовільного стану) перебувають
координати відносних показників інноваційного потенціалу і порівняти їх з
усередненим рівнем розвитку по країні. У результаті отримаємо дані про те, які групи
й показники інноваційного потенціалу, розвинені на певній території (регіоні
України) оптимально, а які потребують розробки системи заходів щодо
цілеспрямованої комплексної підтримки. Таким чином, отримана методика сприятиме
більш точному та результативному стратегічному плануванню інноваційного
розвитку території (регіонів України).
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ГЛАВА 2.7. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УКРАИНЕ
5B

Козарезенко Л.В.
кандидат экономических наук, доцент,
ГУИУ «Академия финансового управления», г. Киев
56B

Улучшение человеческой жизни является стратегической целью сотрудничества
Украины и Европейского союза, это подтверждается текстом проекта Соглашения об
Ассоциации [32]. Достижению этой цели способствует, в частности, реформирование
налоговой и бюджетной политики, что предусмотрено в Программе деятельности
Кабинета Министров Украины [29]. В Предложениях Саммита «Общественная
Двадцатка (Civil -20)» 2013 года по обеспечению уверенного, устойчивого,
сбалансированного и инклюзивного роста [28], фискальная политика также
рассматривается как решающая составляющая среди инструментов обеспечения
социального равенства и перераспределения материальных ресурсов.
В зависимости от используемых инструментов, фискальная политика может
влиять на объем доходов прямо, регулируя сумму чистых доходов населения, так и
опосредованно, через предоставление социальных услуг, обусловливающих
потенциальный уровень доходов граждан. В частности, сокращение неравенства
предлагается уменьшать путем усиления контроля за использованием систем
прогрессивного налогообложения, расширения базы налогообложения, повышения
эффективности государственного контроля за ценами на потребительские товары для
малообеспеченных слоев населения, которые на это тратят непропорционально
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высокую долю своих доходов. Особое место, среди фискальных инструментов,
занимает налог на добавленную стоимость, который прямо влияет на цену
потребительских товаров и услуг, а также акцизный налог, который имеет потенциал
к воздействию на продолжительность жизни населения.
Продолжительность здорового периода жизни является важнейшим показателем,
определяющим общую продолжительность жизни. Как указывается в Докладе о
состоянии здравоохранения Европейского отдела ВОЗ [6], существенным фактором,
влияющим на продолжительность здорового периода жизни, является курение. Общее
количество связанных с курением смертей в Украине оценивается примерно в 100000,
что составляет 13 % от общей смертности населения. Мировая практика показывает,
что одним из самых действенных инструментов регулирования уровня курения
является налогообложение. В докладах ВОЗ приводятся данные отдельных
исследований, которые доказывают, что повышение цены на табачные изделия на 70
% может предотвратить четверть связанных с курением смертельных случаев в мире
[4]. Повышение ставок налогов на табачные изделия одновременно приносит
непосредственные выгоды государству в виде увеличения налоговых поступлений,
которые, в свою очередь, могут использоваться для борьбы с курением и поддержки
важных государственных медико-санитарных и социальных программ.
Налоги длительное время используются как регуляторы употребления табачных
изделий правительствами многих стран мира. Доказано, что повышение ставок
налогов ощутимо влияет на сокращение объемов потребления табачных изделий в
странах с низким и средним уровнем доходов [5], не уменьшая при этом налоговые
поступления в бюджеты государств. Например, в Южной Африке каждое следующее
повышение ставок акциза на сигареты на 10% обусловило увеличение налоговых
поступлений от акциза на сигареты примерно на 6 %, а общие налоговые поступления
от акцизов за период 1994-2001 годов выросли более чем в два раза [9]. Анализ
практики налогообложения табачных изделий показал, что в Украине, как и в
подавляющем большинстве других стран мира, доля акцизного налога в структуре
цены на табачные изделия является уже достаточно высокой. Например, в 2012 году
она составляла 50 %, что приближается к показателям Румынии, Грузии, Польши и
других стран мира, похожих по уровню социально - экономического развития и
выше, чем аналогичные показатели в некоторых высокоразвитых странах мира
(Япония, США, Сингапур).
В то же время, средняя розничная цена на табачные изделия в Украине является
одной из самых низких, а доля курящего населения - одной из самых высоких в мире.
В Украине в 2012 году, по паритету покупательной способности (ППС), средняя
розничная цена пачки самого популярного бренда сигарет составляла 1,75 долл.
США, а доля курящего населения - 30%. В тоже время в Беларуси стоимость
табачных изделий составила 2,36, в Российской Федерации - 1,85, в Польше 5,85, в
Словакии - 4,82 долл.
На рис. 1 показано общую взаимосвязь между средней розничной ценой на
табачные изделия и долей курящего населения (на примере статистики 2012 года для
14 стран мира) [33]. Очевидной есть закономерность, что может быть представлена
линейной прямой y = -1,548x + 35,31. То есть при увеличении цены на табачные
изделия на один доллар США по ППС, на 1,5 %, в среднем, падает доля курильщиков.
Можно предположить, что цена является существенным регулятором численности
курильщиков.
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Рис.1. Взаимосвязь между средней розничной цене на табачные изделия и долей
курящего населения (составлен автором по данным 2012 года 14 стран мира [33])
Вместе с тем следует заметить, что по данным ВOЗ при относительно низких
ценах, курильщики слабо реагируют на ценовые изменения. Именно такая ситуация
до недавнего времени наблюдалась в Украине.
Хотя цена на табачные изделия в Украине начала с 2008 года стремительно
расти (рис. 2) параллельно с существенным ростом ставок акцизного налога, но
темпы ее роста оставались, во-первых, ниже темпов инфляции, во-вторых, на уровне
индекса потребительских цен товаров и услуг первой необходимости. Как следствие,
ценовая эластичность спроса на табачные изделия по цене в эти годы оставалась
практически на одном уровне.
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Рис.2. Динамика средних розничных цен на сигареты с фильтром и без фильтра в
2000-2014 годах, грн. за пачку (20 шт.), составлен по данным [11]
Таким образом, средняя розничная цена на табачные изделия в Украине не
выполняет функцию анти стимулятора потребления табачных изделий, как это
осуществляется в экономиках других стран. Уровень цен на табачные изделия
настолько низкий, что без существенных потерь для личного бюджета позволяет не
только продолжать, но и начать курить подросткам, молодежи, детям.
184

Подтверждением является то, что объемы потребления табачных изделий (рис. 3) с
2000 года стремительно увеличивались, вплоть до 2008 года, достигнув своего
максимума (+211%). В 2007 и 2008 годах зафиксировано наибольшие объемы
потребления табачных изделий, когда населением потреблялось, в среднем, 123,5
млрд. шт. сигарет, или 6,2 млрд. пачек (то есть потребление составило 13,5 пачек
сигарет на человека в год, с учетом даже детей).
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Рис. 3. Потребление сигарет и доля акцизного налога в структуре розничной цены на
табачные изделия в Украине в 2000-2011 годах, составлен по данным [11,12]
Это обусловлено тем, что относительно низкие, по сравнению с другими
странами, розничные цены на табачные изделия в Украине определялись до 2009 года
достаточно низкой ценой производителей. Только существенное увеличение доли
акцизного налога в структуре средней розничной цены на сигареты с фильтром и без
фильтра в период 2008-2009 годов (рис.4) обусловило ощутимое изменение
розничной цены на табачные изделия и изменило тенденцию в их потреблении.
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Рис. 4. Динамика изменения доли акцизного налога в структуре розничной цены на
сигареты с фильтром и без фильтра в 2003-2014 годах, %, составлен по данным [11]
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Учитывая, что процесс роста цен на табачные изделия продолжится вследствие
внедрения положений Налогового кодекса Украины, которые предусматривают
увеличение акцизных налогов, необходимо понять, какие последствия принесут эти
меры для сферы государственных финансов и общественного здоровья. Динамику
изменения ставок акцизных налогов на табачные изделия представлены на рис.5 и
рис.6.
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Рис. 5. Динамика ставки акцизного налога (специфический) на сигареты с фильтром и
без фильтра в 2000-2015* годах
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Рис. 6. Динамика ставки акцизного налога на сигареты (адвалорный) с фильтром и без
фильтра в 2000-2015 ** годах
* ** прогнозные показатели ставок акцизного налога в 2014 - 2015 годах, [16]

По мнению экспертов [20, c.10], хотя в Украине и произошел относительный
рост ставок акцизного налога на табачные изделия, они все еще остаются
относительно низкими и поэтому могут быть повышены путем ежегодного
увеличения на величину, превышающую уровень инфляции. Такая налоговая
политика может способствовать, по нашему мнению, во-первых, уменьшению
распространенности курения, во-вторых, увеличению доли акцизного налога на
табачные изделия в налоговых поступлениях государственного бюджета. К тому же,
такие результаты уже были получены, как показывает в зарубежный опыт [13].
Налоговые поступления являются главной составляющей в формировании
доходной части государственного и сводного бюджетов. Их доля в структуре доходов
бюджета в последние годы колебалась на уровне 80%. Доля акцизного налога на
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табачные изделия в структуре налоговых поступлений в Сводный бюджет Украины с
2000 по 2008 годы оставалась на низком уровне, и не превышала 3,31% в 2001 году, а
в 2008 году уменьшилась до 1,5% (рис.7). Вследствие увеличения ставок акцизного
налога, с 2009 года доля поступлений от акцизного налога начала расти.
Одновременно, увеличение акцизов привело к росту розничных цен, уменьшению
потребления, а, следовательно, как видно из рисунка - уменьшению уровня
производства табачных изделий.
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Рис.7. Производство сигарет и доля акцизов на табачные изделия в налоговых
поступлениях в Сводный бюджет Украины в 2000-2011 годах, составлен по данным
[11]
С целью количественной оценки влияния акцизного налога на
распространенность курения в Украине, сделаем адаптацию модели [24]. Допустим,
что рынок сигарет состоит только из одного ценового сегмента. Такое предположение
на практике означает, что расчеты могут быть использованы для налоговых систем
стран, где существует невысокий разрыв в ценах на сигареты различных марок.
В предлагаемой модели описывается процесс движения от начального
равновесия (1) через дальнейшее изменение ставки акцизного налога, средней цены
сигарет, объема общего потребления, распределения рынка сигарет к новому
равновесию в краткосрочном периоде (2) и в долгосрочном периоде (3). В модели
предполагается увеличение числа переменных в процессе движения между двумя
равновесными состояниями, индекс 1 относится к параметрам базовой равновесия, а
индексы 2,3 - параметрам краткосрочного и долгосрочного равновесия.
Считается, что происходят одноразовые изменения акцизного налога в течение
одного года и это влияние является краткосрочным, а изменения ставки акциза и цен
на сигареты не приводят к увеличению объема незаконной торговли. Для
долгосрочной перспективы (3) в модели будем учитывать влияние инфляции и рост
уровня доходов населения.
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В розничной цене (Р) выделим три составляющие: (1) акцизный налог (ET), (2 )
универсальный налог с продаж (в Украине - это налог на добавленную стоимость
(VAT)), и (3) промышленную цену (IP). Промышленная цена является универсальной
категорией, что обеспечивает доход и формируется участниками соответствующего
рынка, среди которых первичные производители, импортеры, логистические
компании, оптовые и розничные торговцы. В таком случае:
P1  IP1  ET1  VAT1
(1)
Акцизная налоговая нагрузка ( ET1 / P1 ) считается известной величиной. Доля
налога с продаж VAT1 в цене P1 за ставкой τ составляет  ( IP1  ET1 ) . Таким образом:
P1  IP1  ET1   ( IP1  ET1 )  ( IP1  ET1 )(1   )
(2)
Промышленная цена:
IP1  P1 /(1   )  ET1
(3)
Допустим, что начальный объем употребления сигарет составляет Q1 . В таком
случае:
- общий объем расходов потребителей: P1  Q1 ;
- общая сумма налоговых поступлений от акцизного налога: ET1  Q1 ;
- общий доход отрасли от производства и продажи сигарет: IP1  Q1 .
Если акцизный налог (ET) установлен в виде наценки к единице продукции, то
он определяется независимо от цены промышленности (IP), если же акциз является
адвалорным, то налог взимается в процентах относительно промышленной цены (IP).
В этом случае оценочная адвалорная ставка налога составляет ET1 / IP1 .
Допустим, что произошло увеличение ставки акцизного налога на величину ψ.
Тогда доля новой величины налога в цене рассчитывается так:
ET2  ET1 (1   )
(4)
Для случая адвалорного типа акциза, процент увеличивается от ET1 / IP1 до
( ET / IP1 )  (1   ) .
Во многих странах промышленную цену (IP) контролируют табачные компании.
Довольно часто имеющуюся информацию об увеличении акцизного налога они
используют для изменения (IP). Итак, предполагаем, что промышленность изменяет
(IP) на λ% одновременно с изменением акцизного налога:
IP2  IP1  (1   )
(5)
Если акциз установлен в виде наценки к единице продукции, новая розничная
цена (Р2) рассчитывается так:
P2  IP1  (1   )  ET1  (1   ) 1   
(6)
Если акциз является адвалорным, новая розничная цена рассчитывается так:
P2  IP1 (1   )  1  ( ET1 / IP1 )  (1   ) 1   
(7)
В этом случае, ценовая эластичность для новой цены Р2:
1

P 

Q2  Q1 P1  P2

P2  P1 Q1  Q2

(8)

Отсюда определяем Q2 по известным εр (εр рассчитывается на основе
эмпирических статистических данных из предыдущих этапов изменения ставки
акциза):

 P  P1  
 P  P1 
 / 1   p  2

Q2  Q1 1   p  2


P
P
P
P
2  
2 
 1
 1
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(9)

В долгосрочном периоде на потребление табачных изделий населения влияет
рост доходов (который меняется по мере, сопоставимой с темпом инфляции). Как
показали расчеты, влияние этого фактора можно учесть с помощью коэффициента α,
который находится эмпирически. Тогда:

 P  P1  
 P  P1 
 / 1   p  2

Q3  Q1 1   1   p  2


P
P
P
P
1
2
1
2





 

(10)

С учетом α, на основе статистических данных, выявлено, что влияние роста
доходов населения на курение существенно меньше, чем влияние средней розничной
цены.
С помощью известной величины Q3 рассчитываем общий объем расходов
потребителей P3  Q3 , где P3  P2  1    , а при необходимости - общую сумму
налоговых поступлений, общий доход табачной отрасли, темпы роста средней
розничной цены, объема потребления, общего объема расходов потребителей, общих
доходов и прибыли табачной промышленности общей суммы налога на прибыль.
С позиции определения социального воздействия новой акцизной ставки,
необходимо осуществить оценку 1) распространенности и интенсивности курения в
новых условиях, а также 2) количество потенциально спасенных жизней, из-за отказа
части населения от курения.
Общий объем снижение потребления сигарет Q достигается путем 1)
уменьшения доли курящих (то есть уменьшения распространенности курения) и 2)
уменьшения среднего числа выкуренных сигарет курильщиками (т.е. снижения
интенсивности курения).
Если допустить, что процент снижения потребления курильщиками сигарет
является величина ρ(%), то при начальной курения SP1, новое значение
распространенности курения SP3 рассчитывается так:

Q3  Q1 
SP3  SP1 1 

 Q1  Q3 / 2 

(11)

Для того чтобы оценить количество жизней, спасенных от смертей, связанных с
курением, в результате увеличения акцизного налога, в расчетах используем
следующие значения:
- прогнозное количество взрослого населения (Nf);
- начальное значение распространенности курения (SP1);
- процент людей, смертей которых можно было избежать в случае отказа от
курения (γ).
Как показывают медицинские исследования, фактор продолжительности
курения для человека намного влиятельнее, чем количества выкуриваемых в день
сигарет, то есть смертность практически определяется распространенностью курения
и слабо зависит от интенсивности курения. Тогда, количество спасенных жизней
рассчитается так:
SL  N F SP1  SP3 
(12)
Выполним расчеты в соответствии со следующими входными параметрами
модели.
1.
Темп роста акцизов на табачные изделия. Допустим, что к 2018 году
ставки специального акцизного налога на табачные изделия вырастут до уровня
ставок Евросоюза, то есть до 64 евро за 1000 сигарет. Адвалорная ставка акцизного
налога будет оставаться постоянной, на уровне 12%. Ежегодные темпы роста
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специального акцизного налога при таких условиях составят 34,55%, и к 2018 году
специальный акцизный налог вырастет до 716,5 грн. за 1000 шт. по сравнению с 162,5
грн. за 1000 шт. в 2013 году.
2.
Объем потребления табачных изделий. Оценить объем потребления
табачных изделий в Украине по данным официальной статистики достаточно трудно,
так как статистические данные продаж отображают менее половины рынка табачных
изделий. Чтобы оценить потребление используют оценку, так называемого, объема
легальных продаж (производство + импорт - экспорт). Однако, легальная продажа
может существенно отличаться от фактического потребления сигарет. Она может
быть меньше, чем настоящее потребления (когда уровень контрабанды в страну
высокий, как это было в Украине в 1999-2000 годах), и может быть выше, чем
реальное потребление (когда уровень контрабанды из страны высокий, как это
происходит в Украине, начиная с 2003 года и до настоящего времени). В 2013 году
уровень потребления рассчитанный с помощью метода «легальной продажи»
составил 89,2 млрд. сигарет или 4,5 млрд. пачек сигарет. Вместе с тем, для оценки
распространенности курения (формула 11) знание начального объема потребления
неважно, поскольку формулы (9) или (10) показывают связь между Q1, Q2 и Q3.
3.
Доля акциза в структуре средней розничной цены табачных изделий.
Рассчитывается на основе средних розничных цен на сигареты с фильтром и ставок
акцизного налога в 2013 году. Доля акциза в средней розничной цене на сигареты в
2013 году составила 47%, или в денежном выражении 3,66 грн.
4.
Ставка налога на добавленную стоимость – 20%.
5.
Численность взрослого населения в возрасте старше 15 лет. Этот
показатель в 2013 году составил по данным Государственной службы статистики
Украины [19] 38,752 млн. человек. По прогнозам [19 c.119], в 2018 году численность
взрослого населения в возрасте старше 15 лет составит 36,791 млн. человек.
6.
Доля курящих взрослых (15 лет и старше). По данным GATS в 2013 году
доля курящих взрослых составила 30% (11,62 млн. человек) [10, c.15] эти данные
подтверждаются и результатами исследований ВОЗ (Всемирной организации
здравоохранения) [6].
7.
Процент изменения реальной цены производителей как реакция на
изменение ставок акциза. Как показывает практика, процент изменения реальной
цены производителей (как реакция на изменение ставок акциза) составляет около 5%.
8.
Эластичность потребления по цене. Табак вызывает сильное
привыкание, но потребление сигарет меняется в отрицательную сторону в ответ на
увеличение цены. Например, ценовая эластичность -0,1 означает, что рост цен на 1 %
уменьшает потребление сигарет на 0,1 %. Эмпирические исследования показали, что
для развитых стран ценовая эластичность составляет около -0,4, в то время как для
развивающихся стран, диапазон ценовой эластичности находится, как правило, между
-0,4 и -0,8 [1, c.33]. В модели для Украины проведены расчеты с показателем ценовой
эластичности -0,2. Как отмечалось, это связано с относительно низкой средней
розничной ценой на табачные изделия в 2011-2013 годах.
9 . Количество лиц, избежавших преждевременной смерти от болезней
связанных с курением. Для оценки количества таких лиц, взято их долю 0,35 от
общего числа лиц, бросивших курить. Это основывается на том, что исследователи
указывают именно цифру 35% [1], хотя автор модели TETSiM К.Уолбик утверждает,
что доля спасенных лиц, среди бросивших курить, может составлять до 50% [24].
Результаты модельных расчетов приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Оценка влияния роста ставок акцизного налога на распространенность курения в
Украине (авторские расчеты)

Показатели

Базовый
уровень
(2013 год)

Евросценарий (2018 год)

Эластичность за Эластичность за
ценой
ценой
-0,1
-0,2
Финансовые показатели
Доходы бюджета от акцизов на
18,6
59,93
53,88
сигареты, млрд. грн.
Доходы бюджета от НДС на сигареты,
6,9
13,28
12,15
млрд. грн.
Доходы табачной промышленности и
15,06
17,6
16,1
оптовой торговли, млрд. грн.
Цена табачных изделий
Розничная цена, грн. за пачку
8,6
22,4
Доля акциза в структуре розничной
47
66,24
цены, %
Доля налогов в структуре розничной
64
80,75
цены, %
Реакция населения на изменение политики налогообложения табачных изделий
Распространенность курения среди
населения в возрасте 15 лет и старше,
30
25,5
24,1
%
Численность курильщиков в возрасте
11,63
9,38
8,86
15 лет и старше, млн. чел.
Количество сохраненных жизней, млн.
1,03
1,93
чел.

Следовательно, увеличение ставок акцизного налога приводит к снижению
объемов потребления табачных изделий и уменьшению доли взрослого населения,
что курит. Постепенное, до 2018 года, увеличение ставок акциза на табачные изделия
в Украине до уровня ЕС, может позволить спасти от преждевременной смерти от 1,0
до 1,9 млн. человек.
Кроме положительного социального эффекта оздоровления, рост доли акцизного
налога в структуре розничной цены табачных изделий положительно повлияет на
увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет. Таким образом,
акцизный налог в условиях современной украинской экономической среды является
эффективным финансовым регулятором распространения курения.
Особое внимание среди инструментов фискальной политики многих стран
предоставляется реформированию налогов на потребление, которые в подавляющем
большинстве являются косвенными и составляют существенную долю налоговых
поступлений в бюджет, а их потенциальная роль в достижении справедливого
перераспределения доходов и ресурсов является значительной. Фактически
косвенные налоги являются регрессивными, поскольку в основном базируются на
низкоэластичных товарах массового потребления, а они пока преобладают в
бюджетах среднедоходных и незащищенных групп населения. По мнению известного
191

исследователя проблем человеческого развития Колесова В. [34], улучшить
положение можно, в первую очередь, за счет исключения из косвенного
налогообложения тех товаров и услуг, которые являются базовыми для
жизнедеятельности (продукты питания, детские товары, медикаменты).
Среди налогов на потребление важное значение имеет НДС, который является
составляющей налоговых систем более чем 150 стран мира, основным источником
бюджетных поступлений не только Государственного бюджета Украины, но и стран членов ЕС.
Как свидетельствуют данные, доля поступлений от уплаты НДС в ВВП Украины
за период 2005-2012 гг. составила, в среднем, 9% и колебалась в пределах 7,65% в
2005 году и 9,85% в 2012 году. Доля поступлений от уплаты НДС в налоговых
поступлениях Сводного бюджета Украины за период 2005-2012 гг. составил, в
среднем, 40% и колебался в пределах 45,4% в 2005 году и 38,5% в 2012 году, с
наименьшим значением этого показателя в 2010 году - 36,81%. Доля НДС в общих
доходах Сводного бюджета Украины за период 2005-2012 гг. составил, в среднем,
29% и колебался в пределах 25,2% в 2005 году и 31,2% в 2012 году с наименьшим
значением этого показателя в 2005 году. В целом, это подтверждает то, что в Украине
НДС является одним из основных источников доходов государства, поступления от
НДС образуют почти четверть доходов Сводного бюджета и достигают почти 40 %
налоговых поступлений бюджета.
Анализируя динамику поступлений от НДС в странах- членах ЕС, можем
сделать ряд выводов. Во-первых, НДС в этих странах также играет важную
фискальную роль, формируя значительную часть налоговых поступлений бюджетов
стран - членов ЕС. Например, в Болгарии доля НДС в налоговых поступлениях
составляла больше половины - 51,9% , Румынии - 44,5% , Литве - 43,4% в то же
время, доля поступлений от уплаты НДС в налоговых поступлениях Бельгии
составляли 24,2% , Норвегии - 25,9% , Австрии - 27,9%. В целом, средний показатель
доли НДС в структуре налоговых поступлений в бюджеты стран ЕС -27 составил
29%, а ЕС -17 - 27,4%. Во-вторых, доля НДС в ВВП занимала, в среднем, не менее
десятой части в странах- членах ЕС в 2012 году. Например, в течение 2005-2012 гг.
высокой среди стран ЕС была эта доля в Дании и составляла от 16,3% в 2006 году до
15,1 % в 2012 году. В Испании доля НДС в ВВП страны является наименьшей среди
стран ЕС и колебалась от 10% в 2005 году до 8,4% в 2012 году. В среднем, доля
поступлений от ВВП в странах ЕС -27 составила 11,2% , а в странах ЕС -17 - 10,8%
(за период 2005-2012 гг.)
В целом, среди налогов, уплачиваемых в странах - членах ЕС, как и в Украине,
НДС занимает важное место. Но в отличие от Украины, в структуре налоговых
поступлений этих стран высокие показатели имеют поступления от уплаты налога с
доходов физических лиц, налога на прибыль, поступления от уплаты других налогов
и сборов. Это является свидетельством того, что в этих странах налогообложения в
меньшей степени чем в Украине сконцентрировано на потреблении. В то же время,
номинальные размеры поступлений от уплаты НДС существенно больше, чем в
Украине. Это может быть свидетельством более совершенного механизма
администрирования НДС, высшего уровня платежной дисциплины и отсутствия
многочисленных уклонений от уплаты НДС, которые, к сожалению, имеют место в
Украине.
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Как показывает практика налогообложения, в разных странах применяется
достаточно большое разнообразие ставок НДС о чем свидетельствуют данные табл. 2
.
Таблица 2
Номинальная ставка и ставки НДС на социальные группы товаров в некоторых
странах мира в 2012 году, %*
Страна

Номинальная
ставка

Продукты
питания

Лекарственные
препараты

Бельгия
21
6/12/21
6/21
Испания
21
10/4
4/-/21
Греция
23
13
6,5/13/23
Франция
20
5,5/10/20
2,1/10/20
Италия
22
4/10
10/-/22
Польша
23
5/8/23
8
Голландия
21
6
6/-/21
Австрия
20
10
10
Венгрия
27
18/27
5/27
Австралия
10
Канада
5
Япония
5
*Источник: составлено автором по [7,8]

Пассажирские
перевозки

Медицинские,
в том числе
стоматологиче
ские услуги

Книги

6
10
13
10
10
8
6/21
10
27
-

21
21
13
8
21
-

6/21
4/21
6,5
5,5/20
4/22
5/23
6
10
5
-

Например, номинальная ставка этого налога колеблется от 5% в Австралии и
Японии до 25% в Дании и Хорватии и 27% в Венгрии. Кроме того, в одних странах
используется одна, номинальная ставка налога, а в других применяется
дифференцированный подход (используется одна номинальная, несколько
пониженных и повышенных ставок).
Анализируя опыт применения ставок НДС в странах - членах ЕС для
социальных групп товаров и услуг, можно сделать следующие выводы. Почти во всех
странах - членах ЕС используются пониженные ставки НДС для продуктов питания,
например, в Бельгии, Франции, Хорватии, Ирландии, Польши, Португалии
применяется по три ставки НДС. В Германии, Испании, Италии, Латвии, Венгрии,
Румынии, Словакии и Швеции, Великобритании - две ставки. В Чешской Республике,
Греции, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Словении, Финляндии - одна
пониженная ставка НДС для всех продуктов питания. Налогообложение НДС
лекарственных средств также осуществляется с помощью дифференцированного
подхода. Кроме Болгарии, Дании, Германии и Швеции, которые применяют
номинальную ставку, в Ирландии, Мальте, Великобритании - ставка 0 %, остальные
страны применяют пониженные ставки НДС. Относительно алкогольных и табачных
изделий, одежды, обуви и прочих товаров долгосрочного использования, то
осуществляется применение НДС по номинальной ставке.
В отличие от стран ЕС, которые широко используются пониженные ставки НДС
для товаров первой необходимости, в Украине льготные ставки налога не
применяются, а действующим законодательством установлены две ставки:
- номинальная, в размере 20 % от базы налогообложения;
- нулевая, которая применяются в исключениях, указанных в Директиве [15].
Учитывая эту ситуацию, существуют различные предложения ученых по поводу
реформирования НДС в Украине .
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Например, Крысоватый А. [21, с.12] считает, что ставка НДС Украине в размере
20% завышена и не стимулирует совокупного спроса. По мнению автора, цена
продукции слишком высока из-за высокой ставки НДС, поэтому потребление
продукции ограничивается, а поступления в бюджет при таких условиях не
увеличиваются. И наоборот, при меньшей ставке НДС, соответственно,
увеличивается потребление продукции, поэтому поступления в бюджет растут. Автор
считает в этом случае целесообразным найти «золотую середину».
Мельник В. считает, что снижение ставки НДС является выгодным как для
потребителей, так и для субъектов хозяйствования [23, с. 53]. Преимущества
снижение ставки НДС для потребителей, по его мнению, связаны с уменьшением
налоговой нагрузки на потребление и с ростом, за счет этого, совокупного спроса.
Для субъектов хозяйствования преимущества снижения ставки НДС заключаются в
уменьшении объемов налоговых платежей, подлежащих возврату, и более полному
удовлетворению потребностей предприятий в ликвидных оборотных активах.
Коллектив авторов Фариди Н. и Т. Саркер [2] исследуя налоговые системы
развивающихся стран, пришли к выводу, что население с высоким уровнем доходов
имеет, по сравнению с населением с низкими доходами, уровень налоговой нагрузки
ниже за счет НДС. То есть в развивающихся странах, НДС имеет признаки
регрессивного налога, а не нейтрального. На основе обследования доходов и расходов
домохозяйств в 2005 году и вычисления налоговой нагрузки расчеты показали, что
разница между налоговой нагрузкой самой низкой доходной группы является больше
чем в 1,5 раза. Среди рекомендаций по устранению регрессивности НДС, авторы
предлагают отказаться от одной ставки НДС и ввести более высокую ставку налога на
ту часть товаров, которые будут главным образом употребляться состоятельными
членами общества. Кроме того, авторы, несмотря на угрозу уклонения от уплаты
НДС, предлагают ввести освобождение от уплаты налога для базового медицинского
обслуживания, образования, общественного транспорта, сельского хозяйства и
агропромышленных предприятий .
В выводах научно-исследовательской работы «Средства налогового
регулирования как рычаги преодоления бедности и социального отторжения» [18, с.
238], выполненной в Институте демографии и социальных исследований имени
Птухи М., авторы рассматривают два подхода к устранению социальной
несправедливости налогообложения. Для снижения уровня бедности посредством
средств фискальной политики предлагается установление единой ставки
налогообложения, или применение прогрессивной шкалы налоговых ставок.
Парнюк В. [25, с.12] приводит преимущества и недостатки применения
пониженных ставок НДС. В частности, среди преимуществ автор указывает
обеспечение стабильности цен на социально-значимые группы товаров, насыщение
их на рынке путем поощрения импорта и защита и поддержка отечественных
товаропроизводителей и поощрение импортеров к ввозу в страну товаров в которых
есть дефицит, и, прежде всего, сдерживание инфляции. Недостатками пониженных
ставок НДС является то, что предприятия-субъекты хозяйственной деятельности
имеют более низкие стимулы к инвестированию в производство товаров,
реализуемых с меньшими ставками НДС через получение меньших сумм НДС,
которыми предприятие может пользоваться как беспроцентным кредитом. Автор, в
отличие от большого количества ученых, занимающихся исследованием социальноэкономических эффектов НДС в Украине, предлагает повысить номинальную ставку
НДС до уровня стран с, так называемой, социально - ориентированной экономикой,
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например, ставки НДС Дании и Швеции 25% и выступает против дифференциации
ставок НДС. От роста номинальных ставок НДС, по мнению автора, в первую
очередь выиграет отечественная экономика из-за увеличения уровня беспроцентного
кредитования, усиления мотивации к экспорту, создания дополнительных барьеров
для импорта. Население получит выгоды от увеличения номинальных ставок НДС изза того, что при низкой ставке НДС инфляция будет намного выше темпов, которые
будут смягчаться за счет роста импорта, что может привести к сокращению
количества рабочих мест. Итак, высокая ставка НДС является своеобразным
механизмом защиты внутреннего рынка.
Сторонниками роста ставок налогов в Украине, в частности ставок НДС, есть
также Затонацкая Т. и Шиманская В. [17 с.145], но только в отношении товаров,
основными потребителями которых являются лица с высоким уровнем доходов.
В работе Хакима Г. [3], в эконометрической модели показана тесная связь между
уровнем поступлений от НДС и государственными расходами на социальную сферу
(R2 = 0868), то есть рост поступлений в бюджет в случае повышения номинальной
ставки НДС с 10% до 12 % приводит к росту расходов на социальную сферу.
Еще одним предложением является вариант изменения механизма уплаты НДС
путем дифференциации ставок в зависимости от уровня рентабельности продукции,
производимой субъектами хозяйствования. В частности, в [26, с.9] предложено
четыре ставки НДС - от 5 до 25%, что соответствует уровню рентабельности
продукции от 5 до 30%. Авторы считают, что предложенная дифференциация ставок
НДС на товары с разным уровнем рентабельности позволит стимулировать выпуск
продукции социального назначения, которая. как известно, имеет преимущественно
низкий уровень рентабельности и высокий спрос из-за снижения уровня жизни в
стране.
Лунина И. [22, с.17] еще в 2007 году предложила вместо замены НДС другими
налогами, снижения ставок НДС или их дифференциации лишь усовершенствовать
механизм его взимания.
В целом, авторы выделяют как преимущества, так и недостатки применения
НДС, как налога на потребление. Преимуществами являются:
- высокая потенциальная роль налога, как основного источника поступлений в
государственный бюджет;
- отсутствие двойного налогообложения и кумулятивного эффекта;
- стимулирование экспорта, поскольку вывоз продукции в подавляющем
большинстве развитых стран не облагается НДС;
- упрощение контроля над движением товаров, работ и услуг;
- обеспечение высоких регулярных и равномерных государственных доходов.
Недостатками применения НДС являются следующие:
- прямое влияние на непосредственный уровень цен, в том числе на товары
первой необходимости;
- регрессивный характер, особенно в отношении малообеспеченных слоев
населения;
- сдерживание роста совокупного спроса, преимущественно вследствие
завышенной ставки налога;
- косвенное влияние на совокупный спрос;
- в условиях одинаковых объемов потребления бедные слои населения платят
большую долю своих доходов на покрытие налоговых платежей.
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Анализ также показал, что мнения экспертов на счет усиления социальной
справедливости применения НДС, отличаются в шести направлениях, а именно:
1. Введение дифференциации ставок НДС, особенно для продуктов питания;
2. Освобождение от уплаты НДС для социальных групп товаров и услуг;
3. Снижение номинальной ставки НДС для всех групп товаров и услуг;
4. Замена НДС другими косвенными налогами (налог с оборота, общий налог с
(розничной) продажи);
5. Внедрение повышенных ставок НДС для групп товаров премиум-класса;
6. Повышение номинальной ставки НДС.
Считаем, что введение дифференциации ставок НДС в Украине, в том числе и
для продуктов питания, является осложняющим ситуацию шагом в условиях
финансово-экономического кризиса, в котором находится государство. Прежде всего
эти изменения, как показывает практика, усложняют налоговую систему и
затрудняют налоговое администрирование, поскольку вызывают рост объема работы
налоговой службы, то есть увеличение объема затрат материальных и человеческих
ресурсов, усиливают влияние субъективного фактора. Последнее означает увеличение
расходов на администрирование из бюджета, а также рост коррупционной
составляющей. Кроме того, хотя во многих странах - членах ЕС и других странах
мира ставки НДС дифференцированы, мнения специалистов по этому поводу также
не однозначны. Те, кто такой подход поддерживают считают, что дифференциация
ставок НДС с целью соблюдения принципа справедливости налогообложения должно
происходить обязательно с учетом структуры спроса населения на товары и услуги.
Причиной этому является то, доля населения с высокими доходами имеют другой
набор товаров и услуг для потребления, отдыха, чем те лица, которые имеют низкий
уровень доходов. Действительно, анализ доходов и расходов домохозяйств в Украине
свидетельствует о том, что доля расходов домохозяйств на продукты питания
является самой высокой среди домохозяйств с низким уровнем доходов. Например, в
2012 году в среднем расходы на продукты питания домохозяйств Украины составляли
49%, но с увеличением доходов доля расходов на продукты питания снижается, а
расходы на продукты питания высокого и низкого доходной группы является ниже
более чем в два раза [12]. Кроме того, малообеспеченные граждане тратят в два раза
больше своих доходов на оплату услуг по тепло и электроснабжения. Понятно, что
применение низких, по сравнению с номинальной, ставок НДС на эти группы товаров
позволило бы снизить долю налогов в структуре доходов менее состоятельных
граждан.
В странах ЕС продукты питания не освобождаются от уплаты НДС, а
облагаются с применением дифференцированного подхода с применением различных
ставок, но не менее 5%. Поэтому считаем дискуссионным введения 0% ставки НДС
для продуктов питания.
Снижение номинальной ставки НДС для всех групп товаров и услуг, возможно и
упростит администрирование, но не снизит уровень налоговой нагрузки. Причиной
этому является то, что этот шаг не приведет к пропорциональному снижению уровня
цен, и не будет служить действенным механизмом поощрения инвестиций. Кроме
того, такая налоговая инициатива противоречит реформам косвенного
налогообложения, осуществляемых в странах ЕС.
Несмотря на многочисленные предложения о замене НДС налогом с оборота,
считаем это шагом в прошлое. В течение последних 30 лет на НДС
переориентировалось более 70 стран. В частности, НДС был введен во всех странах
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Европы. Сохранение этого налога, есть очень важной стратегической задачей для
Украины, поскольку она соответствует не только долгосрочной цели гармонизации
украинской экономики с европейскими стандартами, но более острой необходимости
установления цивилизованных и взаимовыгодных торговых отношений с партнерами
из стран ЕС [14].
Не решит вопрос об устранении неравенства в налоговой нагрузке лиц с разным
уровнем доходов и введение повышенных ставок НДС для групп товаров премиумкласса. Прежде всего, этот шаг будет противоречить законодательству ЕС, где товары
премиум-класса, товары долгосрочного использования, подакцизные товары могут
облагаться только за номинальной ставкой.
Повышение номинальной ставки теоретически может повысить долю НДС в
налоговых поступлениях, но, из-за роста общего уровня цен, может стимулировать
инфляцию и снижение уровня покупательской способности, а значит вести к
снижению совокупного спроса, что в современных условиях недопустимо.
Для обоснования возможности внесения изменений в налогообложение НДС в
Украине нами рассчитано для каждой из 10 доходных групп среднедушевые
коэффициенты налоговой нагрузки с помощью формулы 13:
VATKPC  (

VATPC
 100%)  
CI PC

(13)

Де, VATKPC - среднедушевой коэффициент налоговой нагрузки;
VATPC - среднедушевой размер уплаченного НДС, грн./ чел.;
CI PC - среднедушевой размер уплаченного НДС, грн. / чел.;
 - коэффициент нормализации.
Рассчитанные автором среднедушевые коэффициенты налоговой нагрузки по
формуле 13, представленные в таблице 3. Они не учитывают расходы на товары и
услуги в соответствии с перечнем Директивы Совета ЕС [15]. Известно, что в
соответствии с главой 2 ст. 132 Налогового кодекса Украины [27] существует ставка
НДС 0 % на ряд социальных товаров и услуг, в частности, поставки периодических
изданий, книг, учебников, пособий отечественного производства, поставки товаров
специального назначения для инвалидов по специальному перечню Правительства,
поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, услуги
здравоохранения по специальному перечню Правительства и ряд других.
Поскольку доля расходов на товары и услуги, облагаемые по ставке 0%, в
потребительских денежных затратах домохозяйств составляла в 2005 году менее
2,6%, а в 2012 году 3,4%, то существенного отличия в значениях коэффициентов и без
учета затрат на товары и услуги, облагаемые по ставке 0% нами не наблюдалось.
Объяснением этому является то, что в структуре потребительских расходов
домохозяйств в Украине относительно низкая доля расходов на образование и
здравоохранение, по сравнению с долей расходов на продуты питания и другими.
Результаты наших расчетов подтверждаются выводами Тропиной В. [30, с.106],
которая считает, что с точки зрения обеспечения социальной справедливости,
налогообложение некоторых товаров по ставке 0% не является оправданным, но
важным с позиции обеспечения человеческого развития и улучшения качества жизни
населения с низким уровнем доходов .
Это свидетельствует о необходимости пересмотра способа налогообложения
расходов домохозяйств в части потребительских расходов на продукты питания.
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Таблица 3
Среднедушевые коэффициенты налоговой нагрузки ( VATKPC )
в Украине в 2005-2012 годах*
VAT
VAT VAT
VAT
VAT
VAT
kpc1
kpc2
kpc3
kpc4
kpc5
kpc6
2005
0,156 0,186 0,190 0,193 0,195 0,198
2006
0,157 0,184 0,187 0,192 0,193 0,198
2007
0,199 0,200 0,193 0,192 0,197 0,184
2008
0,200 0,186 0,177 0,171 0,170 0,164
2009
0,200 0,169 0,169 0,159 0,169 0,149
2010
0,200 0,185 0,175 0,169 0,180 0,162
2011
0,196 0,197 0,200 0,190 0,189 0,180
2012
0,200 0,190 0,170 0,160 0,160 0,150
*Источник: составлено и рассчитано автором по [12]

VAT
kpc7
0,200
0,198
0,180
0,166
0,160
0,166
0,178
0,150

VAT
kpc8
0,200
0,198
0,183
0,160
0,160
0,159
0,180
0,150

VAT
kpc9
0,198
0,200
0,171
0,164
0,140
0,149
0,175
0,140

VAT
kpc10
0,200
0,198
0,178
0,157
0,153
0,155
0,173
0,150

Как свидетельствуют данные таблицы 3, высокие показатели среднедушевого
коэффициента налоговой нагрузки имеют лица первой доходной группы, которые
являются представителями беднейшей части населения Украины. К тому же, высокие,
на протяжении рассматриваемого периода, эти показатели для 2, 3 и 4 доходных
групп. Если в высших доходных группах и происходят изменения в положительную
сторону, то с 2006 года в первой доходной группе налоговая нагрузка является самой
высокой. Это подтверждает необходимость уменьшения влияния налогообложения на
потребление части населения, особенно с низким уровнем доходов.
В условиях высокого риска уклонения от уплаты НДС и сложности
администрирования в случае введения дифференцированных ставок налога,
отсутствие финансово-экономических предпосылок в Украине для снижения
номинальной ставки НДС, считаем целесообразным введение специального режима
налогообложения НДС по ставке 20 % социальных групп товаров и услуг. Суть
предложения заключается в том, что финансовые ресурсы от уплаченного
предприятиями НДС за специальные (социальные) группы товаров и услуг
аккумулируется на отдельном счете Специального фонда Государственного бюджета.
Эти средства используются для адресной помощи домохозяйствам с низким уровнем
доходов (рис.8).
Следовательно, снижение уровня налоговой нагрузки на домохозяйства с низким
уровнем доходов, в соответствии с предложенным механизмом, при сохранении
номинальной ставки НДС и отсутствии дифференциации ставок налогов, является
экономически целесообразным. Во-первых, этот механизм не существенно усложняет
администрирование этого налога, не содержит стимулов для плательщиков НДС
уклоняться от уплаты НДС.
Во-вторых, аккумуляция средств от уплаты НДС за специальные группы товаров
и услуг на счетах специального фонда Государственного бюджета позволяет
уменьшить регрессивность НДС за счет предоставления адресной социальной
помощи малообеспеченным слоям населения по четко определенным критериям. Втретьих, увеличение доходов бедных семей за счет такого источника, позволит
усилить спрос значительного количества украинских граждан, а, следовательно, и
способствовать оживлению украинской экономики.
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Счет специального фонда
государственного
бюджета

Общий фонд
государственного
бюджета

НДС (20%) за
специальные группы
товаров (услуг)

НДС (20%) за основные
группы товаров (услуг)

Выплата адресной
социальной помощи

Разница между входным и
выходным НДС

Производители товаров (услуг) –
плательщики НДС

Выручка от реализации товаров (услуг)

Потребители с
низким уровнем
доходов

Потребители со
средним уровнем
доходов

Потребители с
высоким уровнем
доходов

Рис. 8. Механизм аккумуляции финансовых ресурсов при уплате НДС за специальные
(социальные) группы товаров и услуг*
*Источник: составлено автором

Литература:
1. Barber S.L., Adioetomo S.M., Ahsan A., Setyonaluri D. Tobacco Economics in Indonesia
//www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567
2. Faridy N., Sarker T. Who really pays Value Added Tax (VAT) in developing countries? Empirical
evidence from Bangladesh. International Proceedings of Economics Development and Research //
http://www.ipedr.com/vol11/37-W00015.pdf
3. Hakim R. Finding the Right VAT Rate // http://somo.nl/dossiers-en/economic-reform/taxjustice/ttj/documents/finding-the-right-vat-rate
D.
Disease
Control
Priorities
in
Developing
Countries
//
4. Jamison
www.files.dcp2.org/pdf/DCP/DCP.pdf
5. Jha P., Chaloupka F.J. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control
//
www.books.google.com.ua/books?id=hJed__3pgkC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
6. The European Health Report 2005.Public Health Action for Healthier Children and Populations.
Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe,2005.129р.
7. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): [Електронний ресурс]. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/Table_3.8_VAT_GST_Rates_2013.xls
8. VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation at 13th January 2014. 29 р. Р. 3-6.
C.
Tobacco
excise
taxation
in
South
Africa
//
9. Walbeek
www.who.int/tobacco/training/success_stories/en/best_practices_south_africa_taxation.pdf
10. World Health Organization Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013 //
www.who.int/tobacco/global_report/2013/appendix_vii.pdf
3B

HU

U

199

11. Бюджет України за 2011 рік: статистичний збірник. – Київ.: Міністерство фінансів України,
2012 рік. - 299 с.
12. Витрати і ресурси домогосподарств у 2012 році: Статистичний збірник. – Київ.: Державна
служба статистики України, 2013 рік. – 546 с.
13. Денисова И., Кузнецова П. Оценка экономических и социальных последствий роста ставки
акциза на сигареты с фильтром в 2012-2015 гг. Центр экономических и финансовых
исследований и разработок (ЦЭФИР). Москва, 2011. - 24 с.
14. Джигир Ю. ПДВ чи альтернативні податки на споживання? // Юрій Джигир, Катерина
Майнзюк: // http://fisco-id.com/?module=an&action=view&id=221
15. Директива Ради 2006/112/ЄС Про спільну систему податку на додану вартість від 28.11.2006 //
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928
16. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок
деяких податків і зборів Верховна Рада України; Закон від 20.11.2012 №5503-VI //
www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5503-17/print1382516298461679
17. Затонацька Т. Міжнародний досвід формування фіскальної політики у посткризовий період /
Тетяна Затонацька, Олена Шиманська // Світ фінансів. – 2011. - №3. – С. 138-147.
18. Звіт про НДР «Засоби податкового регулювання як важелі подолання бідності та соціального
відторгнення» / О.В. Макарова // Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.
Птухи. – К., 2010. – 267 с.
19. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 року. (колектив авторів / за
ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. - К.: Український центр соціальних реформ,
2006. - 138 с.
20. Контроль над тютюном в Україні. Національний звіт (неофіційний переклад). - МОЗ: Київ,
2009. - 128 с.
21. Крисоватий А.І. Податок на додану вартість в аспекті реформування податків на споживання
/ А. I. Крисоватий // Фінанси України. – 2002. – №6. – С.10-17.
22. Луніна І.О. Ефективність оподаткування споживання в Україні / Луніна І.О., Фролова Н.Б. //
Фінанси України – 2007. - № 1. – С. 17-27.
23. Мельник В.М. Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий
період: новації Податкового кодексу / Мельник В.М., Мельничук Г.С. // Фінанси України –
2011. - №8. – С. 51-58.
24. Офіційний сайт університету Кейптауна. Tobacco Excise Tax Simulation Model //
www.commerce.uct.ac.za/Economics/staff/cwalbeek/TETSiM/index.html#/Long-runModel
25. Парнюк В. Регулююча функція податку на додану вартість / В.Парнюк. – Економіка України.
- №6. – 2007. – С. 4-16. С
26. ПДВ та його вплив на господарську діяльність суб’єктів підприємництва: автореф. дис... канд.
екон. наук: 08.00.08 / М.В. Лесько; ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». - К., 2014. - 20 с.
27. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: [Електронний ресурс]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
28. Предложения «Гражданской Двадцатки» по обеспечению уверенного, устойчивого,
сбалансированного и инклюзивного роста: проект доклада. – М.: Логос, 2013. – 72 с.
29. Програма діяльності Кабінету Міністрів України від 01.03.2014: [Електронний ресурс]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-14
30. Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В.Б. Тропіна; НДФІ.
– К., 2008. – 368 с.
31. Тютюновий ринок в Україні // Офіційний сайт Imperial Tobacco Group // www.imperialtobacco.com.ua/tobacco/market/
32. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом і його
державами-членами,
з
іншої
сторони:
[Електронний
ресурс].
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219
33. Характеристики стану охорони здоров’я в країнах світу. Тютюнопаління // Офіційний сайт
Всесвітньої організації охорони здоров’я // www.who.int/countries/ru/index.html
34. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное
пособие под. общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е
издание, дополненное и переработанное. – М.: Права человека, 2008. - 636 с.
HU

U

HU

UH

HU

UH

4B

5B

HU

UH

HU

UH

6B

HU

U

HU

200

U

ГЛАВА 2.8. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ
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Розвиток економіки регіону на сьогоднішній день не можливо уявити без
залучення інвестицій. Саме інвестиції є тією рушійною силою, як соціальноекономічного розвитку регіону, так і розвитку регіональних інновацій. Розвиток
регіональної інвестиційної політики являє собою окремий напрямок досліджень,
результатами яких є концептуальні погляди на процес взаємодії всіх економічно
значущих суб’єктів регіону та їх розвитку.
Регіональна інвестиційна політика повинна розглядатися як інструмент що
потребує постійного вдосконалення, та пошуку нових механізмів і чинників розвитку.
Результатами розвитку регіональної інвестиційної політики є підвищення рівня
соціально економічного розвитку регіону.
Дослідженням даної тематики на сьогоднішній день присвячені роботи
Латиніна М.А.[1, 2], Ткачук В.Р. [3], Шевченко О. [4], та інших, проте, при розгляді
інвестиційного розвитку регіону даними дослідниками приділяється основна увага не
розвитку інвестиційної системи регіону, як стратегії регіонального розвитку, а
розвиток лише окремих складових інвестиційної системи регіону. Даний підхід не є
комплексним та не враховує всіх чинників та складових інвестиційної системи
регіону.
Метою даної роботи є опис концептуальних елементів розвитку регіональної
інвестиційної політики, їх систематизація та виокремлення механізмів, що можуть
здійснювати розвиток регіональної інвестиційної політики.
Термін «механізм» трактують у такий спосіб: внутрішній устрій, система чогонебудь; сукупність і послідовність станів, стадій процесів, з яких складається якенебудь явище. Виділені характеристики, властиві даній категорії, дозволяють
розкрити особливості й доповнити зміст цього поняття стосовно інвестиційного
процесу. Підкреслимо, що механізм (у тому числі економічний, господарський) є
результатом цілеспрямованої діяльності і являє собою деяку сукупність інституцій,
норм, правил, що забезпечують за певних умов формування заданих явищ [5].
Регіональна інвестиційна політика є сукупністю заходів по впровадженню,
регулюванню, стимуляції, реформуванню інвестиційних процесів регіону, які
розробляються на основі інвестиційної стратегії регіону та механізмів її досягнення з
метою найбільш ефективного та раціонального їх використання. Формально,
регіональну інвестиційну політику можна представити у вигляді комплексу
управлінських рішень органів державної влади (державної, обласної, районної,
міської та селищної) стосовно темпів, напрямків, структури, форм і методів розвитку
інвестиційних процесів та інвестиційної діяльності в регіоні в рамках досягнення
основних економічних показників соціально-економічного розвитку території.
Регіональна інвестиційна політика існує в системі взаємодії з цілим рядом важливих
інвестиційно-економічних процесів регіону[6]. Механізми розвитку регіональної
політики, на нашу думку, можна розділити на прямі та опосередковані механізми
(рис. 1).
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Прямі методи розвитку регіональної інвестиційної політики між собою можна
розподілити на державні та приватні, за ознакою впливу на середу.
Держані методи прямого впливу на розвиток регіональної інвестиційної
політики дозволяють державі, та уповноваженим органам впливати на інвестиційну
середу через розширення держаної власності на матеріальні ресурси, а також через
управління. До таких методів слід віднести:
- пряме управління державними підприємствами та установами;
- розробка та впровадження державних інвестиційних програм (регіональних,
районних, міських, сільських, районних в містах);
- державна допомога (дотації, субсидії, бюджетні позики окремим районам,
містам та селищам, підприємствам, тощо);
- державне замовлення (тендери, закупка продукції для державних установ та
організації, тощо);
- контроль за дотриманням умов (держстандарти, державні норми, правил
обов’язкової сертифікації, експертизи, тощо);

Механізми розвитку регіональної інвестиційної політики
Прямі
механізми
Державні
- Пряме управління
державними
підприємствами та
установами;
- Розробка та
впровадження
державних
інвестиційних
програм;
- Державна
допомога
- Державне
замовлення;
- Контроль за
дотриманням умов.
U

Опосередковані
механізми

Приватні
-Інвестування в
економіку регіону;
- Розробка
приватних
інвестиційних
програм;
- Розробка /
залучення нових
технологій та
інновацій;
- Приватне
кредитування.
U

- Вплив державних
політик;
- Рейтингування;
- Вплив глобалізаційних
явищ.

Рис. 1. Механізми розвитку регіональної інвестиційної політики
Приватні методи прямого впливу дозволяють учасникам інвестиційних
процесів здійснювати власний вплив на розвиток регіональної інвестиційної політики.
Ефективність дії даних механізмів безпосередньо пов’язана з рівнем розвитку
інвестиційного потенціалу регіону, інвестиційного клімату, та інвестиційної
інфраструктури.
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Опосередковані механізми являють собою непрямий вплив на регіональну
інвестиційну політику, рівень якого іноді дуже важко оцінити, проте вплив
податкової, кредитно-грошової, амортизаційної, митної, та їх важливість не можна не
брати до уваги.
Основою формування регіональної інвестиційної політики є інвестиційне
середовище регіону (рис. 2), в рамках складових якого у процесі взаємодії з ними та,
за допомогою інструментів розвитку регіональної інвестиційної політики
відбуваються певні зміни самої регіональної інвестиційної політики.
Інвестиційна середа регіону

Інструменти
U

Механізми
розвитку

Регіональна
інвестиційна
політика

Складники
регіональної
інвестиційної
політики

Складники
регіональної
інвестиційної
політики

Механізми
розвитку

Складники
регіональної
інвестиційної
політики

Рис. 2. Процес формування регіональної інвестиційної політики
Розвиток регіональної інвестиційної політики не можливо уявити без
застосування певних інструментів, що можуть надати змогу внести необхідні зміни в
стан регіональної інвестиційної політики. Вони, самостійно, та у комплексі з іншими
складовими інвестиційного середовища регіону корегують суть регіональної
інвестиційної політики [5].
Механізми розвитку регіональної інвестиційної політики являють собою
складні процеси впливу на розвиток складових елементів як регіональної
інвестиційної політики, так і інвестиційного середовища регіону. Діяльність та
дієвість механізмів розвитку регіональної інвестиційної політики не можливо уявити
виокремлено від всіх інших процесів, що відбуваються в інвестиційному середовищі
регіону.
Інвестиційне середовище регіону (рис. 3), має цілий ряд особливостей, на які
слід звернути увагу:
- регіональна інвестиційна стратегія розробляється на підставі основних
показників соціально-економічного розвитку, має власні соціально-економічні
показники для оцінки досягнення поставленої мети. Вона є основою для
розробки регіональної інвестиційної політики [7];
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Рис. 3. Регіональне інвестиційне середовище
-

регіональна
інвестиційна
політика
розробляється,
впроваджується,
контролюється у взаємодій та у відповідності до інвестиційного потенціалу,
інвестиційного клімату та інвестиційної інфраструктури регіону. Дані елементи
інвестиційної середи регіону знаходяться у взаємодії між собою, та корелюють
кінцевий результат взаємодії всіх інвестиційних складників регіону;
- соціально-економічний розвиток з одного боку є індикатором ефективності
роботи інвестиційної середи регіону, з другого, основою для розробки, зміни,
реформування регіональної інвестиційної стратегії.
Розробка регіональної інвестиційної політики будується на основі взаємодії
всіх рівнів органів державної влади та громадянського суспільства. Регіональна
інвестиційна політика включає в себе місцеві інвестиційні політики районів, міст та
селищ регіону, які мають у своєму складі інвестиційні політики власних підприємств,
організацій установ, домогосподарств, та генерує загальний комплексний результат
інвестиційної діяльності регіону.
До основних задач регіональної інвестиційної політики відносяться [8]:
- створення умов для залучення інвестицій в економіку регіону;
- визначення пріоритетних напрямків інвестування;
- створення системи інвестиційного ринку та її розвиток;
- забезпечення інтеграції регіонального інвестиційного ринку у всеукраїнський,
європейський та світові інвестиційні ринки.
Існування регіональної інвестиційної політики не може бути без належного
внутрішнього устрою. Структура регіональної інвестиційної політики на нашу думку
може бути наступною:
1. Концепція регіональної інвестиційної політики, що включає в себе вибір
інструментів регулювання, пріоритети розвитку інвестиційної середи регіону,
визначення стратегічних орієнтирів для досягнення регіональної інвестиційної
політики (як в короткостроковому вимірі так і в довгостроковому).
2. Порядок контролю ефективності реалізації регіональної інвестиційної
політики.
3. Нормативно-правова база функціонування інвестиційної середи регіону.
4. Порядок формування інфраструктури інвестиційного ринку регіону.
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5. Визначення повноважень учасників інвестиційних процесів та органів держаної
влади.
Розвиток регіональної інвестиційної політики безпосередньо пов’язаний з
необхідністю (рис.4) постійного аналізу, програмуванню, прогнозуванню та
плануванню стану, в зв’язку з чим, в регіоні здійснюється перегляд концепції
регіональної інвестиційної політики в залежності від виникаючої необхідності. Таким
чином можна визначити, що основними інструментами формування регіональної
інвестиційної політики є аналіз, програмування, прогнозування та планування, при
цьому процеси розвитку знаходяться в постійному циклічному процесі свого
вдосконалення [9].

Рис. 4. Циклічність розвитку регіональної інвестиційної політики
Планування, як інструмент регіональної інвестиційної політики визначає цілі,
та завдання регіональної інвестиційної політики.
Прогнозування виконує функцію стратегічного планування розвитку
регіональної інвестиційної політики та використовуються для обґрунтування
пріоритетів розвитку інвестиційної середи регіону, район, міста чи селища.
За допомогою програмування розробляється стратегія регулювання
інвестиційних процесів регіональної інвестиційної політики а також розробляються
механізми реалізації визначеної регіональної інвестиційною політикою стратегії.
Розвиток регіональної інвестиційної політики перш за все – процес розвитку
рівня якості регіональної інвестиційної політики. Даний процес можна розділити на
такі складники: якість рівня системності розвитку регіональної інвестиційної
політики, якість управління регіональною інвестиційною політикою, якість
інвестиційних процесів регіону, тощо. Не існує єдиної визначеної методики оцінки
рівня розвитку регіональної інвестиційної політики, а також єдиного набору
показників, що визначають ефективність розвитку регіональної інвестиційної
політики, оскільки, розвиток регіональної інвестиційної політики знаходиться в
безпосередньому взаємозв’язку з регіональними особливостями, можливостями та
рівнем розвитку ринкових відносин [10].
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Розвиток регіональної інвестиційної політики можна представити як процес
взаємодії всіх учасників інвестиційних процесів (рис. 5), що відбуваються на
території визначеного регіону, при цьому, слід зауважити, що
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Рис. 5. Розвиток регіональної інвестиційної політики
державні органи, на нашу думку, повинні виступати у ролі провідника інтересів як
учасників інвестиційних процесів регіону так і корінного населенні регіону –
виконуючи таким чином соціальну та регулюючу функцію регіональної інвестиційної
політики.
Найголовніше місце в процесі розвитку регіональної інвестиційної політики
належить методичному, організаційному та ресурсному забезпеченні регулюючої
діяльності органів державної влади (як на регіональному рівні, так і на
загальнодержавному), які в процесах розвитку регіональної інвестиційної політики
виступають регуляторами інвестиційних процесів.
Учасники інвестиційних процесів безпосередньо формують процеси розвитку
регіональної інвестиційної політики. Вони є учасниками ринків, ініціаторами нових
інвестиційних процесів, фокус групою регіональної інвестиційної політики, тощо. В
рамках ринкових відносин суттєво підвищується роль інвестиційної політики на
мікрорівні, а отже, кожний учасник інвестиційних процесів на рівні регіональної
інвестиційної політики має власну інвестиційну політику. Зокрема, під інвестиційною
політикою учасників інвестиційних процесів сприймається комплекс заходів, що
забезпечують вигідне вкладення власних, залучених та інших засобів в інвестиції з
метою стабільної роботи як в короткостроковій та довгостроковій перспективі.
Сукупність інвестиційних політик учасників ринку безпосередньо впливає на
інвестиційну середу, та опосередковано, через її складову на регіональну
інвестиційну політику.
Отже, механізми розвитку регіональної інвестиційної політики є складною
економічною категорією, що відображає цілу систему взаємовідносин всіх складників
інвестиційних процесів регіону. Вони покликані здійснювати зріст соціально206

економічної сфери регіону за рахунок покращення рівня розвитку регіональної
інвестиційної політики.
В рамках дослідження встановлено необхідність якісної взаємодії всіх
складників регіональної інвестиційної політики задля досягнення високої
ефективності роботи механізмів розвитку регіональної інвестиційної політики.
Подальший розвиток тематики дослідження може відбуватися в напрямку
деталізації всіх елементів механізмів розвитку регіональної інвестиційної політики та
рівня їх впливу на інвестиційні процеси регіону.
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ГЛАВА 2.9. ДЕТЕРМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
В ТРАНЗИТИВНЫХ ОБЩЕСТВАХ
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Переход от государственного социализма к рыночной экономике требует
проектирование организации новых обществ, появляющихся в ходе этой
трансформации. Переход к рыночной экономике вызвал неравенство и социальную
стратификацию прежних эгалитарных обществ. Экономические и социальные
издержки реформ, радикальные изменения в распределении активов, увеличение
неравенства дохода, изменение режимов благосостояния (во многих случаях
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связанные со снижением социальных пособий) привел к переранжированию
относительных доходных положений и социального положения для многих
социальных и профессиональных групп. Один из самых важных результатов перехода
– увеличение социальной пропасти между «победителями» и «проигравшими»
реформы. На протяжении последних десятилетий преуспевающим элитам удалось
объединить значительную экономическую мощь и политическую власть, в то время
как число бедных в 18 транзитных странах возросло с почти 14 млн., или
приблизительно 4 % населения в 1989 г., к 168 млн., или приблизительно 45 % в 1995
г. Экономические реформы, нацеленные на переход к рынку, включают такие важные
составляющие как устранение регулирования цен, меры, направленные на
уменьшение инфляции, процесс передачи собственности государства частным лицам,
либерализация рынков труда, обменного курса и режимов внешней торговли. Эти
составляющие направлены на экономический рост, занятость и возможность
получить доход и его оптимальное распределение, такая политика была основной для
правительств, осуществляющих реформы. Другие стратегические компоненты, среди
которых можно было выделить программы поддержки для безработных, пенсии для
пожилых, программы для облегчения бедности – получили намного меньше
внимания [1] из-за финансового ограничения или, иногда, из-за пренебрежения. В
отличие от макроэкономической политики, затрагивающей производство, политика
социального сектора является передистрибутивной. Если бы этих мер строго
придерживались, то они оказывали бы уравнивающийся эффект на распределение
дохода и богатства, но из-за отсутствии поддержки, их воздействие на распределение
доходов и социальную структуру вообще было очень пассивно – они были не в
состоянии сдержать быстрое увеличение неравенства.
К изучению социальной стратификации приковано внимание многих
зарубежных и отечественных ученых, обширная литература по этой теме неразрывно
переплетается с работами, посвященными образованию, социального поля, культуре,
власти, статистике и роли теории в социальных исследованиях в различных странах
мира. Людям важно знать, на сколько то или иное общество предоставляет
возможность для продвижения индивидов и поколений из низших категорий в
высшие, каким путем формируется правящая элита общества, возможно ли
проникновение в правящую элиту из других социальных слоев. Первыми попытались
объяснить природу социальной стратификации Карл Маркс и Макс Вебер. Маркс
считал, что в капиталистических обществах причиной социального расслоения
является разделение на тех, кто владеет и управляет важнейшими средствами
производства, – класс капиталистов-угнетателей, или буржуазия, и тех, кто может
продавать только свой труд, угнетенный рабочий класс, или пролетариат. По мнению
Маркса, эти две группы и их несовпадающие интересы служат основой расслоения.
Одно из первых структурно-функционалистских объяснений неравенства было
предложено Э. Дюркгеймом, полагавшим, что «во всех обществах существуют как
более, так и менее значимые виды деятельности, а все функции общества – закон,
семья, труд могут образовывать иерархию в зависимости от того, насколько высоко
они ценятся» [2].
П. Сорокин в свою очередь первый в мире давший полное теоретическое
объяснение социальной стратификации – представлял ее в виде социального
пространства, в котором расстояния по вертикали и горизонтали не равны. По его
словам неравенство расстояний между статусами – основное свойство стратификации
[3].
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Таких же представлений придерживались К. Дэвис и У. Мур [4], которые
отождествляют социальную стратификацию с социальным неравенством и
рассматривают ее как функциональное требование социальной системы, то есть как
объективную потребность общества. Они полагали, что социальная стратификация
необходима потому, что она реализует одну из важнейших задач общества –
потребность в рациональном распределении по разным позициям индивидов, которые
различным образом вознаграждаются с целью мотивации людей к эффективному
выполнению своей социальной роли.
Стратификация универсальна, так как, с одной стороны, она существует
благодаря потребности общества в заполнении позиций, обладающих
функциональной значимостью. С другой стороны, престиж и уважение, а также права
и преимущества создают институализированное неравенство, то есть порождают саму
систему стратификации.
Анализ работ ученых позволяет выделить два основных понятия,
используемых для анализа отношений неравенства, складывающихся в современном
обществе. Под социальной стратификационной структурой понимается многомерное,
иерархически организованное социальное пространство, в котором социальные
группы и слои различаются между собой степенью обладания властью,
собственностью и социальным статусом. Под социальными слоями (стратами)
понимаются социально-экономические группы, имеющие различное место в
структуре глобальной социальной системы, между которыми имеется социальное
неравенство.
Цель работы – рассмотреть социальные структуры, которые появляются в
ходе перехода, тенденции в современных социальных структурах по сравнению с
относительно длительным периодом стабильности до перехода, то есть, периода
1970-80-х г.г. Нам необходимо понять тенденции в социальной стратификации и их
причинах, которые важны для улучшения социальной политики и являющиеся частью
программы исследований экономических систем в переходе к рыночной системе
управления.
Социальная структура представляет собой состав общества отличительного
социального класса или групп социального положения, в то время как стратификация
– динамический процесс дифференцирования общества в эти группы.
Существенные особенности экономической организации и передистрибутивной
системы, которая определила социальные структуры в социалистических странах
перед переходом, включали: государственная собственность средств производства;
полная занятость; гарантированная стабильная трудовая заработная плата,
заработанная в государственных предприятиях как основной источник дохода;
выравнивающая доход политика, которая не поощряла накопление отдельного
богатства.
В таких условиях социальные структуры характеризовались очень
ограниченным индивидуальным правом собственности, высокой долей рабочей силы
с занятостью на предприятиях государственного сектора, и эгалитарной структурой
распределения доходов с низкими уровнями неравенства. Контроль экономики
государством по существу уменьшил важность собственности средств производства
как основное определительное различие социальных классов [5]. Структура класса
обществ под государственным социализмом не способствовала распределению
экономической мощи. Широко распространилось общее понимание Марксом и
большинством других социологов того, что главные классы, существующие в
209

социалистических обществах, являются рабочим классом, крестьянами и
беловоротничковыми рабочими (интеллигенция) [6].
Костелло Е. [7] характеризуют социалистические экономические системы до
перехода как свободно интегрированные. Даже с существованием неофициальных
способов получения дохода, неравенство в странах Восточной Европы и в Советском
Союзе были намного более меньшим чем в Западном капиталистическом мире.
Подход Макса Вебера, рассматривает общества перед переходом как
дифференцированные по группам статуса, а не классам [8]. Механизмы рынка в этом
случае подавлены, более важную роль играют отношения, основанные на взаимности.
Социальные подразделения в этих обществах существовали, но они были основаны
на социальных сетях и распределении политической власти и перераспределении
ресурсов согласно твердой системе разряда и статуса. Положения статуса были
связаны не с рыночной властью, а с тем, чтобы быть частью группы, доступ к которой
был ограничен социальными сетями.
Социальное положение в странах Восточной Европы и в Советском Союзе
полностью зависело от места в иерархии власти от высшего уровня партийной
номенклатуры до обычных граждан в самом основании социального ранжирования.
Политическая власть была источником привилегий советской номенклатуры, которая
сформировала четкую группу статуса, вместо того, чтобы классифицировать, с ее
различными достоинствами, привилегиями, обязательствами, функциями и
положениями маркировки образа жизни в обществе [8]. Положения номенклатуры
были достигнуты согласно правилам, нормам и политики, которая сделала эти
социальные группы все более и более, согласованными [9].
Больше социальных подразделений появилось в последнее десятилетие
коммунистического режима, когда частная деятельность в ограниченном масштабе
была позволена, и теневая деловая активность имела тенденцию к постоянно
увеличивающемся масштабу. Участники теневой экономики начали зарабатывать
более высокие доходы, значительно изменяющие их образ жизни, включая доступ к
лучшему жилью и доступности автомобилей и других товаров народного
потребления, которые имели обыкновение расцениваться как роскошь большинством
общества [7]. Таким образом, до начала радикальных, ориентированных на рынок
реформ, бывшие социалистические общества уже приобретали важные элементы
рыночной экономики и с ними определенные особенности классового общества.
Переход к рынку порождает отличительные социальные классы (в
противоположность группам статуса) определенные экономическими интересами
владения активами, товарами и возможностями для получения дохода как главными
детерминантами жизненных возможностей. Согласно Веберу [8], к неравенству в
современных обществах приводят неравное распределение жизненных возможностей,
что является основным источником социальной стратификации. Значение дохода,
типа занятости и права собственности как детерминанты социального положения
очень увеличилось, в то время как роль обеспеченного государством благосостояния
так же как многочисленных льгот, доступных прежде привилегированным группам,
решительно уменьшилась или прекратила существование. С переходом к рынку
жизненные возможности рабочих стали более зависящими от качества образования,
уровня навыков и профессионального опыта.
В действительности, общества при переходе продолжают быть смешанными
системами, где рынки сосуществуют с передистрибутивными механизмами и
основаны на взаимоотношениях [7]. Существовавшие активы (социальный капитал),
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которые определяли социальное ранжирование до перехода, могут быть
преобразованы в новые активы – экономический капитал, крайне важный для занятия
более высокого положения статуса/класса в недавно развившейся социальной
структуре [9]. Подвергаясь преобразованиям, социальные сети демонстрируют
сильную устойчивость и в значительной степени влияют на процессы социальной
мобильности, особенно формирование (или преобразование) местных элит.
Стратегии реформирования и их эффекты воздействия на социальную
стратификацию в различных странах очень разнообразны. Существенные различия
существуют между ситуацией в Польше, Венгрии, Чешской Республике, Словакии и
Словенией с одной стороны, и странами Центральной Европы с другой. Вообще
говоря, социальная ситуация в Центрально-восточной Европе была намного лучше
чем в остальной части прежнего социалистического лагеря. Рыночные реформы в
Украине были намного более трудными из-за более тяжелого наследства плановой
экономики, обремененной в большей степени массовой неэффективностью и
искажениями, сопутствующими распространенной милитаризацией производства. В
отличие от государств ЕС, которым удалось осуществить последовательные
финансовые и денежно-кредитные реформы, принесшие быструю стабилизацию и
восстановление экономики, Украина и другие республики бывшего СССР (за
исключением Балтии) продемонстрировали отказы в макроэкономической
стабилизации и главных структурных реформах. Социальные издержки,
неэффективное управление стабилизацией инфляции привели к падению
промышленности и экономики страны. Финансовые затруднения для большинства
граждан и экстраординарное социальное неравенство были усугублены очень плохим
сбором налогов, распространяющейся коррупцией.
Мы можем выделить несколько причины неравенства и социальной
мобильности в Украине, отличающихся от европейских установленных образцов
стабилизации неравенства:
• Во-первых, неравенство увеличилось в Украине быстрее из-за более острой
рецессии по сравнению с странами ЕС. В Украине падение заработной платы было
обусловлено огромными долгами по заработной плате, накопленными большинством
компаний.
• Во-вторых, неравенство дохода в Украине, как и большей части стран
бывшего СССР увеличилось намного быстрее чем в странах ЕС благодаря
неблагоприятным стратегическим факторам (отказ от эффективного регулирования
минимального размера оплаты труда; непропорциональное снижение заработной
платы социального сектора) также способствовали доходному неравенству и
снижению в социальном положении нескольких профессиональных групп.
• В-третьих, социальное обеспечение в Украине традиционно ниже. Снижение
социального обеспечения может быть объяснено ослаблением государственной
способности осуществлять плановую социальную политику. В ЕС социальные
обеспечение не упало так резко, что помогло сдержать скачок неравенства в
краткосрочном периоде. Долгосрочный эффект этой политики, однако, сомнителен
из-за долгосрочных, относящихся к разным поколениям дистрибутивных проблем,
которые это могут вызвать.
Анализ трансформация обществ ХХ века привела многих ученых к
необходимости пересмотра марксистской теории классов. Г. Брейверман описывает
основные изменения, происходящие в обществе. Во-первых, система современного
производства и процесс автоматизации приводит к деградации труда, снижению
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уровня квалификации рабочих, распространению общей усреднённости. Во-вторых,
потеря рабочими квалификации обрекает их на практически абсолютную
зависимость, делает их беззащитными перед лицом менеджериального контроля,
жёсткой системы организации труда, которая в свою очередь способствует потере
квалификации. В-третьих, автоматизация конторского труда уменьшает различия
между конторой и цехом, приводит к расширению рабочего класса за счёт рабочих
сферы обслуживания. В-четвёртых, указанные тенденции в развитии труда приводят,
по мнению Брейвермана, с одной стороны, к пролетаризации широких трудовых масс,
о которой писал Маркс, а с другой – к снижению уровня революционности рабочего
класса, обусловленному усиливающейся однородностью условий труда, снижением
квалификации и усилением менеджериального контроля над трудом.
По утверждению Дарендорфа, неадекватность традиционной классовой теории
реальностям современного западного общества доказывается некоторыми
эмпирическими наблюдениями. Во-первых, буржуазия и пролетариат не являются
больше однородными группами людей; они распались, по меньшей мере, на два во
многих отношениях обособленных элемента (собственники и менеджеры), та же
судьба постигла и труд. На месте этого рабочего оказалось множество групп с
различным статусом и квалификацией, чьи интересы часто расходятся. Классы
становятся ещё более сложными и неоднородными образованиями. Во-вторых, с
увеличением нестабильности классов уменьшается интенсивность классового
конфликта
Как предложено Сломцзынским и Шэбэдом [5], в течение некоторого
промежутка времени структура класса посткоммунистических обществ будет
гибридной, сформированная и наследством прошлого политического экономического
строя и необходимыми возможностями, предоставленными капитализмом на стадии
становления. Еще нет никаких ясных социальных границ между классами и группами
статуса, так же как никакого внутреннего единства и понимания общих интересов в
пределах них. Подвижность между группами высока, пока появляющиеся классы и
социальные группы самостоятельно фрагментированы на грани внутренней
поляризации [10]). Хотя процесс перехода был мирным, во многих странах у этого
перехода была революционная природа, приводящая к распаду самой сущности
общества. Таким образом, социальные связи остаются очень непостоянными и
процесс реинтеграции может занять десятилетия.
Выводы. Крах централизованно планируемой экономической системы,
макроэкономической стабилизации и структурных реформ, нацеленных на переход к
экологическому рынку, вызвал падение продукции и жизненного уровня. В
большинстве случаев трансформационный спад, оказалось, был намного более
глубоким и более длительным, и снижение в благосостоянии, более масштабным, чем
ожидалось. Полное снижение в реальных доходах затронуло благосостояние широких
групп населения, поскольку одновременное появление влиятельных рыночных сил
вызвало глубокое изменение в распределении доходов. Значительное
дифференцирование в возможностях дохода затронуло заработную плату и другие
источники доходов, происходящих из недавно появляющихся форм деловой
активности: прибыль, арендная плата, доход от процентов и дивиденды.
Степень, скорость и руководство изменений в дистрибутивных образцах были в
значительной степени определены стратегиями реформирования или выбранными
целевыми моделями рыночной экономики (в пределах от «либеральной
англосаксонской модели» к социал-демократической государственной модели
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всеобщего благосостояния). Однако воздействие скорости и руководство реформ
были значительно под влиянием различных начальных социально-экономических
условий в транзитных экономических системах.
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ГЛАВА 2.10. МЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО
ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
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Системне реформування економічної системи України потребує вироблення
сучасної ефективної методології моделювання динаміки соціально-економічного
розвитку держави, важливою складовою якого є цінова стабільність. Внаслідок
інфляції відбувається перерозподіл національного доходу і багатства між різними
економічними інститутами і соціальними групами суспільства, зростання
невизначеності в процесі прийнятті інвестиційних рішень. Розмір втрат від інфляції
залежить від її передбачуваності й інфляційних очікувань. Тому для ефективного
проведення соціально-економічної та монетарної політики необхідним є
використання економіко-математичного інструментарію, що спирається на
застосування економетричних моделей, які дають змогу провести дослідження
наслідків різних можливих сценаріїв і генерування симуляцій, що базуються на
різних припущеннях, та спрогнозувати майбутню ситуацію в соціально-економічній
сфері.
Значний вклад у вивчення теоретичних і прикладних проблем дослідження
інфляційних процесів в Україні вносять праці О. Баженової, В. Вовка, А. Волошенка,
А. Вороніна, В. Геєця, Н. Горідько, Ю. Городніченка, К. Жулінської, М. Кизима, Т.
Клебанової, І. Лук’яненко, М. Макаренка, В. Марцина, С. Панчишина, О. Петрика,
В. Попова, В. Селіверстова, О. Черняка та інших [1-5]. Науковці відзначають, що
інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного соціально-економічного
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розвитку нашої держави та обґрунтовують актуальність і необхідність більш
детального та поглибленого аналізу особливостей цінової нестабільності в Україні.
Зокрема, в [1] проведено аналіз причин та соціально-економічних наслідків
інфляційних процесів у 2008 – 2011 рр. і проаналізовано їх довгострокові тенденції.
О. Петрик описує основні підходи до моделювання інфляції, які використовуються в
Національному банку для прогнозування та розробки макроекономічних сценаріїв, а
також окреслює пріоритети діяльності регулятора з метою забезпечення сталого
економічного розвитку країни
[2]. Науковці досліджують ймовірні причини
інфляційних процесів в Україні та засоби боротьби з ними. Аналізуються особливості
впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції, а також на
величину грошової маси за допомогою розрахунку відповідних коефіцієнтів кореляції
й детермінації [3]; застосовуються авторегресійні лагові моделі, побудовані на основі
множини інфляційних факторів, для прогнозування рівня цін в нашій країні [4].
Аналіз та вивчення особливостей динаміки інфляційних процесів у різних
країнах світу зарубіжними вченими базуються на дослідженні економікоматематичних моделей. Серед інших, А. Еспаза, Е. Серна і Р. Альбасете вивчають
поведінку інфляції в Європейському Союзі, яку виміряно на підставі гармонізованого
індексу споживчих цін (HICP) [6]. К. Бермінгам і А. Дагостіно досліджують переваги
та недоліки використання в емпіричних дослідженнях агрегованих цінових індексів
[7]. Ф. Рамлер і М. Вальдемрама порівнюють властивості неокенсіанської кривої
Філліпса, як структурної моделі динаміки інфляції, та сучасних економетричних
моделей часових рядів [8]. Вчені обґрунтовують, що структурні моделі в основному
можуть бути використані для пояснення поточного стану та минулої динаміки
поведінки інфляції, але не дають змоги використовувати їх з метою її адекватного
прогнозування. Ряд авторів вказує на переваги застосування в прогнозуванні інфляції
одновимірних авторегресійних моделей, звичайних і баєсівських VAR моделей,
моделей корегування похибки. Зокрема, М. Брату на підставі економетричних
моделей прогнозує динаміку змін дефлятора ВВП Румунії, а А. Танасі та К.
Фратостітеану обґрунтовують застосування для прогнозування інфляції методику
векторного моделювання [9]. К. Капістран і М. Рамос-Франсіа будують прогнози
окремих цінових індексів і агрегованого індексу споживчих цін на основі моделей
часових рядів, що враховують два типи сезонності, детерміновану та стохастичну
[10]; Г. Мосер оцінює VAR і ARIMA моделі та застосовує їх для прогнозування
австрійського HICP та його детермінант-субіндексів.
Отож, зважаючи на вагомість впливу інфляційних змін на перебіг процесів у
різних сферах нестабільного економічного середовища в Україні та враховуючи, що
дослідження монетарного блоку, і, зокрема, блоку цінових індексів і дефляторів, є
важливою складовою динамічної макроеконометричної структурної моделі України
[5], а також Квартальної прогнозної моделі (КПМ), яка розроблена фахівцями
Національного банку і є базовою моделлю для прогнозування та симуляцій у
середньо-строковому періоді [2], в сучасних умовах в Україні актуальним і
необхідним є всебічний економетричний аналіз динаміки та механізму узгодження
різних цінових індексів та макроекономічних дефляторів, а також аналіз і
прогнозування можливих сценаріїв їх поведінки. Досвід українських і зарубіжних
досліджень вказує на необхідність доповнення існуючого моделювання та аналізу
взаємозв’язків
за
допомогою
застосування
багатовимірних
динамічних
економетричних специфікацій, які враховують коінтеграційні співвідношення між
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змінними, довгострокові траєкторії їх поведінки та динаміку короткострокових
коливань.
Проведемо емпіричний аналіз динаміки цін в Україні, які побудовані на основі
дефляторів ВВП та основних складових видатків, а саме дефлятора приватного
споживання, дефлятора державного споживання, дефлятора інвестицій, дефлятора
експорту та дефлятора імпорту. Моделювання проводитимемо на підставі
щоквартальних спостережень впродовж останніх 12 років, які отримані на підставі
звітів Державної служби статистики України. Динаміку поведінки цінових індексів
зображено на рис. 1. Зазначимо, що за період від 2002 р. до 2013 р. найбільше зросли
ціни на експорт (у 6,6 разів) та державних видатків (у 5,7 рази), тоді як ціни на імпорт
збільшилися у 4,2, а на інвестиції – у 5,2 рази. Найповільніше зростали ціни на товари
та послуги, що обумовлюють приватне споживання – у 2,9 рази, В загальному
дефлятор ВВП вказує на зростання цін у 4,7 рази. Зазначимо, що різною є також й
амплітуда коливань різних цінових індексів.
Аналіз даних показує, що ціни на експорт зросли вдвічі більше ніж ціни на
приватне споживання, що зумовило збагачення експортерів та посилило
нерівномірність доходів серед українського населення. Крім того, спостерігаємо
стрімкіший порівняно з цінами на інші складові видатків ріст цін на державне
споживання. Зокрема, темп росту цін на державне споживання, який впродовж 2002 –
2013 р. р. у середньому дорівнював 4,3% в квартал, у 1,5 разів перевищував темп
росту цін на товари та послуги (2,8%), які складають споживчі витрати
домогосподарств. Така динаміка вказує на неадекватність та завищенність
ціноутворення в процесі державних закупівель в Україні та засвідчує наявність
корупційної складової у сфері розподілу державних фінансів.
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Рис. 1. Динаміка дефляторів експорту, державного споживання, інвестицій, ВВП,
імпорту та приватного споживання в Україні
Проведемо економетричне моделювання взаємозв’язків між різними ціновими
індексами в Україні на базі системи авторегресійних рівнянь, яка є динамічною та
враховує вплив минулих значень змінних на їхні поточні значення. Оскільки
дисперсії рядів збільшуються зі зростанням значень змінних, то в подальшому
моделюванні використовуватимемо їхні натуральні логарифми. Для визначення
адекватного підходу до системного моделювання проведемо детальне дослідження
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характеру поведінки кожної змінної. Присутність в рядах стохастичного тренду
дослідимо за допомогою розширеного тесту Дікі-Фуллера,
результати якого
засвідчують інтегрованість першого порядку усіх рядів цін. Результати дослідження
на каузальність на підставі тесту Грейнджера вказують на те, що усі цінові індекси є
взаємопов’язаними, а тому є ендогенними змінними, за винятком дефлятора
державного споживання. Ці висновки вказують на те, що ціноутворення у сфері
державних закупівель визначається поза рівноважними ціновими співвідношеннями і
не прогнозується на основі динаміки цін інших складових.
Оскільки усі ряди цін є нестаціонарними, проте однакового порядку
інтегрованості, то можуть існувати їхні лінійні комбінації, які будуть стаціонарними
величинами. У цьому випадку нестаціонарні часові ряди цін будуть коінтегрованими,
що свідчитиме про наявність довгострокових рівноважних взаємозв’язків між ними.
Отож, проведемо тестування існування коінтеграційних співвідношень між
нестаціонарними ціновими індексами на підставі тесту Йохансена. А саме
використаємо статистику сліду та статистику максимального власного значення.
Статистика сліду (Trace Statistic)
LRtrace (r) = –T ∑ g i=r+1 ln (1 – λi)
є сукупним критерієм перевірки нульової гіпотези, яка полягає в існуванні не більше
ніж r коінтеграційних векторів проти загальної альтернативи, що таких векторів є
більше за r, де λi – оцінені значення впорядкованих власних значень відповідної
матриці. Статистика максимального власного значення (Trace Statistic) тестує гіпотезу
про існування r коінтеграційних співвідношень проти альтернативи, що їх існує r+1 і
обчислюється за формулою
LRmax (r, r + 1) = –T ln (1 – λr+1)
Результати проведених тестувань вказують на наявність трьох коінтеграційних
взаємозв’язків між п’ятьма ціновими індексами, які ми досліджуємо, тобто існує три
однакових стохастичних тренда, які визначають динаміку цін в економіці України.
Отож, змінні логарифмів рядів цін є коінтегрованими рядами порядку (1,1), а
відхилення від довгострокової цінової рівноваги є тимчасовими. Отримані
стаціонарні лінійні комбінації можна інтерпретувати як траєкторії довгострокових
взаємозв’язків між різними ціновими індексами.
Отож, досліджуватимемо векторну модель корегування похибки, ендогенними
змінними якої є дефлятор споживання, дефлятор інвестицій, дефлятор імпорту,
дефлятор експорту та дефлятор ВВП,. Екзогенними змінними моделі є темпи росту
цін на державне споживання та його лаги, а також номінальний обмінний курс
національної валюти до долара США. Модель також включає детерміновані сезонні
фактори, які відображатимуть сезонний характер поведінки цінових індексів.
Специфікація оціненої VEC - моделі (vector error-correction model) має вигляд

 Δln CONS_PI t 


 Δln I_PI t 
 Δln EXP_PI   B0  B1 Δ ln Y 
t-1
t


 Δln IMP_PI t 
 Δln GDP_PI 

t 
+ B2 Дln Yt-2 + B3 Дln Yt-3 + B4 Дln Yt-4 + С1 S2t+ С2 S3t + С3 S4t +
(1)
+ G1 Дln G_PIt + G2 Дln G_PIt-3 + G3 Дln G_PIt-4 +
+ R1 ln RUUt + R2 Дln RUUt + M1 E1t-1 + M2 E2t-1 + M3 E3t-1 ,
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де Yt=(CONS_PIt, I_PIt, GDP_PIt, EXP_PIt, IMP_PIt)' – вектор ендогенних змінних;
CONS_PIt – дефлятор приватного споживання; I_PIt – дефлятор інвестицій; GDP_PIt –
дефлятор ВВП; EXP_PIt – дефлятор експорту; IMP_PIt – дефлятор імпорту; G_PIt –
дефлятор державного споживання; RUUt – номінальний обмінний курс (UAN/USD);
S2t, S3t, S4t – фіктивні змінні, які вимірюють вплив сезонних факторів, і дорівнють 1 у
відповідному кварталі та 0 в усіх інших кварталах кожного року; B2, B3, B4, C1, C2,
C3, G1, G2, G3, R1, R2 – матриці оцінок параметрів моделі. Змінні E1t-1, E2t-1, E3t-1
вимірюють відхилення від оцінених довгострокових рівноважних коінтеграційних
співвідношень, матриці коефіцієнтів M1, M2, M3 визначають вектори параметрів
швидкостей пристосування.
Вибір порядку лагів, які включено в модель, здійснено на основі послідовності
модифікованих статистик відношення правдоподібності LR і багатовимірних
узагальнень інформаційних критеріїв Акайке та Шварца.
Модель (1) є VAR моделлю у перших різницях, яка доповнена механізмом
корегування похибки. Вона поєднує оцінювання довгострокових взаємозв’язків між
різними ціновими індексами та опис динаміки їхньої короткострокової поведінки. У
цій моделі темпи росту цін кожної складової видатків пов’язані системою
взаємозалежностей від попередніх значень усіх темпів зміни цін впродовж
попереднього року, а також від попередніх відхилень від довгостровоких
рівноважних співвідношень, які наявні між рівнями цін. Оцінки швидкостей
пристосування та коефіцієнти короткострокових ефектів екзогенних змінних
наведено в табл.. 1.
Таблиця 1
Результати оцінювання VEC моделі (1)

Дln
CONS_PI
Коінтеграційне
відхилення
E1t-1
E2t-1
E3t-1
Змінна
Дln G_PIt
Дln G_PIt-3
Дln G_PIt-4
ln RUUt
Дln RUUt
Adj. R-squared
F-Statistic
Jarque-Bera St.

VEC рівняння
Дln
Дln
EXP_PI
IMP_PI

Дln
I_PI

Дln
GDP_PI

Коефіцієнти швидкостей пристосування
-2,2787
-0,2460
-0,8849
0,2215
0,2268
0,4836
0,3760
-0,2981
0,9722
47,414
2,5079

-1,2386
-1,7336
-2,8692
-0,6452
-2,6508
-1,2693
-0,4563
-0,4398
-1,1854
Коефіцієнти короткострокових ефектів
0,0690
0,2886
0,0284
0,2651
0,4942
0,5590
-0,1638
0,0742
0,4808
0,2669
0,5710
0,7056
0,1950
-0,1321
-0,4027
Статистичні характеристики
0,9774
0,8902
0,9442
58,344
11,726
23,400
0,1506
0,0611
1,5771

-1,5365
-0,4692
-0,6851
0,4065
0,1234
0,0905
0,1314
-0,1687
0,9638
36,237
0,3677

Оцінені коефіцієнти швидкостей пристосування визначають збіжність до
довгострокових рівноважних співвідношень. Від’ємні знаки коефіцієнтів показують,
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що в короткостроковому періоді змінні мають тенденцію до повернення до рівноваги,
якщо спостерігається додатне відхилення від довгострокових співвідношень.
Дослідження адекватності моделі здійснюємо на основі тестування рядів
залишків. Для тестування серійної автокореляції VEC залишків використаємо
послідовність LM тестів, а для тестування гетероскедастичності низку VEC тестів
Уайта. Оскільки в усіх випадках отримано значення, які не перевищують критичні
значення, то можна стверджувати про адекватність розробленої моделі. Крім того,
значення статистик Жарку-Бера для усіх рівнянь засвідчують нормальність розподілу
залишків.
Використаємо оцінену модель для дослідження різних сценаріїв розвитку
економіки України впродовж останніх 10 років. Для цього проаналізуємо декілька
можливих змін у поведінці екзогенних змінних. Оскільки дослідження динаміки цін
на державні закупівлі вказує на те, що темп росту цього показника впродовж
досліджуваного періоду перевищував темп росту цін, які визначає дефлятор ВВП, то
згідно з першим сценарієм проаналізуємо, яких змін зазнали б цінові індекси, якби
ціни на державне споживання впродовж 2002 – 2013 років зростали з тим самим
темпом, що і ціни ВВП. Результати моделювання показують, що зменшення цін на
державне споживання зменшує загальний рівень цін в економіці країни у середньому
на 5% в рік, причому у 2011-2012 р.р. річне падіння цін сягнуло б 9-10%. Для
реалізації другого і третього сценаріїв розглянемо різну поведінку зміни валютного
курсу гривні до долара США і використаємо побудовану модель для аналізу того, які
наслідки мав би на динаміку цін на різні складові видатків сценарій 2, за якого
обмінний курс зростав би поступово, а також сценарій 3, за якого обмінний курс після
2008 р. не зазнав би зсуву. Дані сценарії звичайно не є можливими в реальності, але
мають гіпотетичний інтерес і демонструють можливості побудованої моделі.
Аналізуючи результати моделювання за сценарію 3 отримуємо, що такі зміни
призвели б до суттєвого зменшення рівня цін на імпорт та експорт (рис. 2а), а також
знизили б ціни на інвестиції та приватне споживання (рис. 2б).
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Рис. 2. Фактична та альтернативна динаміка цін експорту та споживання
Використаємо розроблену модель для прогнозування майбутньої поведінки
цінових індексів. Для прогнозування поведінки екзогенної змінної дефлятора
державного споживання G_PI оцінено ARIMA(4,1,0) модель
Дln G_PIt = б0 + б1 Дln G_PIt-1 + б2 Дln G_PIt-2 + б3 Дln G_PIt-3 +
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+ б4 Дln G_PIt-4 + в1 S2t + в2 S3t + в3 S4t + еt .
Отримавши на підставі цієї моделі прогнозовані значення екзогенної змінної G_PI
(рис. 3а) та використавши розроблену динамічну VEC модель (1), побудуємо
прогнози ендогенних показників.
На рис. 4 зображено прогнозовану поведінку цінових індексів за умови різної
динаміки розвитку екзогенних змінних у майбутньому.
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Рис. 3. Фактична динаміка цін на державне споживання і валютного курсу гривні до
долара США та їхні прогнози за альтернативних сценаріїв
Прогнозовані значення, які відповідають першому прогнозу, отримано за умови
збереження у 2014 – 2015 р. р. тенденції у зростанні цін на державне споживання та
фіксованого номінального обмінного курсу на рівні 12 грн за 1 долар США. Для
отримання другого прогнозу припускаємо зростання валютного курсу по траєкторії,
яка визначає його згладжену динаміку впродовж 2002 – 2014 років (рис. 3б).
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Рис. 4. Прогнозовані значення дефлятора імпорту та інвестиції за різних умов
розвитку економіки
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Третій і четвертий прогноз отримано за умови зменшення темпу росту цін на
державне споживання та двох альтернативних варіантів поведінки валютного курсу.
Застосування розробленої векторної моделі цінових індексів показує, що згідно
з базовим сценарієм збереження характеру поведінки цін на державні закупівлі та
номінального валютного курсу на рівні 12 грн за 1 долар США, впродовж 2014 –
початку 2015 років в Україні відбудеться подальше зростання номінальних цін (табл.
2).
Таблиця 2
Прогнозовані значення дефляторів
(у % до відповідного кварталу попереднього року)

Дефлятор
2014q1
DEF_CONS
DEF_IPI
DEF_IMP
DEF_EXP

4,1
11,1
32,1
36,4

DEF_CONS
DEF_IPI
DEF_IMP
DEF_EXP

4,4
11,3
31,7
37,9

DEF_CONS
DEF_IPI
DEF_IMP
DEF_EXP

4,7
11,5
32,6
39,0

Період прогнозування
2014q2
2014q3
2014q4
2015q1
Forecast 1
20,3
33,9
45,2
38,24
39,8
35,6
42,0
36,96
49,2
84,7
83,8
36,46
38,5
45,8
45,0
24,44
Forecast 2
20,3
34,7
47,2
41,04
39,8
36,6
45,6
43,45
47,6
89,2
91,9
48,15
40,0
49,2
48,3
27,47
Forecast 3
15,7
24,5
29,4
18,1
38,6
36,1
29,1
14,3
49,3
77,9
72,6
20,3
31,4
34,3
30,8
18,0

2015q2
12,29
4,66
19,61
28,89
16,57
10,41
32,26
34,07
-3,5
-4,0
1,5
22,0

У випадку, якщо курс долара зростатиме (прогноз 2), то згідно з другим
сценарієм отримаємо вищі темпи росту усіх цінових індексів. Зазначимо, що
застосування виваженої політики щодо встановлення цін на державне споживання
(прогнози 3 і 4) призведе до зниження цінових індексів порівняно з попередніми
сценаріями розвитку, що позитивно вплине на соціально-економічне становище в
країні.
Висновки. Проведене економетричне дослідження динамічних взаємозв’язків
між показниками рівнів цін, які побудовано на основі дефляторів основних
компонентів видатків в Україні, вказує існування коінтеграційних співвідношень між
ними та необхідність при їхньому моделюванні використання векторної моделі
корегування похибки, яка враховує динаміку короткострокових пристосування та
реакцію на попередні відхилення від рівноваги. Встановлено, що ціни на державне
споживання, темп росту яких впродовж 2002 – 2013 років значно перевищував темп
росту приватного споживання, є екзогенним фактором, який спричиняє підвищення
цін інших складових, що негативно впливає на розвиток економіки країни.
Розроблена модель дозволяє проводити аналіз різних можливих альтернативних
сценаріїв поведінки цін та прогнозувати їхню динаміку за умови різної монетарної
політики щодо валютного курсу. Використання побудованої моделі в структурі
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цілісної макромоделі України дасть змогу здійснити комплексний аналіз економічних
процесів в національній економіці та перспектив її розвитку як в короткостроковому,
так і в довгостроковому періоді.
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ГЛАВА 2.11. СФЕРА ПОСЛУГ РЕГІОНУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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Ще донедавна у загальному процесі суспільного виробництва послугам
відводилась другорядна і незначна роль. Пріоритетною у розвитку завжди була
виробнича сфера, яка мала безумовні і незаперечні переваги, оскільки, вважалося, що
економічне зростання, зумовлюється розвитком саме промислового виробництва,
фінансування невиробничої сфери здійснювалося, зазвичай, за «залишковим
принципом». На сьогодні відношення до сфери послуг суттєво змінюється. У
структурі валового регіонального продукту Тернопільської області торгівля і сфера
послуг перевищують 50%. Позитивні тенденції у динаміці та структурі сфери послуг
свідчать про соціальний та економічний розвиток регіону загалом.
Підкреслюючи важливість сфери послуг у постіндустріальному суспільстві,
Топчієв О.Г. пов’язує економічне значення сфери послуг з тим, що вона значною
мірою забезпечує відтворення населення та робочої сили, впливає на продуктивність
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суспільної праці, заощаджує робочий час населення, вивільняє населення від
малопрофесійного самообслуговування. Соціальне значення сфери послуг в тому, що
її рівень розвитку визначає якість життя і є одним з основних показників рівня
людського розвитку взагалі [10]. Крім того, М.П. Мальська підкреслює, що сфера
послуг має суттєвий вплив на просторову організацію суспільства, оскільки вона
характеризується відносно відокремленим механізмом формування ринкового
середовища та створення ринково орієнтованої мотивації економічних суб’єктів [3, с.
9].
Останні десятиліття характеризуються появою ряду фундаментальних
наукових робіт, присвячених дослідженням у сфері менеджменту і маркетингу
послуг, теоретичних основ функціонування сфери послуг, різноманітних підходів до
економічної сутності послуг та їх класифікації, становлення та перспектив розвитку
ринку послуг та окремих його сегментів на загальнодержавному рівні та в
регіональному розрізі, вивчення сфери послуг в умовах трансформації економіки та
економічної нестабільності, проблем світової інтеграції ринку послуг України тощо.
Методологічні, теоретичні та практичні питання сутності сфери послуг, визначення її
основних складових та стратегічних пріоритетів розвитку, досліджували у своїх
працях такі науковці як Апопій В.В., Данилишин Б.М., Дергаль А.В., Мальська М.П.,
Моргулець О.Б., Новицький В.Є., Ткаченко Ю.О., Коваленко Ю.О., Куценко В.І.,
Князик Ю.М., Клікіч Л.М., Мочерний С.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є., Остафійчук
Я.В., Ячменьова В.М., Янковська Л.А. та інші. Разом з тим, дослідження
функціонування ринку послуг конкретного регіону, вивчення проблемних питань та
розробка пріоритетних напрямків його розвитку залишаються доволі актуальними.
Метою дослідження визначено місце сфери послуг у господарському комплексі
Тернопільського регіону в умовах суспільних трансформацій, основні тенденції та
особливості функціонування ринку послуг на сучасному етапі, оцінка проблемних
аспектів стратегії розвитку Тернопільщини, визначення перспективних напрямів та
удосконалення механізмів реалізації програмних завдань.
На основі дослідження теоретичної сутності поняття сфери послуг,
викладеному у працях багатьох науковців, у широкому розумінні її можна визначити,
як частину економіки, що об’єднує сукупність різних видів економічної діяльності,
що виробляють послуги. Підтримуємо думку проф. О.Г. Топчієва та В.В. Апопія, які
зазначають, що сферу послуг утворюють різноманітні і різнорідні галузі діяльності,
які створюють матеріальні та нематеріальні послуги, що дає підстави стверджувати
про неї як сукупність економічно неоднорідних ринкових сегментів, тобто як цілісну
систему, складовими якої є різні види послуг, які потрібні населенню та суспільству
для нормальної життєдіяльності загалом та для задоволення потреб кожної людини
зокрема [10; 1, с. 26]. Підгрунтям теоретичних основ дослідження сфери послуг є
економічна сутність категорії «послуга». Вважаємо, що найбільш прийнятним, є
узагальнене визначення послуги як товару особливого виду, діяльності, блага, що
задовольняє потреби індивіда, виробництва і суспільства, має споживчу вартість,
результат якої може мати матеріальну і нематеріальну форми [1, с.7].
Виходячи із визначення сутності сфери послуг, слід відмітити, що єдиної й
загальноприйнятої класифікації видів діяльності сфери послуг немає. Доволі детально
характеризує основні підходи до класифікації послуг в міжнародній та вітчизняній
практиці Остафійчук Я.В., виділяючи найбільш значимі критерії класифікації [4].
Отже, серед характерних рис сфери послуг можна виділити її доступність,
величезну розгалуженість, диверсифікованість, перспективність та динамічність,
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відкритість у взаємодії з усіма суб’єктами та соціально-економічними рівнями. Аналіз
показників розвитку сфери послуг в Україні загалом, та в регіональному розрізі
зокрема, свідчить про позитивні тенденції впродовж останніх років.
Загальний обсяг наданих послуг по Україні у 2012 році склав 329175,2 млн.
грн. або 106,8% до рівня попереднього року [2, с.81]. Результати аналізу обсягу
реалізованих послуг по регіонах України підтверджують, що найбільше послуг
реалізовано у м. Києві – 117626,1 млн. грн. (35,7% загальноукраїнського рівня).
Серед областей найвищий показник (26449,0 млн. грн. - 8% до загального показника
по Україні) характерний для Одеської області, як курортного регіону, який має
високий туристичний потенціал та вдале транспортне сполучення. На відміну від
промислово-розвинутих регіонів (Донецької і Дніпропетровської областей, обсяг
реалізованих послуг в яких складає 6,5% та 5,8% відповідно до загальноукраїнського
показника), в областях Західного регіону даний показник не є таким високим.
Вигідно виділяється лише Львівська область – 14572,7 млн. грн. або 4,4% до
загального показника по Україні. По решти областях Західного регіону цей показник
коливається від 0,5% (Чернівецька область) до 0,9 % (Рівненська область) [2, с.81].
Тернопільська область на рівні держави займає лише 26 місце (2028,6 млн. грн.,
що становить 0,6% в загальному обсязі реалізованих послуг по Україні). Це один із
найнижчих показників (менший обсяг реалізованих послуг лише у Чернівецькій
області - 1582,3 млн. грн.). Зазначена частка, практично, є незмінною впродовж років,
що підтверджує ще недостатньо конкурентні позиції сфери послуг в економіці області
[2, с.81]. Разом з тим, сфера послуг Тернопільщини є одним із секторів економіки, що
характеризується приростом обсягів виробництва. Це зумовлено впливом ряду
чинників, які сприяють поступовому розвитку сфери послуг Тернопільського регіону,
серед яких:
 поява нових видів послуг, наприклад аудиторських, фінансово-кредитних,
брокерських, консалтингових тощо, розширення обсягів послуг в соціальній
сфері, особливо таких, які надаються на платній основі (освітні, медичні,
спортивного та культурного спрямування тощо), забезпечення послугами
процесу виробництва. Це зумовлює, відповідно, зростання кількості суб’єктів
господарювання, які розпочинають свою діяльність у сфері послуг;
 вивільнення працюючих із виробничої сфери та сільського господарства та
перехід їх в сферу послуг;
 поступове зростання купівельної спроможності населення. На кінець 2013 року
доходи населення області збільшилися на 459 млн. грн. або на 1,8% у
порівнянні з попереднім роком. Наявний доход на 1 особу становив 18996,6
грн., що також на 1,8% більше, ніж у 2012 році. З 2002 року спостерігається
стійка динаміка зростання даного показника [7];
 зростання середньомісячної номінальної заробітної плати, яка у 2013 році в
порівнянні з 2012 роком, зросла по області на 7,9%. Зріс розмір середньої
заробітної плати у працівників усіх основних видів діяльності, а найбільше у
працівників оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів – на 17,6% (для порівняння: у сільському, лісовому, рибному
господарствах та промисловості темпи приросту даного показника склали
13,8% та 8,9% відповідно) [7];
 розширення міжнародної торгівлі. Кількість підприємств, що здійснюють
зовнішню торгівлю послугами, збільшилася у 2012 році в порівнянні до 2000
року у 5,8 раза, у порівнянні до минулого року на 26 відсотків. Експорт послуг
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становив у 2012 році 13860,1 тис. дол. США, що на 5213,6 тис. дол. США або
на 60,3% більше, ніж за минулий рік, з яких у країни Європейського Союзу
експортовано 70,8% послуг. Імпорт послуг у 2012 році склав 12864,8 тис. дол.
США, що на 4347,6 тис. дол. США або на 51% більше, ніж у попередньому
році. У структурі експорту послуг основну частку займають транспортні
послуги – 61% до загального обсягу та подорожі – 27,2%. В структурі імпорту
також переважають зазначені види послуг – 30,4% та 25,8% відповідно, а також
інші ділові послуги – 21,2% [8, с.163, 167];
 зростання прямих іноземних інвестицій. У 2012 році темпи зростання прямих
іноземних інвестицій в торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку становили 34,8% у порівнянні з минулим роком,
в той час як у сільське господарство – вдвічі менше, а саме 14,4%, у
промисловість - лише 3,8%, у будівництво – 0,6% [8, с.168];
 зміцнення недержавного сектора економіки, у тому числі малого й середнього
підприємництва тощо. Впродовж 2013 року в області здійснювали
господарську діяльність 4,7 тис. суб’єктів малого бізнесу (приріст 4,5% до
рівня 2012 року). Чисельність працюючих збільшилася на 5,7%, поступлення
до місцевого бюджету від їх діяльності - на 17,9 відсотка.
Крім того, на розвиток сфери послуг впливає науково-технічний прогрес, який
є основою інноваційної діяльності, економіко-географічне положення регіону, його
природно-ресурсний та трудовий потенціал, економічні й екологічні чинники тощо.
Позитивний вплив вищезазначених чинників зумовив стійку динаміку росту
ряду показників. Так, ріст індексу фізичного обсягу реалізованих послуг по
Тернопільській області становив у 2010 році - 100,5%, а у 2011 та 2012 роках –
105,8% та 109,7% відповідно [2, с.10].
З врахуванням обсягу послуг, реалізованих підприємствами, що фінансуються з
бюджету (в частині реалізації послуг за ринковими цінами), а саме 320,7 млн. грн. або
13,7%, загальний обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових
послуг області у 2012 р. становив 2349,3 млн.грн. Приріст показника до рівня
попередніх років склав: 18% до 2011 року, 36% до 2010 року, в 3,2 раза до 2005 року
[2, с.10]. У 2013 році обсяг реалізованих послуг зріс до 2693,8 млн. грн. (приріст до
минулого року – 14,7%). За категоріями споживачів у 2012 р. обсяг послуг,
реалізованих населенню, склав 853,3 млн.грн. (36,3% від загального обсягу) і зріс
порівняно з 2011 роком на 6,6 відсотка [2, с.9; 7].
В структурі загального обсягу реалізованих послуг підприємствами
Тернопільської області у 2012 році найвищу частку займає діяльність підприємств
транспорту та зв’язку (57%), на операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та
надання послуг підприємцям припадає 29,1 відсотка [8, с.201-203]. Впродовж десяти
років ця тенденція зберігається незмінною. Проте, якщо у 2002 році частка послуг
транспорту і зв’язку становила 76,1%, то у 2012 році вона зменшилася на 25
відсоткових пункти, в тому числі послуги пошти та зв’язку складають 30,5% (у 2002
році - 38,6%), послуги з перевезень усіма видами транспорту – 25,6% (у 2002 році 36,8%). Слід відмітити, що зазначені зміни у структурі відбулися, в основному, за
рахунок збільшення частки операцій з нерухомим майном з 6,3% до 10,8%, а також
оренди машин та устаткування до 8,6%. Щодо решти видів послуг, то зокрема,
діяльність у сфері інформатизації, інжинірингу, геології та геодезії, рекламної
діяльності, надання інших комерційних послуг складає 5,3%, торгівля, ремонт
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 4,5%, надання
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комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту – 4,2%,
освіти – 1,9%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 2,6%, діяльність
готелів та надання інших місць для тимчасового проживання – 0,7% тощо [8, с. 201203].
Особливу увагу при дослідженні сфери послуг Тернопільщини доцільно
звернути на діяльність підприємств, які займають вагому частку в обсягах
реалізованих послуг регіону та мають стратегічні перспективи подальшого розвитку.
У всіх програмних документах розвитку області серед пріоритетних напрямів
визначено розвиток транспортної інфраструктури, мережі зв’язку та телекомунікацій,
туристично-рекреаційного комплексу [9]. Це зумовлено конкурентними перевагами
області у порівнянні з іншими регіонами України.
На території області транспортна мережа є добре розвинутою за національними
стандартами. Так, підприємствами транспорту у 2011 році було перевезено 13460,9
тис. тонн вантажів, що на 21,0% більше, ніж у 2010 році, у 2012 році на 35,7% більше,
ніж за попередній рік. Обсяг перевезень вантажів усіма видами транспорту у 2012
році (18266,1 тис.т) – це найвищий показник з 2000 року. Вантажооборот у 2012 році
склав 121,3% до рівня 2011 року. За величиною вантажних перевезень першість
належить автомобільному транспорту, основна питома вага якого - 87,4% загального
обсягу перевезень – 15970,3 тис. тонн [8, с.142].
Дещо інша ситуація із пасажирськими перевезеннями. У 2011 році послугами
пасажирського транспорту (включаючи електротранспорт) скористалися 95,8 млн.
осіб, що на 4,2% менше, ніж за попередній рік. У 2012 році також спостерігається
досить суттєвий спад даного показника у порівнянні до минулого року, зокрема на
18,1% [8, с.146]. У 2013 році ситуація у даній сфері діяльності дещо покращилася.
Послугами пасажирського транспорту (включаючи електротранспорт) скористалися
85,3 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 2077,7 млн.пас.км, що
відповідно на 8,2% і 5,8% вище у порівнянні з 2012 роком. Найбільше перевезень
здійснено автомобільним транспортом (з урахуванням пасажирських перевезень,
виконаних фізичними особами-підприємцями) - 62,8 млн. пасажирів, або на 9,7%
більше, ніж у минулому році, залізничним транспортом перевезено 5,9 млн.
пасажирів, що на 0,2% вище показника попереднього року [7].
Серед основних негативних чинників, що впливають на діяльність
транспортних підприємств області, можна виділити недостатнє фінансування
дорожньої галузі та несвоєчасне і неповне надходження бюджетного фінансування на
компенсацію збитків перевізникам тощо. Поліпшити розвиток транспортної сфери
Тернопільщини, можна за рахунок: належного фінансування галузі на наступні роки;
визначення механізмів стимулювання авіаційної діяльності шляхом розвитку
внутрішньодержавного авіасполучення, розбудови і модернізації аеропорту
«Тернопіль»; покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
місцевого та державного значення тощо.
Регіональний розвиток сфери зв’язку також має свої особливості. Доходи від
надання послуг зв’язку у 2013 році склали 615,7 млн. грн. [7], збільшившись у
порівнянні з 2000 роком – у 7,6 раза, з 2005 роком – у 2,3 раза, з 2012 роком на 3,7%.
Основним сегментом на ринку телекомунікаційних послуг залишається мобільний
зв’язок, частка якого у 2013 році складала 55,6% у загальній сумі отриманих доходів
[8, с.152]. Проте, за окремими показниками область ще не досягла вищого рівня. Так,
якщо загальний рівень проникнення мобільного зв'язку в Україні становить 137,3%,
то у Тернопільській області цей показник складає лише 95,4% [7].
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Загальний обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) пошти та зв’язку за
2012 рік склав 598,7 млн. гривень. Основним суб’єктом у сфері телекомунікацій є
Тернопільська філія ПАТ “Укртелеком”, якою впродовж 2013 року надано послуг
населенню на 117,1 млн. грн., що становить 2,6% приросту, порівняно з минулим
роком [5]. Зважаючи на, переважно, аграрну спрямованість економіки Тернопільської
області, характерним є наявність значної кількості сільських АТС, що зумовлює
підвищення якості саме сільського зв'язку. Крім того, серед пріоритетних завдань у
сфері зв’язку можна виділити: удосконалення законодавчо-нормативних актів;
розробку ефективної корпоративної стратегії розвитку; підвищення ефективності
використання інновацій; європейську інтеграцію на міжнародні ринки тощо.
Поштовий сектор регіону зазнає певних змін під впливом фінансової та
економічної ситуації, та характеризується зниженням обсягів письмової
кореспонденції та розширенням поля діяльності у таких сегментах, як електронна
торгівля, фінансові послуги та розвитку міжнародної логістики, збільшення кількості
постачальників послуг поштового і кур’єрського зв’язку та обсягів наданих ними
послуг. Обсяг отриманих загальних доходів Тернопільською дирекцією УДППЗ
«Укрпошта» у 2013 році склав 88,9 млн. грн., що на 13,3% більше, ніж у минулому
році [5]. Потреби клієнтів у послугах високої якості, зумовлююють спрямування
стратегії розвитку у даному секторі на впровадження нових видів послуг,
автоматизації технологічних процесів, франчайзингу поштової мережі, використання
висококваліфікованих кадрів та інше.
Конкурентні переваги Тернопільщини у туристичній сфері полягають у
наявності унікальних об’єктів туристичної привабливості, як для внутрішніх, так і для
закордонних туристів. Область, яка є однією з найменших в Україні за територією,
вигідно виділяється унікальним поєднанням багатої культурної спадщини та
потужного природно-рекреаційного потенціалу. За результатами SWOT-аналізу
розвитку рекреаційної сфери регіону серед її сильних сторін можна виділити: вигідне
геополітичне розташування, наявність пам’яток архітектури, історії, релігійних
центрів, потенціалу для розвитку сільського туризму, санаторно-курортного
відпочинку, науково-освітнього потенціалу регіону тощо. Водночас, цей позитивний
факт нівелюється слабкими сторонами рекреаційної діяльності (низький рівень
розвитку туристичної інфраструктури, невисока платоспроможність населення) та
наявними загрозами (нестабільність політичної та економічної ситуації, високий
рівень ризику). Це зумовлює спад кількості туристів, які обслуговуються суб’єктами
туристичної діяльності, та використання, зазвичай, лише екскурсійного потенціалу.
Якщо у 2000 році кількість туристів становила 24343 особи, у 2003 році – 50257 осіб,
то починаючи із 2008 року спостерігаємо зменшення даного показника, який становив
у 2012 році лише 50,6% до рівня 2000 року, та 87,0% до попереднього року (12320
осіб) [8, с.371].
Кількість суб’єктів туристичної діяльності, в тому числі і фізичних осіб,
впродовж останніх років на Тернопільщині збільшується. Сьогодні на території
області працює 123 туристичних підприємства, що на 35% більше у порівнянні з 2008
роком [6]. Туристична індустрія об’єднує значну кількість суб’єктів господарювання,
які надають додаткові та супутні послуги. Відповідно, обсяг наданих послуг у галузі
туризму в комплексі враховує послуги готельного та ресторанного з організації
проживання та харчування, автотранспортних підприємств з організації перевезення,
послуг міжміського, мобільного та Інтернет зв’язку, організація дозвілля закладами
відпочинку та розваг, торгівля сувенірами, виготовлення фото тощо. Тому, оцінка
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розвитку даної галузі у регіональному аспекті на основі статистичних даних не
завжди є об’єктивною.
Аналіз свідчить, що значні конкурентні переваги області не використовуються
в повній мірі, що не сприяє швидкому трансформуванню туристичної сфери у
сучасну перспективну галузь економіки.
Особливо гострим є питання забезпечення фінансовими ресурсами. Так,
загальний обсяг фінансування розвитку туризму в Тернопільській області на 20092012 роки передбачався регіональною програмою в обсязі 5850 тис. грн., в тому числі
з обласного бюджету - 4875 тис. грн. Фактично було виділено 1453,2 тис. грн., що
склало близько 30 відсотків від запланованої суми [6]. Аналогічна програма на 20132015 роки була затверджена лише в кінці минулого року. Заходи програми
передбачається реалізувати виключно за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі
3172 тис. грн. [6]. Із загальної суми коштів, передбачених на 2013 рік в обсязі 1053
тис. грн., профінансовано станом на 1 січня 2014 року – 99,8 тис. гривень. Відсутність
фінансування в повному обсязі та його несвоєчасність впродовж двох останніх років
ставлять під сумнів повне виконання поставлених завдань та досягнення визначених
за оптимістичним сценарієм показників реалізації заходів програми. Крім,
недофінансування програм, серед інших проблем, які гальмують розвиток туризму,
можна виділити: незначну кількість сучасних закладів харчування та готельного
обслуговування туристів, зношеність матеріально-технічної бази туристичних
об’єктів, санаторно-курортних закладів, баз відпочинку, що потребує значних обсягів
капітальних інвестицій для їх переоснащення та модернізації; незадовільний стан
транспортних шляхів; недостатнє інформаційне забезпечення тощо [6].
Пріоритетні завдання розвитку туристично-рекреаційної галузі області повинні
бути спрямовані на: розбудову сучасної дорожньої інфраструктури, розширення
рекламно-презентаційної діяльності, формування нових туристично-екскурсійних
маршрутів та напрямів рекреаційно-туристичної діяльності, інноваційний підхід до
формування туристичного продукту тощо [5]. На Тернопільщині з найбільшими
перевагами є можливість розвивати культурно-пізнавальний, релігійний, екологічний,
та зелений туризм. Для сільських жителів області особливо вагомим міг би бути
розвиток зеленого туризму як джерела доходу, працевлаштування, розв’язання
соціально-економічних територіальних проблем. Проте, його становлення та розвиток
в області відбувається, в основному, суто з ініціативи громади, адже співпраця з
туристичними операторами, практично, не налагоджена. Тому, доцільним є ухвалення
законодавчого акту, який би регламентував розвиток зеленого туризму.
Важливою складовою ринку, що сприяє формуванню загального економічного
потенціалу області, забезпечення потреб населення в товарах і послугах є торгівля,
ресторанне господарство, а також побутове обслуговування населення, в яких у 2013
році забезпечено позитивну динаміку з більшості показників. Так, з початку 2013
року розпочали свою діяльність 210 об’єктів роздрібної торгівлі, 22 – ресторанного
господарства та 27 побутового обслуговування населення. У розвиток ринків
залучено понад 2,2 млн. гривень інвестицій, на ринках області завершено будівництво
3 торгівельних павільйонів, 17 магазинів-кіосків та створено 98 торгових місць, що
дало можливість створити понад 300 нових робочих місць. Підприємствами оптової
та роздрібної торгівлі спрямовано до зведеного бюджету станом на 1 січня 2014 року
802,4 млн. грн., що складає 33,6% поступлень по області [5].
На сьогодні в області діє близько 6,5 тис. об’єктів роздрібної торгівлі, які
належать юридичним та фізичним особам, та майже 1,8 тис. підприємств
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ресторанного господарства. У 2013 році оборот роздрібної торгівлі становив 14,2
млрд. грн. і збільшився відносно 2012 року за порівнянними цінами на 8,9%, до рівня
2010 року – на 56,0%, а показник 2005 року перевищив у 5,3 раза [5; 8, с.171]. Зміни
відбулися у структурі товарів роздрібного товарообороту підприємств. Якщо у 1995
році співвідношення продовольчих та непродовольчих товарів складало 61,7% та
38,3% відповідно, то починаючи з 2005 року це співвідношення змінюється
збільшенням питомої ваги непродовольчих товарів, у 2012 році частка
непродовольчих товарів зросла до 59,9% [8, с.179].
Якщо, у 2012 році оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту
фізичних осіб-підприємців) склав 470,9 млн. грн., перевищивши попередній рік на
13,8 млн. грн. або на 3%, то на кінець 2013 року, показник становив 460,0 млн.грн.,
незначно зменшившись проти 2012 року [7; 8, с.171]. У сфері торгівлі важливо
зберегти позитивну динаміку розвитку регіонального споживчого ринку,
стабілізувати ціни на ньому, збільшити реалізацію продукції місцевих
товаровиробників, сприяти розвитку мережі сучасних торгівельних підприємств та
ресторанного бізнесу шляхом залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити
поліпшення якості товарів та розширення їх асортименту з урахуванням попиту
населення, досягнення високого рівня обслуговування [5].
У галузі побутового обслуговування, де працює понад 3,5 тис.
підприємницьких структур, найбільша кількість підприємців займається наданням
перукарських послуг, ремонтом автотранспортних засобів, виготовленням
теслярських та столярних виробів, пошиттям швейних виробів, ремонтом взуття
тощо. Обсяг реалізованих послуг в 2013 році склав 2236,3 млн. грн. [5]. Розширилася
мережа послуг з ремонту та виготовлення меблів, ремонту та технічного
обслуговування автомобілів, ремонту годинників, виготовлення теслярських та
столярних виробів, перукарських послуг. На незначні темпи росту реалізації товарів і
послуг у цих галузях, впливають об’єктивні причини, серед яких основною є ще
недостатня купівельна спроможність населення. Першочерговим у зазначеній сфері є
задоволення потреб населення у соціальних послугах високої якості, наближення
суб’єктів побутового обслуговування до місць проживання та трудової діяльності
громадян, поширення їх у віддалених сільських населених пунктах, розширення
виїзних форм обслуговування, підвищення кваліфікації кадрового персоналу.
Значним інвестиційним ресурсом для стабілізації фінансової системи та
розвитку бізнесу як держави, так і регіонів є тіньовий капітал. Зростання безробіття і
кількості частково зайнятих громадян змушує працездатних осіб заробляти приватно.
Наприклад, надання освітніх та перукарських послуг, послуг по догляду за дитиною,
виконання різного виду ремонтних робіт тощо. З метою детінізації діяльності
суб’єктів господарювання залишаються невирішеними питання зменшення
податкового навантаження, спрощення адміністративних процедур, дозвільної
системи, процедури ліцензування, удосконалення законодавства у сфері легалізації
доходів, протидії корупції тощо.
Отже, загалом, проведений аналіз підтверджує, що сфера послуг
Тернопільської області, незважаючи на ряд перешкод, негативних чинників, наявних
слабких сторін та загроз, має доволі потужний потенціал щодо подальшого розвитку.
З цією метою потрібно об’єднати зусилля усіх місцевих органів виконавчої влади,
керівників підприємств, установ, організацій, відповідних галузевих управлінь на
вирішення поставлених питань у різних сферах діяльності.
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Основними пріоритетними напрямками стратегічного регіонального розвитку
сфери послуг Тернопільщини можна визначити:
 розбудову і модернізацію інфраструктури транспорту, розширення мережі
мобільного зв’язку та збільшення послуг комп’ютерного зв’язку;
 подальшу популяризацію основних видів туризму області, створення
конкурентоспроможного туристичного продукту, збереження об’єктів
культурної спадщини, розвиток туристичної інфрастуктури відповідно до
сучасних вимог споживача;
 розширення мережі сучасних торговельних комплексів, впровадження
прогресивних методів торгівлі, насичення ринку якісними і безпечними
товарами та послугами, розвиток та удосконалення сфери побутового
обслуговування населення, ресторанного та готельного господарства,
легалізація роздрібного товарообігу та послуг тощо;
 модернізацію системи надання населенню медичних та освітніх послуг,
підвищення їх якості та доступності;
 сприяння інноваційному інвестуванню підприємств, підтримка в перспективі
на відповідній науковій основі розвитку мережевих та кластерних структур
безпосередньо сервісного характеру (транспортно-логістичні, туристичнорекреаційні, культурно-розважальні);
 посилення взаємодії науково-дослідного сектору, закладів освіти та
підприємств з метою наукового обґрунтування впровадження інноваційних
продуктів на ринку послуг та прогнозування результатів їх реалізації;
 підтримка малого та середнього підприємництва шляхом реформування
нормативно-правової бази, системи надання адміністративних послуг та
кредитування;
 удосконалення чинного законодавства щодо регламентування організації
діяльності, обліку та оподаткування у сфері послуг;
 забезпечення взаємозв’язку цільових регіональних програмних документів із
програмою стратегічного розвитку регіону та щорічними програмами.
Програми повинні визначати реальні цілі та практичні завдання, сформовані на
основі наявного потенціалу регіону у сфері послуг, та проведених прогнозних
розрахунків. Необхідно забезпечити перехід від формальних програмних
документів до чітко сформованих та дієвих механізмів реалізації стратегічних
завдань регіону.
З метою ефективного виконання задекларованих стратегічних проектів,
вважаємо за доцільне, доповнити стратегічні програмні документи розробкою
математичної моделі інвестиційно-інноваційної стратегії, а також фінансової
стратегії, основою якої є баланс фінансових ресурсів регіону. Оскільки, для
виконання пріоритетних регіональних завдань у сфері послуг важливо залучати не
лише кошти державного та місцевих бюджетів, а й позабюджетні джерела, щорічне
складання балансу надасть можливість мати зведений прогнозований обсяг
фінансових ресурсів по області на визначений період: бюджетного фінансування,
позабюджетних фондів, коштів підприємств, установ, організацій, кредитування
банківської сфери та доходів населення тощо, що сприятиме ефективному їх
використанню згідно визначених напрямів.
З метою більш детального подальшого дослідження регіональної сфери послуг
завдання будуть спрямовані на оцінку розвитку різних сегментів соціальних послуг,
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диференціацію показників розвитку сфери послуг у районному розрізі області,
удосконалення організації та обліку діяльності підприємств сфери послуг тощо.
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ГЛАВА 2.12. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ
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В межах інституційного реформування економіки України, одним з
пріоритетних напрямків формування механізму стійкого розвитку будівничої галузі є
розвиток ринку іпотеки, як джерела доступного житла. В розвинутих країнах іпотечне
кредитування довгий час було важливим елементом кредитного механізму
національних фінансових систем. Однак розвиток іпотечного кредитування у
класичній формі його функціонування стимулював світову фінансову кризу у кінці
першого десятиріччя ХХІ сторіччя. Поряд з цим інституту іпотечного кредитування
не було відмовлено у праві на існування. Він досі виступає у ролі ефективного
механізму трансформації заощаджень у цільове інвестування реального сектору
економіки. Отже, інститут іпотеки може у цілому розглядатись як фактор можливого
пожвавлення та росту економіки України. Але інститут іпотеки в Україні знаходиться
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на стадії свого становлення, має деякі інституціональні дефекти та дуже обмежений
адміністративними бар'єрами різного рівня. Отже, постає необхідність
усестороннього теоретичного аналізу шляхів побудови і модернізації інституту
іпотеки в Україні з урахуванням світової практики та розробці вдосконаленої моделі
іпотечного кредитування інвестиційних проектів у будівництві житла. Саме це і
обумовлює актуальність теми дослідження.
Метою дослідження є теоретичний аналіз сутності інституту іпотеки, та
запропонування на підставі проведеного теоретичного аналізу шляхів вдосконалення
застосування інституту іпотеки в Україні.
Незважаючи на велику кількість досліджень в області іпотечного кредитування,
основна частина наукових робіт у цій сфері має форму методичних рекомендацій
(Сіміон Ю. Ф., Косарєва Н. Б. та ін), носить описовий характер історичного досвіду
(Ужегов А. Н., Різун Н. І. та ін) або являє собою аналіз правового базису (Ем В. С.,
Скворцов О. Ю. та ін.). У силу цього зростає потреба в більш глибокому дослідженні
теоретичних основ та особливостей функціонування інституту іпотеки в Україні.
Для визначення поняття та сутності іпотеки необхідно розглянути історію
зародження самого терміну іпотеки та історію розвитку іпотечного кредитування на
території сучасної України. Термін «іпотека» має грецькі корені і відомий ще з VI ст.
до н.е. з законів афінського реформатора Солона. Солон запропонував спосіб дуже
раціональної заміни звертання особистої відповідальності на майнову, який полягав у
встановленні на прикордонній межі маєтку боржника стовпа із написом, що майно
служить забезпеченням претензій на визначену суму. Такий стовп називався
«іпотекою» (по грецькі  – застава, заклад) і це слово стало вживатися для
позначення будь-якої застави нерухомості. При іпотеці закладене майно залишалося у
володінні і користуванні боржника, позбавленого, проте, права розпоряджатися їм.
При невиконанні зобов'язання боржником закладене майно переходило до кредитора
[8]. Поняття іпотеки використовувалось і в Римському праві. Іпотека полягала в тому,
що заставодатель зберігав за собою можливість володіти, користуватися, вилучати з
заставленої речі доходи й під час застави. Це давало йому змогу швидше погасити
свої борги, тобто полегшувало його економічне становище. Основним же для
заставодержателя за іпотекою було право продати річ в разі невиконання зобов'язання
боржником. Ці та інші переваги іпотеки сприяли її швидкому поширенню [8].
Першою в Україні установою іпотечного кредиту було відкрите у 1864 р.
Товариство поземельного кредиту для Херсонської губернії (з 1871 р. - Херсонський
земський банк). Згідно із статутом цього банку, дія новоствореної кредитної установи
поширювалася на Херсонську, Катеринославську, Таврійську і Бессарабську губернії,
тобто на всю сучасну південну Україну і Молдову. Позичка під заставу маєтку,
розміром не менше 50 десятин (одна десятина дорівнює 1,0954 гектарам), надавалася
на максимальний строк 34 роки і 11 місяців під 6,75% річних. [8]. Вже протягом 7080-х років XIX ст. в Україні практично завершилося становлення іпотечного кредиту
в ринковому його розумінні. Так 4 травня 1871 р. був затверджений статут
Харківського земельного банку. Через рік 18 квітня 1872 р. розгорнув свою діяльність
Полтавський земельний банк. Дещо пізніше (27 лютого 1905 р.) почав функціонувати
Київський і Бессарабсько-Таврійський земельні банки. Крім акціонерних, за
ініціативою уряду було прийняте рішення про заснування державних Селянського
(1882 р.) і Дворянського (1885 р.) земельних банків. Діяльність Селянського банку
прискорила утворення буржуазної власності на землю за рахунок поміщицького
землеволодіння. Всього за 1906-1916 рр. банк придбав для продажу селянам 4614
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тисяч десятин землі, за яку продавцям було сплачено близько 500 мільйонів рублів
[9]. Створюючи умови для розвитку дрібного іпотечного кредиту, царський уряд не
міг, звичайно, не турбуватись про кредит для поміщиків. Проблема була вирішена у
1885 р., коли був організований Дворянський земельний банк. Позичка в цьому банку
видавалася під заставу землі лише потомственим дворянам. Строк позички був
обмежений 48,8 року. Щодо суми кредиту, то вона не могла бути більшою за 60-75%
вартості маєтку. Проценти становили 6,25 рублів на кожні 100 рублів кредиту. [9]. В
цілому період з 1861 до 1917 рр. характеризується інтенсивним розвитком
застосування заставного права як у сільському господарстві, так і в промисловості.
та
Все це на той час обумовило досить швидкі темпи промислового
сільськогосподарського розвитку території сучасної України.
Відродження іпотечних відносин починається в Україні з часу набуття нею
незалежності та початку розбудови її економіки на засадах ринкових відносин.
Правовою основою відродження іпотечних відносин був Закон України «Про
заставу» від 1992 року [3]. Прийняття у 2004 році окремого Закону України "Про
іпотеку" сприяє подальшому становленню та розвитку іпотечних відносин у
сьогоденні української економіки. За Законом України «Про іпотеку» терміном
іпотека визначається особливий вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим
майном. При цьому слід зауважити, що так як майно передане в іпотеку не
передається кредитору (іпотекодержателю) у власність або в користування, а
залишається в боржника (іпотекодателя), то це дає можливість боржнику
(іпотекодателю), як і раніше, використовувати предмет іпотеки для задоволення
власних інтересів. Іпотекодержатель (кредитор) вправі лише здійснювати контроль за
цим використанням із метою не допустити погіршення чи зникнення предмета
іпотеки [4]. У свою чергу, відповідно до Закону «Про іпотечне кредитування операції
з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. під
терміном іпотечний кредит розуміються правовідносини, які виникають на підставі
договору про іпотечний кредит між кредитором і боржником з приводу надання
коштів у користування з встановленням іпотеки на нерухоме майно, яке заставодатель
не має права продавати або відчужувати в інший спосіб [6].
Для поняття сутності іпотеки історичного та законодавчого визначення цього
терміну недостатньо, а отже необхідно звернуться до теоретичних основ поняття та
сутності власне кредиту. Зазначимо, що першими у теорії буржуазної економічної
думки з питання про сутність і роль кредиту були дві теорії: натуралістична та
капіталотворча. При цьому представники натуралістичної теорії кредиту розглядали
кредит як форму руху виробничого капіталу, використовуючи відносну самостійність
позичкового капіталу і закономірності його руху. Вони вважали, що сутність банків
полягає в їх посередницькій ролі й недооцінювали роль кредиту. Найважливіші
положення натуралістичної теорії кредиту були означені А. Смітом у його праці
«Дослідження про природу та принципи багатства народів». Ці положення зводяться
до наступного: об'єктом кредиту є натуральні (надійні) речові блага; позичковий
капітал тотожний дійсному, рух позичкового капіталу збігається з рухом виробничого
капіталу; банки виступають як скромні посередники, оскільки кредит відіграє
пасивну роль [8]. У цій теорії й сьогодні можливо виділити декілька позитивних
моментів: по-перше, це розуміння того, що кредит сам по собі не створює реального
капіталу, який з'являється тільки в процесі виробництва; по-друге, це підкреслена
залежність кредиту від виробництва [8]. Зазначимо, що вже з середини XIX сторіччя
панівне становище посіла капіталотворча теорія кредиту. Її представники виходили з
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незалежності кредиту від процесу відновлення виробництва і підкреслювали
вирішальну роль кредиту у розвитку економіки. На їх думку, банки виступають вже
не посередниками, а установами, що створюють капітал. Першим, хто сформулював
капіталотворчу теорію кредиту, був шотландський економіст і фінансист Дж. Ло
(1671-1729). Ідеї Дж. Ло в міру еволюції кредитної системи були розвинені
англійським економістом Г. Маклеодом (1821-1902). Г. Маклеод сформулював у своїх
роботах такі положення: кредит і гроші це "купівельна сила"; все, що має «купівельну
силу», це багатство, тому гроші і кредит також є багатством; оскільки кредит
приносить прибуток, значить, він також є «виробничим капіталом»; банки у своїй
ролі виступають як «фабрики кредиту» [8]. Головним спірним моментом
капіталотворчої теорії кредиту у працях Г. Маклеода, було твердження, що банки
нібито створюють капітал. Однак, якщо банки і надають грошові позики, то таким
шляхом вони не створюють дійсний капітал, так як розміри банківського кредиту
визначаються об'єктивними умовами відновлення виробництва, а отже неможливо
повністю ототожнювати кредит з капіталом. Після світової економічної кризи 19291933 рр. постала необхідність модернізувати теорії кредиту з метою згладжування
циклічного характеру відтворення. Іншими словами, треба було розробити такі теорії
та концепції застосування кредиту, які б дозволили впливати на економіку з метою її
антициклічного регулювання. Основними серед таких теорій є кейнсіанська та
неокласична (монетаристська) теорії грошово-кредитного регулювання. Кейнсіанська
концепція, в основу якої покладено принцип «кредитного регулювання», насамперед,
намагається усунути недоліки ринкової системи та вільного підприємництва за
допомогою фіскальної та кредитної політики держави. Оскільки ринок не може
служити самостійним регулятором економіки і забезпечити повну зайнятість,
стабільність виробництва і цін, то кейнсіанці вважають, що держава повинна
відігравати активну роль у здійсненні цих завдань. Втручання держави має полягати в
проведенні такої фіскальної та грошово-кредитної політики, яка пом'якшувала б
періодично виникаючі спади та різкі підйоми виробництва [8]. В той же час
кейнсіанці не вважають грошово-кредитну політику важливим засобом регулювання
економіки. Це пов'язано з тим, що на їхню думку грошова пропозиція викликає зміну
процентної ставки, а останнє відбивається на кредитах для інвестицій, таким чином
регулююча роль грошей і процентної ставки, зокрема, виявляється не такою значною,
як державні витрати. Отже кейнсіанці вважають ринок системою, яка не регулюється
сама, і втручання держави має здійснюватися під час ділових циклічних спадів і
підйомів економіки за допомогою насамперед фіскальної політики, що проводиться
шляхом відповідної системи податків та лише частково фіксуванням норми відсотка й
іншими методами державного впливу. На противагу послідовникам Дж. Кейнса М.
Фрідман та А. Шварц у роботі «Теорія грошового обігу у США 1867–1960 рр.»
показали, що правильна монетаристська політика відіграє важливу роль в період не
тільки інфляції, але й депресії [8]. Загалом монетаристи надають грошам більшого
значення, вважаючи, що саме грошова пропозиція складає той істотний фактор, що
визначає рівень виробництва, зайнятості і цін. Отже, монетаристи ґрунтуючись на
своєї фундаментальній тезі про те, що грошова пропозиція відіграє вирішальну роль в
економічній активності, вважають головною умовою успішної стабілізації економіки
саме проведення правильної грошово-кредитної політики. Монетаристи виступають
проти державного втручання в економіку, вважаючи його не тільки марним, а й
шкідливим через некомпетентність, бюрократизм і придушення економічної свободи
людей.
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Для усвідомлення особливостей інвестування у нерухоме майно цікавою також
є теоретична концепція, суттю якої є ідея стабілізації економіки через регулювання
інвестиційного циклу за допомогою виваженої кредитно-грошової політики.
Головним ідеологом цієї концепції був І. Фішер, який зосередився на проблемі побудови інвестиційної моделі економіки, саморегулювання якої здійснюється за
допомогою норми доходу понад витрати і ставки процента. Вихідною у системі І.
Фішера стала категорія капіталу, яку він пов'язує з доходом на цей капітал, надаючи
йому визначення дисконтованого потоку доходу. Процент виступає рівноважною
ціною капітальних активів. Величина процентної ставки визначає рівень
інвестиційної активності в економіці. Динаміка інноваційно-інвестиційного процесу
визначається співвідношенням цін на використовувані фактори виробництва і
грошові ресурси, що необхідні для фінансування новацій [8].
Загалом необхідно зазначити, що досліджені концепції кредиту висловлюють
різні аспекти економічного розвитку суспільства і тому повинні швидше
доповнювати, ніж виключати одна одну, особливо, в галузі регулювання іпотеки та
іпотечного кредитування. Саме синтетичний підхід дозволяє підкреслити таку
сутність іпотеки за якою: по-перше, іпотечне кредитування, як особлива форма
кредиту, само по собі є одним з істотних факторів впливу на рівень виробництва
(особливо у будівничій галузі); по-друге, для сталого розвитку іпотечного
кредитування йому необхідна державна підтримка у вигляді пільгової фіскальної
політики, фіксування або часткової компенсації відсотка за таким кредитом.
Зазначимо, що на сталий розвиток системи іпотечного кредитування впливає
цілий ряд факторів не тільки економічного характеру, а і правового, політичного,
історичного, соціально-економічного характеру. Так до загальних економічних
факторів, які впливають на стан розвитку системи іпотечного кредитування,
належать: загальний рівень розвитку кредитно-фінансового ринку та ринку цінних
паперів у країні; стабільність валюти; рівень інфляції; платоспроможність населення,
від якої значною мірою залежать масштаб і динаміка ринку нерухомості. Особливе
значення в цій групі факторів має розвиток системи страхування різноманітних
економічних ризиків, пов'язаних із функціонуванням іпотеки. З огляду на правові
фактори розвитку системи іпотечного кредитування необхідно зазначити, що вони
визначаються як загальним розвитком правових відносин у суспільстві, так і
практичною можливістю захистити право власності на об'єкти нерухомості. Значну
роль при цьому відіграє забезпечення можливості законних способів звернення
стягнення на заставлене майно та можливість вільного відчуження майна, яке є
предметом іпотеки. До правових факторів також належить законодавчо закріплена, не
змінна та чітка система реєстрації прав на нерухоме майно та відповідна реєстрація
іпотечного обтяження цього нерухомого майна.
Особливий вплив на сталість системи іпотечного кредитування мають
політичні фактори, до яких слід віднести: стабільність функціонування суспільної
системи; передбачуваність поведінки політичного режиму; унеможливлення
військової або економічної експансії з боку інших держав; відсутність імовірності
експропріації. Насамперед перешкоджають розвитку іпотечного кредитування
нестабільність і непередбачуваність політичної ситуації в Україні. В той же час такі
політико-економічні заходи, як надання цільових кредитних ресурсів та державних
гарантій щодо забезпечення іпотечних кредитів, а також різноманітні форми адресної
підтримки громадян, які одержують іпотечні кредити на інвестиційне будівництво
житла сприяє розвитку іпотеки. Історичні умови зародження та розвитку іпотечних
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відносин також можуть впливати на функціонування іпотечного ринку. Особливу роль
у цьому відіграють особливості застосування та форми іпотеки в минулому, традиції
заощаджування коштів населенням та його ставлення до кредитування. До соціальноекономічних факторів необхідно віднести передусім прихильність більшості
населення до ринкових відносин господарювання, усвідомлення потреби ефективного
використання ресурсів, капіталізації прибутків, уміння конструктивно розв'язувати
економічні проблеми, відчуття відповідальності за виконання взятих зобов'язань
усіма учасниками суспільних відносин – державою, підприємствами та окремими
громадянами [9].
Особливість форми іпотечного кредиту випливає із специфіки організації його
надання. Так, середній розмір кредиту, забезпеченого іпотекою нерухомого майна,
значно перевищує середній розмір інших споживчих кредитів. Крім того, такий
кредит, як правило, надається на тривалий строк користування (від 5 до 30 років).
Іпотечний кредит є достатньо ризикованою формою кредиту, адже можливі загальні
зміни економічних умов у суспільстві у гірший бік. Наприклад, значне зниження цін
на нерухоме майно, підвищення відсоткової ставки за кредитом, погіршання стану
здоров'я позичальника тощо. В той же час, оскільки саме іпотека є засобом
задоволення основних вимог кредитора за іпотечним кредитом, це зменшує
ризиковості цієї форми кредиту. Під час видачі кредиту під заставу важливішим, ніж
дохід позичальника, є стан та вартість нерухомого майна, яке виступає предметом
іпотеки, отже при прийнятті рішення про видачу кредиту обов’язково необхідно
враховувати експертну оцінку нерухомого майна, що закладається. Таким чином
іпотечний кредит має дуже специфічні риси свого оформлення, на що особливий
вплив має предмет іпотеки. Відповідно до Закону України «Про іпотеку»
встановлюється, що предметом іпотеки може бути один або декілька об'єктів
нерухомого майна за таких умов:
1. Нерухоме майно належить іпотекодателю на праві власності або на праві господарського відання, де іпотекодатель – державне або комунальне підприємство,
установа чи організація. Право власності на предмет іпотеки повинно бути
підтверджене відповідними документами та згідно норм Цивільного кодексу України
повинно бути зареєстровано у встановленому законом порядку [1]. Забороняється
передача в іпотеку: об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації; національних, культурних та історичних цінностей, які є об'єктами
права державної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного
реєстру національної культурної спадщини. Предметом іпотеки також не можуть бути
майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що
перебувають у процесі корпоратизації, земельні ділянки, які перебувають у державній
чи комунальній власності і не підлягають приватизації. [4].
2. Нерухоме майно може бути відчужене іпотекодателем і на нього може бути
звернено стягнення. Закон приділяє значну увагу загальним ознакам предмета іпотеки. Цими ознаками є перебування предмета іпотеки у власності іпотекодателя та
можливість звернення стягнення на нього. Іпотекодателем при іпотеці може бути
власник, який має право відчужувати майно, що є предметом іпотеки на підставах,
передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку, передав
майно і надав право його передачі в іпотеку, а також третя особа (майновий
поручитель). Іпотекодатель зобов'язаний попередити іпотекодержателя про всі відомі
йому права та вимоги інших осіб на предмет іпотеки.
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Законом України «Про іпотеку» законодавець встановлює «реверсні» норми по
відношенню передачі в іпотеку будівлі, що розташована на земельній ділянці та
іпотеки земельної ділянки, на якій розташовані будівлі. У випадку передачі в іпотеку
будівлі іпотека поширюється на належну іпотекодателю на праві власності земельну
ділянку або її частину, на якій розташована відповідна будівля і яка необхідна для
використання цієї будівлі за цільовим призначенням. У разі передачі в іпотеку
земельної ділянки, іпотека поширюється на розташовані на ній будівлі, які належать
іпотекодателю на праві власності [4]. Однак не завжди передача нерухомого майна в
іпотеку буде автоматично поширюватися і на земельні ділянки, на яких знаходяться
будівлі. Так квартира є об'єктом права власності і може бути предметом іпотеки, але
не має правового механізму, який би надавав власнику квартири право власності на
земельну ділянку під багатоквартирним житловим будинком, в якому знаходиться
квартира.
3. Нерухоме майно зареєстровано як окремий виділений у натурі об'єкт права
власності. Частина об'єкта нерухомого майна може бути предметом іпотеки лише
після її виділення в натурі і реєстрації права власності на неї, як на окремий об'єкт
нерухомості. Цей об'єкт нерухомого майна, як предмет іпотеки, викликає труднощі
при укладенні іпотечного договору, що пов'язано з часткою у спільній власності й
потребі у нотаріальному засвідченні згоди всіх співвласників. Нормою такої згоди
може бути як нотаріально посвідчений підпис на заяві від чоловіка або дружини, коли
предметом іпотеки є майно набуте подружжям за часи шлюбу – стаття 65 Сімейного
кодексу України [2], так і нотаріальне посвідчення іпотечного договору за участю
співвласників, якщо майно їм належить як спільна сумісна власність на підставі
цивільно-правових договорів чи нормативно-правових актів [4].
4. Предметом іпотеки може бути об'єкт незавершеного будівництва або інше
нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодателя після укладення іпотечного
договору за умови, що іпотекодатель може документально підтвердити право на
набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. Цим
пунктом передбачено два види об'єкта предмета іпотеки:
4.1. Предмет іпотеки – об'єкт незавершеного будівництва. Стосовно визначення
об'єкта незавершеного будівництва необхідно звернутися до: статті 576 Цивільного
кодексу України, яка передбачає, що предметом застави може бути будь-яке майно,
що може бути відчужене заставодателем і на яке може бути звернено стягнення [1];
статті 5 Закону України «Про іпотеку», яка передбачає, що предметом іпотеки може
бути об'єкт незавершеного будівництва, який стане власністю іпотекодателя після
укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодатель може документально
підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у
майбутньому [4]; статті 331 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що право
власності на новостворене нерухоме майно виникає з: моменту завершення
будівництва, прийняття його до експлуатації та після його державної реєстрації [1].
Таким чином до завершення будівництва особа вважається власником матеріалів,
обладнання, які були використані в процесі цього будівництва. За заявою
заінтересованої особи суд може визнати її власником недобудованого нерухомого
майна, якщо буде встановлено, що частка робіт, яка не виконана відповідно до
проекту, є незначною.
В той же час стаття 16 Закону України «Про іпотеку» визначають порядок
укладення іпотечного договору, предметом якого є нерухомість, будівництво якої не
завершено, фактично – це іпотека майнових прав. В цьому випадку законодавець
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виділяє майнові права на нерухоме майно в окремий предмет іпотек, не пов'язуючи
його з новоствореним майном. Так, відповідно до статті 331 Цивільного кодексу
України, право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту
завершення будівництва та вводу майна в експлуатацію, та реєстрації права власності
на цей об'єкт, а майнові права належать особі з моменту підписання відповідного
договору та сплати певних грошових сум по ньому [1]. Таким договором може бути,
наприклад, договір на будівництво, договір дольової участі у будівництві, зазначеної
нерухомості з відповідними платіжними документами до нього. Таким чином
законодавець надає можливість передачі в іпотеку не майна в натурі, а лише
майнових прав на це майно, значно розширюючи при цьому правове поле предметів
іпотеки. Іпотекодателем за таким іпотечним договором може бути як забудовник,
тобто особа, яка організовує спорудження нерухомості, так і особа, власністю якої
стане ця нерухомість після завершення будівництва.
Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю» визначає, що іпотекодателем при
фінансуванні будівництва споруд житлового чи нежитлового призначення може бути
забудовник – особа, яка у встановленому законодавством порядку, отримала право на
використання земельної ділянки для спорудження об'єктів будівництва та уклала
угоду з управителем, яким е фінансова установа, здійснююча управління майном,
отриманим у довірчу власність за договором управління майна [5]. За такими
іпотечними договорами іпотекодержатель зобов'язаний після закінчення будівництва
зареєструвати в установленому законом порядку обтяження прав власника на
збудовану нерухомість у Єдиному реєстрі обтяжень про що зазначається у тексті
договору. Іпотечний договір, укладений при цих умовах, не укладається знову після
завершення будівництва об'єкта нерухомого майна, а згідно статті 16 Закону України
«Про іпотеку» після завершення будівництва будівля, житловий будинок або житлова
квартира залишається предметом іпотеки відповідно до раніше складеного іпотечного
договору.
4.2. Предмет іпотеки – інше нерухоме майно, яке стане власністю у
майбутньому. Щодо нерухомого майна, то можливість передачі його в іпотеку без
підтвердження права власності на предмет іпотеки з'явилась лише з 1 січня 2004 року
з введенням в дію Закону України «Про іпотеку». Згідно зі статтею 5 цього закону
предметом іпотеки може бути нерухоме майно, яке належить третій особі і стане
власністю іпотекодателя після укладання іпотечного договору за умови, що
іпотекодатель може документально підтвердити право на набуття ним у власність
відповідного нерухомого майна [4].
5. Предметом іпотеки можуть бути також повітряні, морські судна
внутрішнього плавання, космічні об'єкти, на які за Законом України «Про іпотеку»
поширився правовий режим нерухомого майна.
Таким чином, за законодавством України основним предметом іпотеки є
нерухоме майно. Однак нерухомість як товар має цілий ряд специфічних
характеристик, а саме: нерухомість закріплено на земельній ділянці з
унеможливленням можливості її переносу без значного знецінення, а отже процес
використання доходу, що приносить ця нерухомість, може здійснюватися тільки на
місці її початкового утворення; нерухомість має значні фізичні параметри, а
зношування нерухомості відбувається на протязі тривалого строку; вартість
нерухомості як одиниці товару дуже значна, що вимагає від покупця значних коштів;
економічний строк служби нерухомості достатньо довгий, причому за умови
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проведення необхідних заходів капітального характеру величина доходу, який може
приносити об'єкт нерухомого майна може зростати з часом; право на нерухомість як
товар підлягає обов'язковій реєстрації в єдиному державному реєстрі прав на
нерухомість у порядку, визначеному законодавством країни; капітал, що вкладається
в нерухомість, значно меншою мірою зазнає ризику знецінення, оскільки динаміка
вартості нерухомості дає можливість компенсувати інфляційні процеси. У зв'язку з
цим виникає необхідність, можливість і доцільність використання боргових коштів
під час здійснення операцій із нерухомістю, при цьому такі боргові кошти стають
реальними інвестиціями.
Отже на початку ХХІ сторіччя особа, яка збирається інвестувати у нерухоме
майно кредитні кошти, отримані шляхом іпотечного кредитування, отримує
можливість: придбати об'єкт нерухомого майна, вартість якого може значно
перевищувати розмір наявних у неї вільних коштів; підвищити рівень диверсифікації
інвестиційного портфеля за рахунок вкладень в різні об'єкти нерухомого майна;
придбати нерухомість у своєрідну розстрочку, виконуючи боргові зобов'язання за
іпотечним кредитом вже з доходу, який приносить об'єкт нерухомості, і в який були
інвестовані кредитні кошти; отримувати більш високу ставку доходу на вкладений
власний капітал у разі наявності сприятливих умов інвестування в нерухоме майно,
які створюються державою.
Розглядаючи позитивні сторони використання інвестором боргових коштів,
необхідно звернути увагу і на недоліки: сума, яку необхідно буде повернути
кредиторові за наданий іпотечний кредит, значною мірою перевищує суму
первинного боргу, бо інвестор має сплатити великий процент, що пов'язано з довго
строковістю іпотечного кредиту; прагнення інвесторів до безумовного повернення
боргу навіть за несприятливих умов, що пов'язано з можливістю і таким чином втрати
його звернення стягнення на предмет іпотеки; можливість в односторонньому
порядку зміни умов іпотечного кредиту (особливо рівня відсоткової ставки за ним),
якщо це закладено у кредитній угоді; навіть при короткостроковому порушенні
графіку погашання іпотечного кредиту кредиторові надається право на звернення
стягнення на предмет іпотеки, при цьому залишок виручки від продажу такого
нерухомого майна після задоволення цих вимог кредитора найчастіше значно менше
від суми вже внесених платежів за іпотечним кредитом.
Таким чином іпотечний кредит, як і кожен кредит, має свої переваги та вади.
Основним перевагами іпотечних кредитів є: порівняно низький ризик під час видачі
кредиту, оскільки він надійно забезпечений нерухомістю та можливість забезпечити
банк стабільною клієнтурою, бо кредит носить довготерміновий характер. Разом із
тим надання іпотечних кредитів має ряд негативних моментів: довгостроковий
характер іпотечних кредитів веде до вилучення коштів банку з обігу на тривалий час;
іпотечний кредит залежить від геополітичних обставин та фінансово-економічного
стану в країні; тривалий строк використання кредитних ресурсів у іпотечному
кредитуванні не дає можливості спрогнозувати реальну процентну ставку на весь
термін надання іпотечного кредиту.
Однією з головних перешкод у розвитку іпотечного кредитування в Україні, є
відсутність ефективних механізмів рефінансування іпотечних кредитів. З метою
створення такого механізму ще в грудні 2004 р. Кабінетом; Міністрів України було
утворено Державну іпотечну установу (ДІУ). Метою діяльності ДІУ – було визначено
сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні, зокрема
шляхом рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових
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установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за
рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів, та запровадження
ефективних механізмів підвищення рівня їх ліквідності. ДІУ безпосередньо не надає
іпотечних кредитів громадянам. Видачу кредитів здійснюють первинні іпотечні
кредитори, партнери ДІУ – банки або небанківські фінансові установи, що уклали з
нею Генеральну угоду про співпрацю. Ця угода передбачає чітку стандартизацію
вимог до іпотечного кредиту, предмета застави та позичальника. ДІУ здійснює
рефінансування первинних іпотечних кредиторів шляхом викупу відповідних прав
вимоги за договорами іпотечного кредитування. Така схема надає первинним
кредиторам доступ до довгострокових і недорогих кредитних ресурсів, що своєю
чергою здешевлює вартість іпотечних кредитів для населення. Фінансується ДІУ з
Державного бюджету України. Партнерами ДІУ є Укрсоцбанк, Укрексімбанк,
Приватбанк, Міжнародний іпотечний банк, USAID, EBRD [7]. Однак у проекті бюджету на 2014 рік повністю скорочено фінансування програми доступного житла
«70/30» за якою громадяни й мали можливість отримати пільговий кредит на 30 %
нормативної вартості житла. Поряд з цим також було скорочено фінансування
програми пільгового кредитування молоді на 54,1 млн. грн. до 25,9 млн. грн.
На наш погляд, головною проблемою практично усіх моделей та схем
іпотечного кредитування в Україні є те, що вони по суті є суто банківськими,
оскільки не мають прямого організаційного зв'язку з процесом інвестування
будівництва. Інвестиційно-будівельні компанії, як правило, отримують гроші
громадян, заощаджені ними в рамках іпотеки, тільки на кінцевому етапі будівництва
під час реалізації нового житла, а до цього моменту використовують звичайні
банківські кредити. Це призводить до подорожчання житла, що будується, на
процентну ставку банку. Таким чином, покупцю нерухомого майна побудованого з
залученням будівельною компанією кредитних ресурсів необхідно буде виплатити не
тільки відсотки за власним іпотечним кредитом, а й приховані відсотки у вартості
нерухомого майна за кредитом, яким користувалась будівельна компанія.
Звернемося до закордонного досвіду. Наприклад суть німецької системи
забезпечення дешевих довгострокових ресурсів для іпотечного кредитування полягає
у створенні замкнутого іпотечного фінансового ринку. Він формується навколо
спеціалізованих ощадно-іпотечних кредитних установ – будівельно-ощадних кас. Такі
каси мають можливість видавати кредити за ставками нижче ринкових, оскільки самі
залучають кошти за ставками нижче ринкових. Справа в тому, що вкладниками і
позичальниками будівельно-ощадних кас є одні й ті ж люди – члени каси. Низька
прибутковість депозиту – свого роду плата за право отримати іпотечний кредит за
низькою ставкою. Взаємодія з касою ділиться на два періоди – період накопичення і
період кредитування. Спочатку вкладник – член каси укладає контракт, згідно з яким
бере на себе зобов'язання вносити протягом певного часу гроші на депозит і зберігати
їх, отримуючи дохід за обумовленою низькою ставкою. Суму щомісячних виплат і
термін накопичення він вибирає згідно своїм можливостям і потребам. Каса в свою
чергу бере на себе зобов'язання надати йому після закінчення періоду накопичення
іпотечний кредит за низькою ставкою. У Німеччині будівельно-ощадні каси вже
багато років стабільно залучають кошти під 3% річних і видають іпотечні кредити за
ставкою 5% при коливанні ринкових ставок на такі кредити, що видаються
звичайними банками, від 7 до 12% річних [10].
Період кредитування починається, коли член каси накопичує приблизно
половину тієї суми, що потрібна на покупку житла. Потім він отримує накопичене і
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ще стільки ж в якості кредиту. На всі ці кошти член каси купує бажане нерухоме
майно, оформляє його у заставу і починає виплачувати кредит. Через невисоку ставку
відсотка суми щомісячних виплат за кредитом виявляються приблизно такими ж,
якими були його щомісячні накопичувальні внески. Умови контрактів у таких
будівельно-ощадних касах засновані на розрахунку, покликаному забезпечити
відповідність пасивів і активів каси за сумою і термінами. Тому в контракт вводиться
поняття мінімального строку накопичення (у різних касах він становить від півтора до
двох років) та умова, що накопичення мають досягти розміру, відповідного так
званому оціночному числу, яке залежить від одномірності внесення накопичень.
Головною характерною рисою моделі будівельних заощаджень є її замкнутість, яка
полягає у тому, що джерелом надання кредитів є лише кошти, накопичені учасниками
іпотечних відносин за контрактами заощаджень.
Основною перевагою системи є її повна прозорість. Згідно з законом
Німеччини про будівельно-ощадні каси, ці організації не можуть здійснювати ніяких
активних операцій, крім видачі іпотечних кредитів своїм членам. Таким чином, на
відміну від вкладника комерційного банку, котрий не має ні найменшого поняття, як
та на які потреби і наскільки ризиковано використовуються його кошти, вкладник
будівельно-ощадної каси точно знає, хто і на яких умовах користується його
грошима. Якщо у випадку не сплати за кредитом якийсь член каси не виселяється з
закладеного житла, йому доводиться мати справу не тільки з судом, але і з іншими
членами каси, які цілком резонно вважають, що у них намагаються вкрасти їхні
гроші. Загалом, незважаючи на незручності, пов'язані з обмеженістю ресурсів, модель
будівельних заощаджень має свої переваги; адже вона практично не залежить від
загального стану фінансово-кредитного ринку. Тому саме цю модель можна
рекомендувати як основу для розвитку іпотечного кредитування у країнах із хиткою
економікою.
Ще однією суттєвою рисою загально європейської системи іпотечного
кредитування є використання довгострокових банківських зобов'язань – заставних
листів як інструментів рефінансування капіталовкладень у нерухомість. Заставний
лист (заставне зобов'язання) – це різновид іпотечної облігації, яка емітується
заставодержателем нерухомого майна під покриття заставленою нерухомістю. Емісія
заставних листів здійснюється лише тими фінансово-кредитними установами, які
мають відповідну ліцензію, у точно визначених законом межах і під особливим
контролем за емітентами. Іпотечні банки надають кредити позичальникам, а застава
позичальниками нерухомого майна є підставою для випуску і розміщення іпотечних
цінних паперів – зобов'язань іпотечних банків. Емісія іпотечних цінних паперів
дозволяє банкам мобілізувати вільні кошти з наступною їх трансформацією в іпотечні
кредити. Повернення боргів позичальниками банку (з одночасним поверненням
банком права спрямування стягнення на нерухоме майно) дозволяє банку повертати
борги своїм кредиторам (тобто погашати іпотечні цінні папери). Система заставних
листів (зобов'язань) широко застосовується в даний час у ФНР та Данії, відповідає
законодавству Франції, Греції, Австрії, Португалії, Іспанії та Швеції. При цьому у
Німеччині функціонує група спеціалізованих банків, основою діяльності яких є
найнадійніші іпотечні операції. Іпотечні кредити можуть надаватися лише на досить
суворих умовах при законодавчо визначених верхніх межах кредитування щодо
вартості заставленої нерухомості. Особливо суворий контроль у Німеччині
здійснюється за емісією іпотечних цінних паперів - заставних листів. Наявність усіх
необхідних передумов – економічних, правових, інституціональних – зумовила
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високу ефективність діяльності німецьких іпотечних банків. Так заставні листи
німецьких іпотечних банків є найпоширенішими паперами німецького фондового
ринку, частка яких перевищує 39% [10].
В свою чергу у Російській федерації розроблено свою, особливу, схему
здешевлення іпотечних кредитів для громадян, що бажають купити житло у
новобудові. Ця схема отримала назву «Комбіінвест». Головною особливістю цієї
схеми є те, що вартість будівництва нового житла вища, ніж ринкова вартість
квартири, під яку надається кредит. Різниця у вартості має покриватися дотаціями
муніципалітету або підприємствами, де працюють позичальники. Базова схема
«Комбіінвест» об'єднує три ключові та взаємопов'язані підсистеми, а саме: без
інфляційне накопичення коштів, цільове інвестування та кредитування. Для клієнта,
що вибрав систему «Комбіінвест» за інструмент для поліпшення своїх житлових
умов, це пов'язано з послідовним проходженням чотирьох основних етапів:
накопичувального; інвестиційного; кредитного та етапу розрахунків за кредит.
Відповідно до кожного етапу змінюється і статус клієнта за схемою «накопичувач –
інвестор – позичальник». На відміну від зарубіжних систем організації іпотечного
кредитування, у системі «Комбіінвест» ощадний та кредитний сервіс не існують
самостійно, тільки у банківській сфері, а органічно включаються в інвестиційний
процес. Це пов'язано не лише з інтересами інвестиційно-будівельної корпорації як
ініціатора функціонування системи, але й зі специфікою менталітету російських
громадян, які віддають перевагу гарантіям щодо одержання конкретної квартири, ніж
гарантіям банку щодо одержання процентів за депозит. Схема «Комбіінвест»
передбачає використання максимально широкого спектра засобів, які в комплексі
дають можливість забезпечити інвестування нового житла та гарантованого надання
квартир учасникам процесу інвестування [9]. За даною схемою першим з
обов'язкових джерел інвестування нового житла для конкретного громадянина є його
особистий цільовий вклад. Розмір цього вкладу є фіксованою величиною та визначається як різниця між розрахунковою інвестиційною вартістю квартири, на яку
претендує громадянин, та розрахунковим розміром державної федеральної субсидії,
якщо таку передбачено законом. При цьому під інвестиційною вартістю розуміють
сукупність витрат на проектні, будівельно-монтажні роботи та на послуги
Генерального менеджера схеми «Комбіінвест», також допускається включення в
інвестиційну вартість виплати відсотків за користування кредитом, що залучаються в
необхідних випадках до інвестування. Другим джерелом інвестицій на будівництво
квартири можуть бути адресні субсидії місцевих органів влади або субсидії підприємств, на яких працюють інвестори, а також позабюджетні фонди, які формуються
Генеральним менеджером, у рамках схеми, за рахунок залучення до будівництва
організацій, підприємств та приватних осіб. Третім потенційним джерелом інвестицій
для поліпшення житлових умов громадян можуть бути кошти від ф'ючерсного продажу квартири, що займає сім'я, з відстрочкою виселення до моменту одержання
нового житла. Четвертим джерелом оплати нової квартири для громадян, що беруть
участь у реалізації схеми «Комбіінвест», є короткострокова позичка, яку вони можуть
отримати у Генерального менеджера через уповноважений банк у розмірі
недовнесених ними на перших етапах коштів на особистий вклад. Максимальний
розмір такої позички може бути в межах до 30 відсотків від розрахункового розміру
особистого вкладу, а сама позичка має бути відшкодована рівними частинками
протягом 3–4-х років із моменту здачі будинку в експлуатацію [9]. Описана вище
схема житлових будівельних заощаджень та цільового інвестування дає можливість
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значно розширити можливості поліпшення житлових умов для середньо-забезпечених
громадян та громадян, які стоять у черзі на житло. Необхідно зазначити, що російська
система іпотечного кредитування «Комбіінвест» в умовах несприятливої фінансовокредитної та інвестиційної ситуації у країні об'єднала в собі найкращі елементи німецької системи будівельних заощаджень, та роботи ощадно-позичкових спілок. Вона
значно прискорює можливості одержання житла громадянами, удосконалює існуючу
ще з радянських часів систему житлово-будівельних кооперативів.
Головним висновком, який випливає з аналізу моделей іпотечного
кредитування у зарубіжних країнах є те, що формування системи іпотечного
кредитування та її функціонування обов’язково потребують підтримки з боку
держави. Порівняння різних підходів до організації системи іпотечних кредитів
показує, що основна відмінність в розвинених країнах в організації іпотечного ринку
полягає у формуванні різних механізмів залучення ресурсів для видачі іпотечних
позик. Якщо брати за основу побудови національної системи іпотечного житлового
кредитування України так звану німецьку модель, засновану на цільових
заощадженнях, то необхідно звернути увагу що сьогодні створити таку ощадноіпотечну установу практично ніщо не заважає як на державному, так і на
регіональному рівні. Однак, головною перешкодою для введення ощадно-будівельної
моделі іпотеки в Україні сьогодні є масове порушення будівельними компаніями
своїх зобов'язань, а отже, щоб переконати нормального українця щомісяця кілька
років вкладати кошти в якусь кредитну організацію в очікуванні іпотечного кредиту,
вона мусить бути структурою, гарантованої державою. В той же час і створення
повноцінного вторинного ринку заставних в Україні можливо тільки, якщо ці папери
також отримають державну гарантію, а в тому випадку, якщо вони будуть забезпечені
тільки закладеною нерухомістю, інвестори вважатимуть їх високоризиковими
інструментами, які вимагають високої прибутковості, що не дозволить знизити рівень
відсоткової ставки за іпотечними кредитами.
Отже, для України необхідно впроваджувати такі схеми іпотечного
кредитування інвестиційних проектів у будівництві житла, які дозволять
спрямовувати кошти на будівництво ще на начальному його етапі у поєднанні з
одночасним наданням державних гарантій щодо страхування ризиків участі у такому
будівництві, податкових пільг та цільових дотацій. Адже саме такий підхід в змозі
поєднати у собі усі переваги іпотеки, котра поєднуючи у собі кредитні та заставні
властивості, служить одночасно спрямуванню кредитних коштів в інвестиції у
нерухоме майно, метою яких, як й будь-яких інших інвестицій, є отримання
прибутку. Зазначимо, що значною частиною затрат на впровадження інвестиційного
проекту у будівництві житла є кошти необхідні для купівлі земельної ділянки під
забудову, отримання дозволу на будівництво, розробка індивідуального проекту
забудови, та інші витрати напряму не пов’язані з проведенням будівельних робіт.
Однак вартість таких робіт інколи складає до 30% вартості новобудови. При цьому як
продаж земельної ділянки так й надання більшості дозволів на початковому етапі
впровадження у життя інвестиційного проекту у будівництві житла залежить від
органів місцевого самоврядування. Отже створивши програму на кшталт німецької
системи ощадно-будівельних кас чи російської системи «Комбіінвест», але
підпорядкувавши її місцевим органам самоврядування можна значною мірою
знизити вартість квадратного метра житла, що будується суто за рахунок
використання адміністративних важелів місцевих органів влади.
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Загалом на підставі аналізу історії зародження та розвитку іпотечних відносин,
теоретичних концепцій кредиту та інвестиційної діяльності, законодавчого
закріплення поняття предмета іпотеки, загальних властивостей нерухомості, як
товару, а також факторів, які впливають на стан розвитку системи іпотечного
кредитування, необхідно визначити, що іпотека опосередковує у своєму понятті
особливу форму кредиту, спрямуванням якого є інвестування у нерухоме майно, яке
при цьому одночасно виступає засобом забезпечення наданого для інвестування
іпотечного кредиту. Як інвестиція, вкладання кредитних коштів в об'єкти нерухомого
майна своєю метою має прибуток. Для його отримання реальна ціна можливого у
майбутньому продажу об'єкта нерухомого майна повинна бути більше, ніж сумарна
ціна, за якою вона придбана та сплачені суми за відсотковою ставкою за іпотечним
кредитом та зменшена на суму доходу, який нерухоме майно принесло чи могло
принести (наприклад, у вигляді орендної плати). Іпотека є важливим фінансовоекономічним інструментом саме ринкового господарства, де визнано право приватної
власності на об'єкти нерухомого майна. Іпотека загалом сприяє активізації
інвестиційної діяльності у сферу будівництва та споріднених галузей економіки, а
також у сферу обігу нерухомого майна, тобто у сферу реального сектору економіки. В
той же час впливаючи на темпи економічного зростання іпотека знаходиться у
залежності від багатьох політичних, правових та економічних факторів, які
знаходяться у сфері регулювання держави. Ці фактори можуть суттєво вплинути на
інвестування у нерухоме майно. Отже, державна політика у сфері іпотечного
кредитування загалом і особливо іпотечного кредитування інвестиційних проектів у
будівництві житла своїми фіскальними, грошово-кредитними та перш за все
адміністративними важелями повинна сприяти такому розвитку іпотеки, який
дозволить значно збільшити активи як окремого домогосподарства, так і усієї
держави загалом.
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ГЛАВА 2.13. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У МЕХАНІЗМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
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Вступаючи в нове тисячоліття, українська економіка зазнає впливу нового
середовища, який зумовлюється глобалізацією, технічним прогресом, врахуванням
вимог щодо якості життя та системної інформації щодо стану і тенденцій
використання навколишнього природного середовища (НПС). У зв’язку з посиленням
євроінтеграційних процесів, набуття статусу асоційованого члена нашою державою,
слід наголосити на зростанні актуальності адаптації й імплементації досвіду
Європейського Союзу (ЄС) та гармонізації вітчизняного досвіду щодо якості НПС на
динаміку економічного розвитку. При цьому необхідно зауважувати першорядність
екологічного чинника як основоположної умови економічного розвитку та якості
життєзабезпечення. Це збільшує тиск на виробників та змушує їх враховувати вимоги
щодо якості, екологічної чистоти продукції та вдосконалювати організаційні
взаємозв’язки, гармонізацію нормативних документів. Тому поєднання механізмів
примусового виконання законодавчо-нормативних документів у галузі охорони і
раціонального використання НПС з добровільними, як засвідчує досвід промислово
розвинених країн, дає найбільший економічний, екологічний, соціальний ефекти.
Прагнення України інтегруватися у світову економіку вимагає створення
сучасної системи технічного регулювання та споживчої політики сумісної з
аналогічною системою розвинутих країн. Об’єктивною необхідністю на нинішньому
етапі є застосування таких інструментів як стандарти, технічні регламенти, процедура
оцінки відповідності і ринкового нагляду, які б сприяли міжнародному обміну
товарами і послугами, підвищенню якості і конкурентоспроможності на всіх рівнях
виробництва і торгівлі заради кінцевої мети – задоволення споживачів та надійного
захисту життя, здоров'я, створення безпечних умов праці і збереження НПС в
інтересах населення всіх країн світу.
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною
складовою процесу інтеграції України до ЄС, що в свою чергу є пріоритетним
напрямом української зовнішньої політики. Економічні і зовнішньоторговельні
аспекти, проблеми європейської інтеграції, аспекти взаємовідносин України і ЄС та
адаптація законодавства України до ЄС досліджуються у працях О. Акментина, І.
Андрущенко, О. Биченко, М. Басараба, Л. Гальперіна, Н. Гончаренка, Г. Друзенка, В.
Дідика, О. Зеркаль, В. Муравйова, І. Кравчук, О. Кадрова, І. Кіровської, М. Калини
В. Папп, Н. Сюр, О. Науменка,О. Шниркова О. Чугаєнко, О. Шомпол та інших вчених.
Метою статі є розробка складових інституціонального механізму інтеграційної
політики державного управління у галузі раціонального природокористування й
охорони НПС та заходів наближення національного законодавства і положень
стандартизації до законодавства ЄС.
Адаптація законодавства України із нормами ЄС відбувається у 16
пріоритетних сферах - митне право, банківське право, бухгалтерський облік, податки,
інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції,
державні закупівлі, охорона здоров’я та життя людей, тварин та рослин, НПС, захист
прав споживачів та ін. Так, із 30 тисяч нормативно-правових актів, що діють на
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території України, закони складають лише 4,6%. При цьому тільки 5 із 1295 законів
містять норми прямої дії [1].
Головними інституціями, що забезпечують адаптацію законодавства України
до законодавства ЄС є: Верховна Рада України (законодавча діяльність); Комітет з
парламентського співробітництва між Україною та ЄС (політичний діалог з
парламентарями ЄС); Кабінет Міністрів України (планування, координація та
контроль за нормотворчою діяльністю органів виконавчої влади); Міністерство
юстиції і Центр порівняльного права
(планування законопроектної роботи,
координація нормотворчої діяльності та підготовка проектів нормативно-правових
актів з урахуванням світового досвіду); Міжвідомча координаційна рада з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС при Мін’юсті України (вироблення
пропозицій щодо стратегії адаптації, рекомендацій до проектів нормативно-правових
актів та правова експертиза актів на їх відповідність законодавству ЄС); Національне
Агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції (організаційне
забезпечення інтеграційного процесу); Українсько-Європейський консультативний
центр з питань законодавства (консультативна підтримка, експертиза
законопроектів); Міністерства, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування (реалізація галузевого співробітництва України та ЄС, імплементація
Угоди про партнерство та співробітництво; заходи щодо поглиблення інтеграції
України до ЄС).
Велика кількість інституційних утворень, метою діяльності яких є організація,
планування, координація, моніторинг, експертиза діяльності щодо адаптації
законодавчої системи України до вимог acquis communautaire (правова система ЄС),
на жаль, не є запорукою ефективності цієї діяльності, оскільки сприяє розпорошенню
фінансових, організаційно-технічних, методичних, кадрових можливостей, а також
відповідальності. Вважаємо, що відповідна система повинна бути більш компактною,
одномірною, яка б керувалась із єдиного центру – Кабінету Міністрів (та відповідних
утворень у галузевих відомствах). На них слід покласти всю повноту відповідальності
за здійснення державної політики в сфері адаптації за галузями.
Зважаючи на те, що час можливого вступу України до ЄС поки що не
визначений, а процес адаптації екологічного законодавства України до права
навколишнього середовища ЄС є справою конче витратною і сподіватися на
широкомасштабну зовнішню допомогу в цій частині немає підстав (так, допомога з
боку Євросоюзу на ці цілі державам центральної і східної Європи передбачалась на
рівні 5% від прогнозованих загальних видатків і надавалася для окремих
пріоритетних проектів), вважаємо за необхідне, по-перше, застосувати селективний
підхід до гармонізації відповідного законодавства, враховуючи сучасні національні
інтереси України, її умови та можливості, а по-друге, «рухатись на випередження»,
тобто орієнтуватися на нові, перспективні еколого-правові механізми, що нині
формуються в країнах ЄС, а не на ті, що є традиційними і сьогодні ставляться в ЄС
під сумнів чи замінюються новими підходами. Україна матиме більші переваги і
перспективи, якщо застосує ініціативний підхід до вироблення стратегії
випереджального розвитку, зокрема адаптує інноваційну еколого-економічну
політику ЄС, виходячи з національних умов і завдань та розробить власні
перспективні і привабливі для інвестицій напрями економічного розвитку. Зокрема,
дослідження інституційного механізму регулювання відносин у сфері раціонального
природокористування та охорони НПС актуальне для України з декількох причин.
По-перше, дослідження такого механізму в ЄС та відповідне порівняння дозволяє
245

виявити потенціал нашої країни для побудови громадянського суспільства, здатності
реалізувати та захистити свої соціальні інтереси, одним із різновидів яких виступають
екологічні. По-друге, вдосконалення інституційного механізму регулювання відносин
у сфері НПС в Україні дозволить: підвищити ефективність застосування екологоправових норм, підвищити якість життя, оскільки йдеться про екологічну безпеку
існування та екологічну складову здоров’я громадян України, а відповідно рівень
забезпечення та захисту прав громадян України на безпечне для життя та НПС [2].
На нашу думку, більш активному та ефективному процесові наближення
національного законодавства до законодавства ЄС буде сприяти впровадження
наступних заходів:
- проведення подальших структурних змін які є необхідною умовою для
ефективного функціонування економіки та реалізуються більше 15-ти років;
- створення однієї цілісної системи законодавства України, оскільки
розпорошеність ускладнює процес адаптації;
- адаптація законодавства для галузей діяльності за участі Мінюсту та
науковців, координація та узгодження відповідної законотворчої діяльності;
- впровадження та розробка міжнародних стандартів: якості продукції та НПС,
екологічної сертифікації об’єктів НПС і територій, метрологічного забезпечення;
- розробка концепцій та еколого-економічних доктрин, формування
законодавчо-нормативного поля, участь в розробці міжнародних декларацій і
стандартів;
- розробка програм захисту населення від забруднення НПС;
- використання добровільних еколого-економічних інструментів: екологічний
менеджмент, аудит, сертифікація, оцінка відповідності та акредитація органів з
оцінки відповідності, екологічні стандартизація, сертифікація і маркування у системі
правових, інституційних, соціо-еколого-економічних механізмів.
Стан системи технічного регулювання країни свідчить про соціо-екологоекономічний розвиток будь-якої країни, конкурентоспроможність її продукції, а
також про репутацію і технічну спроможність її виробників та оцінювачів
відповідності. В сукупності така система утворює своєрідний трикутник, основою
якого є економічний «клімат» в країні, освіта, стандартизація та метрологічне
забезпечення, серединою – сприятливі закони, «працююча» економіка, вкладання
інвестицій, процедури сертифікації, а вершиною – визнання держави та її
економічний статус, виробництво світових технологій та участь у вирішенні основних
проблем світової цивілізації: енергетична, продовольча, сировинна, водна,
технологічна, що гарантує світове лідерство.
Тому найбільш доцільним для умов держави буде: акредитація яка може
здійснюватися єдиним національним органом для всіх видів лабораторій і органів із
сертифікації (такий підхід є більш економним і заохочується у Європі); затвердження
переліків продукції, що підлягає обов’язковій оцінці відповідності, або встановлення
в окремому законодавчому акті вимог щодо обов’язкової оцінки відповідності товарів
і послуг (товари, для яких не встановлено вимог щодо оцінки їхньої відповідності,
можуть бути сертифіковані добровільно); передбачення механізму відповідальності
постачальника у національному законодавстві без уніфікації на рівні ЄС;
впровадження міжнародної вимоги щодо розділення функцій сертифікації та
акредитації, що призводить до конфлікту інтересів; розробка національних технічних
регламентів з підтвердження відповідності на всю продукцію, на яку поширюються
Директиви «Нового підходу»; реформування Національного агентства з акредитації
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України щодо добровільної сфери сертифікації (реформа сфери ринкового нагляду,
яка б у відповідності до Директиви 2001/95/EC передбачила ефективний механізм
виявлення небезпечних товарів на ринку та посприяла б покращенню ринкової
прозорості); запровадження механізму цивільної відповідальності виробника за
введення в обіг дефектної продукції, як це передбачено Директивою 85/374/EEC
(положення Цивільного кодексу України 2003 року не відображають відповідних
європейських вимог); забезпечення конкуренції на ринку аудиту і сертифікації як між
державними, так і між приватними органами; модернізація технологічного рівня
українських органів із сертифікації та випробувальних лабораторій та вступ до
міжнародних інституцій (Міжнародної конференції з акредитації лабораторій та
Міжнародного форуму з акредитації та ін.); створення спільного ринку з ЄС та
усунення технічних бар’єрів в торгівлі.
За даними Держкомстату та враховуючи низку методологічних публікацій
щодо адаптації законодавчо-нормативних документів та як наслідок експортноімпортних операцій, наприклад, Н. Перестюк, М. Басараб встановлено, що період
економічного зростання, який розпочався в Україні у 2000 р., позначився досить
динамічним збільшенням як експортних, так й імпортних поставок товарів між
Україною та країнами ЄС. За підсумками 2008 р., обсяг експорту перевищив рівень
1999 р. уп’ятеро, а обсяг імпорту – увосьмеро. Із 2005 р. спостерігається зміна
тенденції: темпи приросту імпорту з Євросоюзу починають суттєво перевищувати
темпи приросту експорту, завдяки чому у взаємній торгівлі для України сформувалося
стійке негативне сальдо, яке становило, за підсумком 2008 р., 10,7 млрд. дол., що склало
58% сумарного негативного сальдо зовнішньої торгівлі України [3].
Така асиметричність товарної структури торгівлі України та ЄС призводить до
фактичного відпливу з України частини потенційної доданої вартості. Це створює
підґрунтя для поглиблення негативного сальдо торгівлі між Україною та ЄС.
Незважаючи на те, що країнам ЄС належить першість у припливі прямих
іноземних інвестицій в українську економіку, структура таких інвестицій
недостатньо сприяє поліпшенню економічної інтеграції України та ЄС. Для цього
Україні потрібно насамперед довести свою спроможність дотримуватися норм і
стандартів, які діють на цьому просторі – в усіх сферах: економічній, соціальній,
політичній, етнокультурній та розвивати науково-методичне забезпечення власної
соціо-еколого-економічної автентичності.
Звідси ефективний інституціональний механізм інтеграційної політики
державного управління у галузі раціонального природокористування та охорони НПС
має включати складові:
 інформаційну щодо потреби у використанні інформації про перебіг подій,
аналіз глобальних та регіональних соціо-еколого-економічних процесів,
поширення досвіду «білої», «зеленої» книг;
 політичну: адаптація, імплементація, гармонізація світових, європейських та
регіональних вимог законів, договорів, врахування соціо-еколого-економічних
процесів, усунення загроз для національної безпеки держави;
 правову: формування національної політики та стратегій у галузях і
забезпечення нормативного регулювання, сприяння сталому зростанню
економіки, надходження на ринок лише безпечної, якісної продукції, процесів,
послуг;
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 економічну: фінансування адаптації і гармонізації, ефективні і своєчасні
рішення, стимулювання й контроль, поліпшення захисту життя, здоров’я, НПС
та майна людини, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
 інституційну: дієва структура, відповідальність та економічні переваги від
впровадження рішень, усунення технічних бар’єрів у торгівлі;
 організаційну: взаємодія із державними і комерційними структурами, розподіл
повноважень, залучення науки і громади для вирішення задач, інтеґрація
України у світову економіку.
З метою реалізації зазначених положень щодо стандартизації необхідно
використовувати міжнародні стандарти як основу своїх гармонізованих стандартів,
що дає можливість експорту, зростанню прибутків і конкурентоспроможності.
Єдині технічні характеристики продукції можливо запропонувати споживачам
експортованої продукції до будь-якої країни. В той же час європейські споживачі
мають ширший вибір за рахунок товарних пропозицій з усього світу, що базуються
на сумісних технологіях. Згідно з Віденською угодою ISO (Міжнародна організація
зі стандартизації) і Європейського комітету із стандартизації (CEN) офіційно
зобов’язалися для своєї роботи взяти за основу міжнародну стандартизацію (як
тільки можливо CEN приймає міжнародні стандарти як європейські). Це стосується
роботи ISO, яка є найбільшим у світі розробником добровільних стандартів, що
охоплюють майже всі галузі техніки, продукції, охорони НПС тощо. Тому аспекти
глобалізації в інституційному забезпеченні стандартизації мають негативні та
переважно позитивні ефекти так, як ISO: працює із 163 національними органами із
метрології, стандартизації і сертифікації; включає 214 технічних комітети, 510
підкомітетів, 2478 робочих груп і 72 дослідницькі групи; це 154 штатних
співробітників з 24 країн світу які координують роботу у всьому світі.
Проведений аналіз динаміки експорту, імпорту для агропромислового
сектору (АПК) та динаміки імпорту продукції України за регіонами світу
встановлено (табл. 1, 2, 3): доля продукції АПК в загальному експорті зросла до
26% а імпорті до 8,9%; експорт продукції рослинного походження збільшився у 5,4
рази а імпорту у 4,6 рази; експорт готових харчових продуктів збільшився у 2,7 рази
а імпорт у 2 рази. Динаміка імпорту продукції АПК України за регіонами світу
показала зростання їх із Європи, Азії, Африки від 2,8 до 3,8 рази. Імпорт із країн
СНД зріс до 1,4 рази. Зазначені тенденції підкреслюють важливість і можливості
зростання експорту готової сільськогосподарської продукції для України,
вирішення енергетичної безпеки держави через відновні джерела енергії,
збереження якості природного капіталу а саме земельних ресурсів та вирішення
питань адаптації законодавчо-нормативних документів у всіх галузях економіки.
Таблиця 1
Динаміка експорту продукції АПК України, млн дол. США
Продукція АПК
Доля АПК в загальному
експорті, %
Продукція
тваринного
походження та живі тварини
Продукція
рослинного
походження
Готові харчові
продукти

2005
4307,0

2008
10824,7

2009
9514,9

2010
8622,5

2011
12804,1

2012
17880,6

12,6

16,2

24,0

18,7

18,7

26,0

732,2

783,4

596,0

694,3

936,6

961,3

1695,9

5577,4

5034,9

3401,8

5532,0

9213,9

1291,7

2518,2

2088,0

2294,8

2939,1

3493,9

Складено автором на основі статистичних даних
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Таблиця 2
Динаміка імпорту продукції АПК України, млн дол. США
Продукція АПК
Доля АПК в загальному імпорті, %
Продукція твари-нного
походження та живі
тварини
Продукція рослинного
походження
Готові харчові
продукти

2005
2684,1

2008
6456,6

2009
4936,2

2010
5096,6

2011
6346,7

2012
7519,8

7,4

7,5

10,9

9,4

7,7

8,9

499,6

1702

1267,6

1107

1035,4

1718,4

525,5

1462,5

1260

1368,7

1815,9

2429,7

1454,9

2679,2

2034,3

2239,4

3026,7

2965,4

Складено автором на основі статистичних даних

Таблиця 3
Динаміка імпорту продукції АПК України за регіонами світу, млн дол. США
Всього
Європа
Азія
Африка
Країни
СНД
Інші

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2684,1
1086,4
411,5
110

6456,6
2848
1232,3
207,7

4936,1
2139,6
967,5
223

5761,8
2443,9
1185,7
327,9

6346,4
2767,2
1302,6
399,8

7519,8
3404,8
1450,7
413,9

2012 до
2005, раз
2,8
3,1
3,5
3,8

631,7

1070,4

705

787,6

917,1

899,3

1,4

444,5

1098,3

900,8

1016,9

959,7

1350,9

3,0

Складено автором на основі статистичних даних

Наприклад, базовий план адаптації екологічного законодавства до
законодавства ЄС згідно з переліком додатку XXIX до Глави 6 Частини V «Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС» передбачає, наприклад, врахування положень
Директиви 2001/42/ про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє
середовище щодо змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища»: обов'язкове врахування засад екологічної політики в проектах
державних, регіональних стратегій, програм, стратегічної екологічної оцінки,
прийняття Закону України «Про ратифікацію протоколу про стратегічну екологічну
оцінку до конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному
контексті».
Отже, інституційне забезпечення реалізації екологічних інновацій у механізмі
стійкого розвитку потребує у подальшому галузевого підходу у адаптації законів і
нормативів та розробку й імплементацію власних інновацій.
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2. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні //
За заг. ред. к.е.н. В. Г. Дідика. – К., 2007.
3. Басараб М.Б. Стратегічне значення, труднощі та перспективи європейського напрямку інтеграції України // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.
– 2003. – Вип. 11. – С. 33–42.
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ГЛАВА 2.14. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
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Важливою рушійною силою управління національним господарством та
становлення ефективної ринкової економіки є розвинене мале підприємництво,
найчисельнішою складовою якого в Україні є фізичні особи-підприємці. Через
простоту створення і ведення діяльності в статусі підприємця ця форма бізнесу
користується дедалі більшою популярністю.
З прийняттям Податкового кодексу України відбулися значні зміни в
податковому законодавстві, складі податків та зборів, методиці їх нарахування та
сплати. Однак і надалі перед Україною актуальним питанням залишається
необхідність побудови ефективного оподаткування на всіх рівнях управління.
Податкове планування та прогнозування в податковій системі України, реформування
діючої системи податкового адміністрування викликають підвищений інтерес,
обумовлений проведеними змінами, що мають на меті створення економічного й
політичного підґрунтя системи податків та зборів, формування оптимального рівня
податкового потенціалу держави та її регіонів.
Досліджуючи сутність «податкового потенціалу» зупинимось на визначенні
поняття «потенціал», що походить від латинського слова «potentia» – потужність,
приховані можливості. У великому енциклопедичному словнику під редакцією А.М.
Прохорова потенціал трактується, як сукупність наявних засобів, можливостей,
джерел. Існує більш складніший підхід, згідно якого потенціал розглядається як
система зв’язків між ресурсами та джерелами їх утворення, як ступінь потужності в
якому-небудь відношенні, сукупності засобів, необхідних для чого-небудь.
Згідно з думкою С.В. Каламбет, податковий потенціал – сукупна величина
вкладених у товар інтелектуального потенціалу, фізичних сил (праці), матеріальних
та енергетичних витрат, вартості основних фондів і засобів виробництва, що може
відображати можливість відшкодування деякої умовної величини надходжень до
загальносуспільних витрат життєзабезпечення і розвитку держави [2].
Загалом, податковий потенціал виступає теоретичною категорією і, на нашу
думку, його можна визначити як прогнозний обсяг податкових надходжень до
бюджетів усіх рівнів, який реалізується через систему взаємодії податкового
законодавства, органів податкової служби та платників податків з метою
максимально можливого наповнення бюджетів фінансовими ресурсами з
врахуванням мінімально можливих втрат платників податків для стимулювання
економічно необхідних процесів у державі.
Джерелами формування податкового потенціалу виступають потенційні
податкові фінансові ресурси, можливості платників податків, ресурси бази
оподаткування, тобто, податкові бази та ставки. Структура податкового потенціалу є
досить розгалуженою та включає три основні складові: реалізовану, нереалізовану та
прогнозну. Найпростішим шляхом розширення реалізованої складової виступає
збільшення ставок оподаткування. Друга, нереалізована складова, має великі резерви
розширення за рахунок податкового боргу, податкових пільг та тіньової економіки.
Третя, прогнозована складова податкового потенціалу передбачає можливості
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розширення його обсягів за рахунок економічного зростання і приросту ВВП, тобто
за рахунок розширеного відтворення на старих і створення нових підприємств, видів
економічної діяльності тощо [5].
Щодо визначення сутності податкового потенціалу, факторів формування та
критеріїв його оцінки, на сьогодні ще не існує однозначної думки. У світовій практиці
під податковим потенціалом прийнято розуміти «потенційний бюджетний дохід на
душу населення, який може бути отриманий органами влади за фінансовий рік, при
застосуванні єдиних на всій території країни умов оподаткування» [2].
Одиницею виміру податкового потенціалу, яка використовується в практиці
бюджетного регулювання, є податкові збори на душу населення, або податковий
потенціал на душу населення. У практиці розвинутих іноземних країн показник
податкового потенціалу розраховується по-іншому. В умовах існування
розмежованих податкових систем центрального уряду і органів місцевого
самоврядування розраховується показник податкового потенціалу територіального
колективу. Він відображає сукупні податкові надходження до бюджету відповідного
органу місцевого самоврядування.
Як відомо, кожному з видів ресурсів відповідає своя домінуюча форма доходу,
який підлягає оподаткуванню: природним ресурсам – рента, трудовим ресурсам –
оплата праці, техніко-технологічним ресурсам – прибуток, фінансовим ресурсам –
дивіденди і проценти [4, с. 41]. Втім, без законодавчого визнання таких ресурсів
об’єктами оподаткування, а також без регламентації порядку визначення податкової
бази та розрахунку оподатковуваних сум, держава не може трансформувати наявні
ресурси у податковий потенціал, а у подальшому – і у податкові доходи (рис. 1).

Рівень розвитку
виробничих
відносин у країні

Рис. 1. Схема процесу формування та реалізації податкового потенціалу
Але недостатньо лише сформувати податковий потенціал, його необхідно
також реалізувати у податкові надходження з максимально можливою ефективністю.
Цей процес є багатофакторним, а його ефективність залежить від цілої низки
чинників. Базовою умовою формування податкового потенціалу виступає, на наш
погляд, податкове законодавство, яке також є вагомим та визначальним чинником, що
обумовлює можливості реалізації такого потенціалу.
В економічній літературі до найбільш розповсюджених відносять такі чинники
формування та реалізації податкового потенціалу, як об’єктивні (зовнішні) та
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суб’єктивні (внутрішні). Однак, необхідним є виокремлення третьої підгрупи у такій
класифікації – змішаних чинників, що дозволяє враховувати факт впливу на
формування та реалізацію податкового потенціалу як внутрішніх, так і зовнішніх
умов.
Таблиця 1. Чинники формування та реалізації податкового потенціалу
Об’єктивні (зовнішні)

Система державного та
бюджетного устрою

Геополітичні:
а) місцезнаходження в країні;
б) місцезнаходження відносно
ключових торговельних та
транспортних потоків;
в) захищеність від зовнішніх
загроз;
г) міжнаціональні відносини в
регіоні.

Несприятливі природні умови

Глобалізаційні та інтеграційні
процеси

Змішані
Загальнодержавне правове поле:
а) фінансове право, у т.ч. податкове:
- запровадження нових або скасування існуючих податків;
- методичне забезпечення податкових відносин;
- зміни у порядку визначення податкової бази;
- зміна ставок податків;
- надання або скасування податкових пільг і преференцій;
- зміна загального податкового навантаження на економіку;
б) адміністративне право;
в) цивільне право;
г) інші галузі права, у т.ч. трудове, земельне тощо.

Промислова політика:
а) заходи підтримки малого та
середнього бізнесу;
б) заходи підтримки найбільших
платників податків на місцевому рівні;
в) політика природокористування;
г) інші місцеві заходи.

Сприятливість природних умов

Податкова політика місцевих органів
влади:
а) склад і структура податків;
б) податкові пільги на конкретній
території
в) ефективність роботи місцевих
податкових
органів
(контрольні
заходи,
роз’яснювальна робота тощо);
г) відпрацьованість
системи податкового
адміністрування на регіональному
рівні;
д) рівень розвитку податкового
аналізу, моніторингу, планування та
прогнозування;
е) судова практика стосовно податків;
є) ефективність та невідворотність
застосування санкцій у випадку
здійснення податкових злочинів та
правопорушень.

Рівень фінансово-економічного та соціального розвитку
території:
а) обсяги та темпи зростання внутрішнього регіонального
продукту;
б) міжрегіональна економічна інтеграція;
в) галузева структура економіки та рівень її диверсифікації;
г) рівень урбанізації та структура власності на майно;
д) транспортна та комунальна інфраструктура;
е) обсяг та структура експорту-імпорту;
є) інвестиційна привабливість та інноваційна активність
регіону;
ж) рівень конкуренції,
монополізації та тінізації економіки;
з) підприємницька активність;
и) темпи інфляції та купівельна спроможність населення;
і) рівень інформатизації суспільства.
Якість міжбюджетних відносин:
а) відповідність дохідних та видаткових повноважень
регіональної влади;
б) рівень централізації податкових надходжень у державному
бюджеті;
г) методичне забезпечення міжбюджетних відносин.
Ефективність роботи державних управлінь:
а) оптимальність структури місцевих органів влади;
б) якість та стабільність управлінських кадрів;
в) технічна оснащеність та можливість інформаційної
взаємодії з іншими органами влади;
г) ступінь корумпованості чиновницького апарату;
д) рівень податкової культури та дисципліни.
Демографічні чинники:
а) забезпеченість трудовими ресурсами;
б) рівень кваліфікації та зайнятості населення;
г) вікова структура кадрів;
д) структура міграційних процесів.
Політична, кримінальна та екологічна ситуація

*Джерело: [4]
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Суб’єктивні (внутрішні)

Регіональна соціальна, демографічна
та міграційна політики:
а) доступність та якість медичного
обслуговування;
б)
рівень
підтримки
соціально
незахищеного населення;
в) доступність житла;
г) рівень працевлаштування, у т.ч.
молоді.

Виходячи з викладеного, проведено розподіл чинників формування та
реалізації податкового потенціалу на три підгрупи: об’єктивні (зовнішні), суб’єктивні
(внутрішні) та змішані [табл. 1].
Таким чином, проведене дослідження дозволило виявити комплекс чинників
впливу на формування та реалізацію податкового потенціалу, що може бути
корисним для підвищення податкового потенціалу діяльності фізичних осіб підприємців.
Показник податкового навантаження відіграє важливу роль в діяльності
фізичних осіб - підприємців, оскільки представляє собою дослідження ефектів явного
і неявного впливу податків на добробут їх платників. Надмірне податкове
навантаження є негативним фактором податкової політики, яка не дає нормально
функціонувати підприємствам, стримує ділову активність суб'єктів господарювання.
Своєю чергою, надмірно низький рівень податкового навантаження – це
недоодержання податкових платежів, що не дає змоги державі повною мірою
виконувати свої функції. Під оптимальним рівнем податкового навантаження
розумують рівень, при якому платники податків, відносно до своєї
платоспроможності, згодні платити встановлені державою податкові платежі,
одержуючи від держави якісні суспільні блага [3].
В Україні малий бізнес займає незначну частку у ВВП. Таким чином, держава
зацікавлена у стимулюванні процесу створення та розвитку малих підприємств, адже
без збільшення частки останніх у ВВП до 50% вітчизняна економіка не матиме
стабільності, стійкості та необхідної кількості робочих місць.
Попри реформу податкової системи, що викликана змінами у Податковому
кодексі, частка податків у прибутку підприємств в Україні суттєво відрізняється від
аналогічного показника в економічно розвинених країнах і тих, які ефективно
розвиваються. За міжнародними оцінками, сумарно на податки в Україні припадає
54,9 % від прибутку. Цей показник визначено з урахуванням норм Податкового
кодексу України, яким після 2010 року сумарна частка податків була зменшена з
57,2%.
Більшою за існуючу в Україні є частка податків лише в Білорусі та Киргизії
(80,4% і 57,2% відповідно). У Польщі, для прикладу, податки становлять сумарно
42,3% від прибутку, Молдові − 30,9%, Казахстані − 29,6%. Зрозуміло, що ставки
оподаткування, передбачені сьогодні Податковим кодексом, не лише не сприяють
розвиткові виробництва в нашій країні, а й роблять вітчизняні товари та послуги
неконкурентними у світовій економіці.
Порівняння різних чинників оподаткування (табл. 2) за досліджуваний період
свідчить про те, що умови, створені в Україні Податковим кодексом, призвели до
зменшення ставки податків у 1,04 рази (на 2,3 %), кількість платежів зменшилась у
1,14 рази (на 19), а витрати часу на сплату податків скоротились у 2,17 рази (на 458
годин на рік) відносно показників 2009 року.
Зміни, запроваджені Податковим кодексом України, не є такими, що значно
покращують вітчизняну систему оподаткування, проте їх вплив на податкову систему
Україну є відчутним. Так, у 2012 - 2013 роках, провівши реформи в 8 з 10 областей,
які оцінюються у дослідженні «Doing business», Україна стала провідною країною
серед таких, що досягли найбільших результатів [8].
Що стосується ставок податків та їх частки у прибутку малого підприємця, то
чималі 54,9 % слід розглядати спільно з єдиним соціальним внеском, який також
створює фіскальне навантаження на бізнес і також розраховується у відсотках до
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прибутку. Таким чином, для малого підприємця в Україні ставка оподаткування
збільшується ще й на ставку єдиного соціального внеску. І якщо розмір витрат і,
відповідно, розмір податку залежать від конкретного виробництва, то розмір єдиного
внеску становить мінімум 33,2 %
від прибутку. Отже, сумарно фіскальне
навантаження на малий бізнес сьогодні досягає 88,1 % від прибутку.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз сплати податків в Україні
Дані зі сплати податків
Місце в рейтингу за легкістю сплати
податків
Загальна сума податків (% від прибутку)
Кількість платежів
Час (годин на рік) на сплату податків
*Джерело: складено автором на основі [8]

2009
180

2010
181

2011
181

2012
168

2013
164

57,2
147
848

57,2
147
736

55,5
135
657

55,1
128
491

54,9
128
390

Слід зважати також і на перелік витрат, які враховуються при визначенні
прибутку. Відповідний перелік встановлюється національним законодавством різних
країн. Згідно з Податковим кодексом України підприємець – фізична особа не має
можливості відносити до витрат амортизаційні відрахування, витрати на навчання,
рекламу та інші витрати, які не оподатковуються в динамічно розвинених економіках.
Отже, підприємець повинен сплачувати 88,1 % і з цих витрат. Таким чином, загальна
система оподаткування в Україні унеможливлює ведення малого бізнесу, потрібна
спеціальна система його оподаткування.
Особливої актуальності набуває проблема удосконалення спрощеної системи
оподаткування. На нашу думку, удосконалена система спрощеного оподаткування
сприятиме подальшому розвитку підприємницької діяльності,
збільшенню
надходжень до бюджету та усуненню схем зловживання спрощеною системою. Про
ефективність буде свідчити процес легалізації тіньової економіки, рух капіталів у
легальний сектор.
Вважаємо, що переходу до принципів західної моделі спрощеного
оподаткування у вітчизняній практиці не відбулося. Якщо говорити про досвід
розвинених зарубіжних країн, то слід відзначити, що у країнах, де малий бізнес
сформувався і працює протягом декількох десятиліть, основними заходами з його
підтримки є вже не оподаткування, а кредитування, в тому числі податкове. В тих
країнах, в яких малий бізнес тільки формується і де система оподаткування
(найчастіше одночасно з іншими умовами ведення бізнесу) не стимулює, а
перешкоджає розвитку підприємництва, як правило, працюють спеціальні режими
оподаткування або максимально спрощується вся податкова система.
Досвід країн, які успішно та ефективно розвивають свої економіки і посідають
провідні позиції в міжнародних рейтингах, свідчить про те, що спеціальна система
оподаткування повинна містити мінімум платежів. Це автоматично зменшить час для
розрахунків і звітності за податковими зобов’язаннями. Ідеальною для України на
сьогодні видається система, за якої підприємець сплачував би один платіж, який не
залежав би від виду підприємницької діяльності чи отриманого доходу. Цей єдиний
платіж повинен містити в собі абсолютно всі податки і збори, в тому числі соціальні,
які не стосуються найманих працівників і реального використання ресурсів. Він може
сплачуватись у два способи: у вигляді фіксованої ставки для визначених законом
видів діяльності або у вигляді тарифної ставки від отриманого доходу.
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Механізм підвищення податкового потенціалу діяльності фізичних осіб підприємців розглядається як система важелів, форм, методів, інструментів
державного впливу, спрямованих на стимулювання економічної та фінансової
діяльності платників та підвищення її ефективності шляхом зміни податків і
оподаткування. Дія важелів механізму податкового стимулювання спрямована на
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів господарювання,
підвищення їх економічної активності. До основних важелів відносять: податкові
пільги (звільнення від сплати податків, зниження податкової ставки, зниження бази
оподаткування, відтермінування зобов'язання щодо сплати податку тощо), спрощення
податкового адміністрування, податкова угода (договірне зменшення податкового
зобов'язання чи часу його сплати, розстрочка податкової заборгованості, звільнення
від податкового зобов'язання), податковий кредит (відшкодування), податковий
вексель. Політика податкового стимулювання переважно реалізовується за рахунок
застосування податкових пільг. Другим важливим важелем є спрощена система
оподаткування [5, с. 29].
Альтернативні системи оподаткування фізичних осіб – суб’єктів малого
підприємництва мають внутрішні суперечності, що знижує ефективність дії цих
засобів податкового регулювання. Проблемою є відсутність механізму індексації
фіксованих ставок податків, що призводить до зменшення їх потенціалу.
Перспективним напрямом розв’язання цієї проблеми є перехід від фіксованих до
кратних ставок. Така система не стимулює, а стримує платників від створення нових
робочих місць і збільшення кількості найманих працівників. Для створення реальної
зацікавленості підприємців у залученні додаткових найманих робітників доцільно
застосовувати зменшення суми податку для кожного із них.
Однією з найбільш серйозних проблем є неможливість здійснення контролю за
дотриманням установленого обмеження щодо обсягу доходу громадянина –
підприємця, оскільки він звільнений від обов’язкового ведення обліку доходів і
витрат, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Звідси випливає й
наступна проблема, а саме, оподаткування виручки, що перевищує гранично
допустимий рівень для обраної групи платників податку. Нині вся понадлімітна
виручка надходить підприємцю у неоподатковуваному вигляді, що, безумовно, не
відповідає принципу справедливості оподаткування. Цілком логічним є обкладення
цієї частини доходів на загальних підставах. Розв’язання зазначених проблем
потребує або введення обов’язковості податкового обліку, або застосування непрямих
методів визначення податкових зобов’язань [6, с. 307].
Можна виділити основні шляхи підвищення податкового потенціалу діяльності
фізичних осіб – підприємців через:
1) підвищення результативності механізмів щодо стимулювання росту
ефективності господарювання, які сприяють розширенню податкової бази, що
використовуються окремо на місцевому та державному рівнях загалом;
2) створення умов для розвитку та зміцнення малого бізнесу;
3) ефективне
використання
можливостей
діючого
податкового
законодавства з метою максимального збільшення податкового потенціалу;
4) підвищення податкової культури серед жителів регіону, тобто виховання
законослухняних платників податків, формування позитивного відношення
громадськості до сплати податків як до конституційного обов’язку кожного
громадянина;

255

5) покращення процесів збору податків, в тому числі за рахунок
поліпшення роботи фіскальних органів.
Отже, спрощена система оподаткування є необхідною частиною державної
політики розвитку малого підприємництва. Вона має відповідати принципам
простоти визначення бази оподаткування та розміру податкового зобов’язання,
мінімізації облікових процедур до рівня, доступного пересічному громадянину із
загальною середньою освітою. Важливою вимогою є стабільність спрощеної системи
оподаткування протягом тривалого часу. Лише за таких умов ця система виконає
свою функцію із залучення широкого кола громадян до самостійної підприємницької
діяльності та створення робочих місць.
Формування стратегії економічного розвитку малого бізнесу має відбуватися на
основі положень і напрямів Європейської хартії для малих підприємств, а саме:
 навчальна та професійна підготовка для підприємців;
 дешеве та швидке відкриття нової компанії;
 удосконалення законодавства та регулювання;
 наявність кваліфікації;
 поліпшення доступу в режимі "он-лайн";
 забезпечення більшої вигоди від єдиного ринку;
 оподаткування та фінансові питання;
 посилення технологічного потенціалу малих підприємств;
 успішні моделі електронного бізнесу та його всебічна підтримка;
 ефективне представлення інтересів малих підприємств в ЄС та на
національному рівні [7, с.164].
Виконання вищезазначених десяти напрямів Європейської хартії для малих
підприємств стосується органів управління як на макрорівні, так і на рівні малого
підприємства. В результаті дані напрями спрямовані на підвищення конкурентної
позиції будь-якого малого підприємства за умов поглиблення світогосподарських
зв’язків та глобалізаційних процесів.
З метою підвищення податкового потенціалу та покращення бізнес середовища
необхідно здійснити наступні кроки з удосконалення податкової політики України:
1. Серед багатьох пріоритетів та цілей податкової політики чітко обрати
стимулювання ділової активності як основи розбудови конкурентоспроможної
економіки, а отже, перспективної фіскальної ефективності та економічного зростання
у цілому.
2. Слід враховувати фундаментальну відмінність між цілями та механізмами
реалізації податкової політики за умов глобалізації та інтеграції. Економічна
інтеграція в довгостроковій перспективі має призвести до податкової конвергенції
податкових систем різних країн на основі єдиної податкової політики.
3. Проводити скоординовану м'яку податкову політику паралельно з жорсткою
бюджетною, обмежувальною грошово-кредитною та гнучкою курсовою (валютною)
політиками. Це буде найбільш прийнятний варіант для української економіки із
слаборозвинутими інститутами, значним рівнем доларизації, істотним рівнем
суспільної свідомості, демократії, корупції.
4. Удосконалення фіскальної ефективності податкової системи в умовах
гострого дефіциту державних фінансів слід проводити не на шкоду реалізації цілей
стимулювання ділової та інвестиційної активності.
5. Впровадження стимулюючого потенціалу податкової системи у напрямку
залучення бізнесу до реалізації пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку
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шляхом обґрунтованого надання різних видів податкових преференцій. Зокрема, це
стосується:
- Надання податкових пільг для інвестиційної діяльності, яка реалізує
пріоритети економічного розвитку, примножує інтелектуальний капітал, сприяє
створенню нових робочих місць, розв’язує проблеми екології та засновує
високотехнологічне виробництво.
- Оптимізація використання стимулюючого потенціалу спеціальних податкових
режимів. Впродовж останніх років ефективність використання спеціальних правових
режимів економічної діяльності немає одностайної оцінки.
- Запровадження системи інвестиційно-інноваційних податкових кредитів як
ефективного інструменту стимулювання ділової активності.
- Удосконалення процедури адміністрування ПДВ, особливо його
відшкодування. У Податковому кодексі досить сумнівним з точки зору своєчасності є
положення стосовно зниження ставки ПДВ, який за своєю природою є непрямим
податком і не здійснює додатковий тиск на фінансовий стан підприємства, а лягає на
споживача. Більш ефективним є зниження оподаткування прибутку, а не ПДВ.
6. Удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності
суб'єктів малого підприємництва. У цілому спрощена система оподаткування в
рамках Податкового кодексу наразі доопрацьовується, що потребує особливої уваги,
адже малий бізнес в умовах високого рівня безробіття виконує соціальну функцію.
7. Підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності на
регіональному рівні за рахунок децентралізації податкової системи, в т.ч. шляхом:
удосконалення перерозподілу системи оподаткування у напрямку посилення
фіскальної потужності регіонів.
Запропоновані напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання
ділової активності та покращення податкового середовища функціонування бізнесу в
Україні повинні бути реалізовані в комплексі, а також скоординовані з відповідними
інструментами грошово-кредитної, валютної, бюджетної та митної політик. Реалізація
податкового потенціалу всіх секторів національної економіки є запорукою
формування міцного фінансового базису економічного зростання.
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ГЛАВА 2.15. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
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Національна економіка потребує докорінної перебудови всього господарського
механізму, формування якісно нових соціально-економічних відносин, створення
ефективної системи управління виробничими процесами та організації системи
оплати праці. Успіх економічних перетворень значною мірою залежить від поєднання
двох основних факторів – результативної діяльності працівників і керівників
підприємств та створення гідних умов праці.
Організація оплати праці є одним з головних заходів щодо підвищення
продуктивності праці, а також характеризується високим рівнем складності та витрат,
тому вона потребує системного забезпечення, чіткого регламентування, постійного
контролю та адаптації до змінних умов господарювання. У зв’язку з цим,
справедливим є твердження С. Сулакшина: «Питання про заробітну плату – це
питання не тільки про зарплату. Її рух взаємопов'язаний з комплексом різноманітних
процесів. Вона – джерело інвестицій в людський капітал, стимул до підвищення
продуктивності праці» [1].
Особливого значення це набуває для підприємств промисловості України, де
якісне оновлення системи оплати праці, виконання заробітною платою у повному
обсязі притаманних їй функцій, здатні суттєво підвищити продуктивність праці і
забезпечити високу результативність виробничої діяльності.
Промисловість країни залишається однією з провідних галузей
господарювання, а рівень розвитку машинобудування – вагомим показником, яким
оцінюють рівень економічного розвитку держави, її інноваційний потенціал. Важка
промисловість формує понад 80% загальної вартості реалізованої продукції
промисловості, зокрема на машинобудування припадає 12 – 14% [2, с. 59]. У
машинобудуванні зосереджено 21,8 % вартості основних засобів і 15,6 % оборотних
активів промисловості, у галузі працює понад 20 % кількості працівників вітчизняної
промисловості [3].
Для машинобудівного комплексу України є характерною ціла низка соціальноекономічних проблем як на макро-, так і на макрорівні [4; 5, с. 78-80; 6, с. 68]:
- на державному рівні: деструктивний механізм функціонування ринку праці;
не виважена соціальна політика; неефективна політика екологізації та
природокористування; значний рівень тінізації економіки; неефективність
антимонопольної діяльності і т.д.;
- ні рівні підприємств: відсутність ефективної системи оплати праці та
додаткових винагород; низький рівень управління персоналом; нерозвиненість
корпоративної соціальної відповідальності; застарілість та високі показники
зношеності основних фондів підприємств; недосконалість системи охорони праці;
відсутність екологічної відповідальності підприємств тощо.
Не дивлячись на те, що сектор машинобудування посідає вагоме місце в
показниках промислового розвитку, рівень заробітних плат у цій галузі залишається
нижчим, ніж середнє його значення у промисловості в цілому. Так, у І кварталі 2014
258

р. середня заробітна плата у промисловості зросла з 3716 грн. у січні до 3990 грн. у
квітні, тоді як її показник для машинобудівних підприємств був меншим, ніж у
середньому по галузі протягом усього періоду – на 25,2% у січні та на 13,6% у квітні
[7].
Крім того, станом на квітень 2014 р. рівень заробітних плат працівників
машинобудування залишається значно нижчим за показники оплати праці таких видів
промисловості, як добувна промисловість (5670 грн.), виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення (5011 грн.), виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів (6095 грн.), металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів
(4603 грн.), постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (4758 грн.) [7].
Таким чином, нагальним є вирішення питання пошуку якісно іншої моделі
побудови оплати праці працівників машинобудівних підприємств. На нашу думку,
ефективним способом формування винагороди за працю на машинобудівних
підприємствах може стати адаптована система грейдів при визначенні розміру оплати
праці. Грейдинг дає можливість оцінити посади та робочі місця та на їх основі
сформувати кваліфікаційні групи, що є доцільним у випадку вузької спеціалізації
діяльності на підприємствах машинобудування.
Важливе значення в процесі вдосконалення оплати праці на підприємстві має
окреслення критеріїв ефективності системи думку, які повинні розглядатися з трьох
сторін:
- для цілей підприємства: економічно обґрунтована - пов'язана з результатами
організації; відповідна організаційній культурі - відповідна ключовим цінностям
підприємства; така, що мотивує до залучення у реалізацію короткострокових і
довгострокових цілей підприємства - змінює ставлення людей до праці;
- для працівників: справедлива - враховує особливості професій, набір їх
реальних відповідальностей, вимоги до освіти і досвіду роботи, складність проблем,
управління людьми і т.д., заохочує кращих робітників; цілісна – забезпечує
відповідну винагороду за відповідний результат; враховує інші складові винагороди;
ринкова - розмір зарплати працівника порівнюється з зарплатами подібного
працівника в місті, регіоні, в Україні;
- для управління системою: доступна - прозорі і зрозумілі принципи оцінки
посади і працівника, кожен знає як вплинути на підвищення своєї зарплати;
контрольована - дозволяє гнучко враховувати політичні та економічні фактори.
Запропонована система організації оплати праці за допомогою грейдів
вирішить два важливих питання:
1) забезпечення зовнішньої конкурентоспроможності заробітних плат (рівень
оплати праці враховує середньогалузевий показник та відповідає рівню оплати
спеціалістів необхідної кваліфікації);
2) формування внутрішньої справедливості окладів працівників (чим більший
внесок працівника в досягнення бізнес-цілей підприємства та відповідно, чим вищий
грейд посади, тим вищий діапазон окладів посади; чим вища індивідуальна
ефективність працівника, тим вище його оклад в межах діапазону).
У відповідності з внеском в досягнення бізнес-цілей підприємства кожній
посаді присвоюється грейд на основі порівняння з ринком України та оцінки за
трьома факторами: знання та вміння, відповідальність та вирішення питань (рис.1).
Принцип визначення діапазонів окладів для посад до 20 грейду полягає у
встановленні середини «вилки» грейду на рівні верхнього дециля ринку України. Для
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керівного складу персоналу підприємства принцип визначення діапазонів окладів
полягає у встановленні середини діапазону грейду з урахуванням медіани ринку
винагород вищого керівництва (ринок TopEx; медіана +20%).

Рис. 1. Фактори оцінки посади та визначення грейду*
*побудовано на основі методу Едварда Хея

Крім того, вважаємо за доцільне враховувати рівень інноваційної
конкурентоздатності персоналу, оскільки галузь машинобудування є досить
високотехнологічною та передбачає високий рівень інноваційної діяльності (табл.1).
Рівень інноваційної конкурентоздатності працівника пропонується оцінювати на
основі методики, розробленої російськими науковцями [8], з урахуванням результатів
інноваційної діяльності працівника, в межах від 0 до 1 (при цьому показник менший
за 0,6 вважається низьким).
Таблиця 1
Матриця співвідношення інноваційної конкурентоздатності працівника та рівня
оплати праці*
0

1,10

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

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

* По вертикалі – показник рівня інноваційної конкурентоздатності
По горизонталі – коефіцієнт доплат

Таким чином, з урахуванням показника рівня інноваційної конкурентоздатності
працівника формула розрахунку окладу матиме наступний вигляд:
PO  ( Зі  Кв  Зі  С  Зі  Осв  Зі  ПФ)  Рік  ЗП ,
(1)
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де PO - рівень окладу працівника;
Кв - рівень кваліфікації працівника;
Осв - рівень освіти працівника;
ПФ - психофізіологічні якості;
Зі - значимість відповідного фактора (ваговий коефіцієнт);
Рік - рівень інноваційної конкурентоздатності працівника;

ЗП - середньогалузева заробітна плата, грн.

Заробітна плата за запропонованою системою складається з трьох частин:
ЗАРОБІТНА ПЛАТА = ПОСТІЙНА ЧАСТИНА + ЗМІННА ЧАСТИНА + ПІЛЬГИ
Постійна частина розглядається як оклад працівника, що є гарантованою
винагородою за працю, розмір якого залежить від історії переглядів, грейду посади та
ефективності роботи за період. Пропонується перегляд окладів 1 раз на рік за
результатами щорічної оцінки ефективності. Крім оцінки, на підвищення окладу
впливає актуальний його рівень по відношенню до діапазону грейду. Підвищення
заробітної плати пропонується здійснювати на основі використання шкали оцінок
(табл. 2).
Таблиця 2
Матриця співвідношення зміни окладу на основі щорічної оцінки персоналу*
Рівень
окладу/
оцінка

Нижче мінімуму
діапазону грейду

Нижні 25 %
грейду

Середина
діапазону грейду

Верхні 25%
діапазону
грейду

Вище максимуму
діапазону грейду

А+

20%

15%

10%

4%

4%

А

20%

15%

10%

4%

4%

B

15%

10%

7%

4%

4%

В-

4%

4%

-

-

-

C

-

-

-

-

-

* темно-сірий – оклад не змінюється

сірий – помірне підвищення окладу
світло-сірий – середнє підвищення окладу
білий – найвище підвищення окладу
% підвищення окладу може змінюватися в залежності від рішення вищого
керівництва

Змінна частина заробітної плати є винагородою, розмір якої залежить від
досягнення поставлених цілей за період. Періодом розрахунку доцільно визначати 1
рік. Максимальний розмір річного бонусу розраховується як частка в річному окладі
(грос) з урахуванням грейду займаної посади (табл. 3).
Таблиця 3
Взаємозв’язок розміру річного бонусу та грейдів
Група грейдів

від 23

22-21

20-19

18-17

16-15

14 та
нижче

Допоміжний
персонал

Максимальний
бонус

100%

60%

40%

30%

20%

12,5%

8%
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Розмір бонусу за рік визначається як добуток максимального бонусу в гривнях
та підсумкової результативності у %:
РІЧНИЙ БОНУС = max бонус (%) × річний оклад × результат щорічної оцінки
(%)
Розмір бонусу допоміжного персоналу визначається таким чином:
РІЧНИЙ БОНУС = 8% × річний оклад × % за рішенням керівника
У сучасних умовах господарювання співвідношення постійної та змінної
заробітної плати повинно бути встановлено на рівні 60/40. При цьому кількість
незрозумілих премій та доплат повинна бути зменшена, а існуючі додаткові
винагороди – чітко окреслені. Саме на це покликана система грейдів, що підтверджує
співставлення чинної схеми формування заробітної плати та структури заробітної
плати на основі грейдів (рис.2).
Побудова грейдів – процес досить складний, що вимагає від виконавця високої
кваліфікації, володіння повним обсягом інформації, а також великих часових витрат,
пов'язаних з описом посад, визначенням критеріїв їх оцінки, аналізу величини
заробітної плати, установки діапазонів оплати праці та багато іншого. Тому
впровадження системи грейдів на підприємстві має відбуватися в кілька етапів [9]:
Базовий оклад
Заробітна плата

=

+

+

Бонуси

Доплати згідно КЗпП
України

Чинна система

Персональні
б
Премії
Бенефіти

Базовий оклад в

Премії за якість роботи та

Рис. 2. Порівняння чинної системи
оплати працііндивідуальну
та системи
грейдів
результативність
межах грейду
Заробітна плата
Система грейдів

=

+
Доплати згідно КЗпП
України

+

Бонуси за підсумками роботи
підприємства за рік
Доплати за особисту участь у
проектах

1. Підготовка робочої групи, вивчення методики грейдинга.
2. Розробка документації (концепція, положення та інші).
3. Оцінка посад (анкетування, інтерв'ювання, бесіда).
4. Визначення вимог до посад, уточнення факторів.
5. Розподіл факторів за рівнями (ранжування).
6. Оцінка кожного рівня.
7. Оцінка ваги фактора.
8. Розрахунки кількості балів для кожної посади.
9. Розподіл балів за грейдами.
10. Встановлення посадових окладів і розрахунок «вилок» окладів.
11. Відтворення графіка і аналіз результатів.
Перехід на нову систему грейдів можна окреслити в 4 етапи:
1) спроектувати (PLAN) – побудова діаграми Ганта проекту переходу,
наприклад: 2 місяці – моделювання та налагодження системи, 3 місяці – апробація та
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коригування системи; 2 місяці – навчання; 2 місяці – введення системи у
функціонування;
2) провести апробацію, пілотаж (DO) – передбачається робота з персоналом
підрозділів, в яких проводиться апробація; перевірка можливості реалізації, а саме:
достатність наданої інформації, зрозумілість системи для працівників, зручність
системи для керівництва; пілотаж повинен демонструвати, що досягаються очікувані
результати від впровадження нової системи грейдів: не відбувається зниження
поточного рівня оплати праці та матеріальної мотивації; система дозволяє спростити
розрахунок заробітних плат та управління фондом оплати праці;
3) коригування та навчання (CHECK&STUDY) – передбачає необхідність
скоригувати всі елементи нової системи грейдів за результатами, отриманими в ході
пілотажу; внести необхідні зміни до регламентуючих документів, що описують нову
систему; внести зміни в корпоративну інформаційну систему; розробити план-графік
впровадження нової системи грейдів на всьому підприємстві; підготувати і погодити
проекти штатних розкладів за новою системою грейдів; розробити програму
інформування співробітників щодо впроваджуваної системи (внутрішній PR);
розробити програму навчання та тренінгів для керівників підрозділів і співробітників
щодо впроваджуваної системи; провести навчання співробітників кадрової служби,
задіяних у процесі впровадження нової системи грейдів; розробити програми
моніторингу;
4) впровадження (ACT) – передбачає безпосередню експлуатацію нової
системи грейдів на підприємстві та постійний моніторинг.
Таким чином, стабільне функціонування та сталий розвиток машинобудівної
галузі є важливою передумовою ефективності економіки України. На сучасному етапі
система оплати праці на машинобудівних підприємствах є недосконалою та
неефективною, що підтверджує низький рівень заробітних плат працівників
порівняно з іншими галузями промисловості.
Застосування запропонованої системи оплати праці на основі грейдів є
доцільним для машинобудівних підприємств, оскільки на відміну від вертикальної
побудови кар’єри, вона дозволяє будувати кар’єру горизонтально в межах певного
рівня. Наприклад, підвищення працівником кваліфікації, освіти матиме вплив на
рівень заробітної плати, оскільки зросте питома вага фактора знання, не дивлячись на
те, що посада працівника залишиться незмінною. До того ж на великих підприємствах
існує велика кількість посад, що створює багато проблем. Тому в застосовуваних
сьогодні системах визначення посадових окладів доводиться формально іменувати
посади, щоб якимось чином розмістити їх в ієрархічній вертикалі. Цю проблему
вирішує система грейдів.
Запропоновані шляхи вирішення проблемних питань в організації системи
оплати праці є підґрунтям для подальших наукових досліджень з удосконалення
управлінського
механізму
діяльності
підприємств,
що
підвищить
конкурентоспроможність персоналу не тільки на машинобудівних підприємствах
зокрема, але й загалом по Україні.
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ГЛАВА 2.16. ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА ПІД ПРИЗМОЮ ЦИКЛІЧНОСТІ
В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
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Хомин О.Й.
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Львівського державного університету внутрішніх справ
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Перехід до сталого розвитку передбачає забезпечення потреб населення, що
проживають на території держави і захист інтересів майбутніх поколінь базуючись,
на безпечному і здоровому довкіллі.
Концепція сталого розвитку – це узгодженість економічного, екологічного та
людського розвитку, що дозволить всім поколінням забезпечити стабільну (сталу)
якість життя населення та гарантуватиме її безпеку. Вона повинна стати основною
базовою для гарантування демографічної безпеки держави, оскільки «стійкий
розвиток – це розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу
здатність прийдешніх поколінь задовольняти свої особисті потреби» [1, с. 5-11].
Сталий розвиток дозволить в повній мірі убезпечити «демографічну безпеку
держави – стан захищеності життєво-важливих інтересів держави, суспільства та
людей, що проживають на певній території від внутрішніх і зовнішніх загроз, який
призведе до розширеного відтворення населення (безперервного відновлення його
чисельності та структури через зміну поколінь)» [2, с.15].
Незважаючи на поставлену ціль сталого розвитку ще у Ріо-де-Жанейро (1992
р.) вже у Йоганнесбурзі (2002 р.) відзначалося, що парадигма сталого розвитку
протягом десяти років на практиці не застосовувалася належним чином.
В Україні вже не одне десятиріччя фахівці займаються дослідженням сталого
розвитку [3, 4, 5, 6, 7] і незважаючи на це, і до сьогоднішнього дня його постулати не
знайшли свого втілення у життєдіяльності нашої країни.
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Не одна держава світу вже стала на шлях сталого розвитку. Їхніми основними
характеристиками є дотриманням демократичних принципів та відкритості
суспільства. В цих державах відсутня дискримінація, здійснюється демократичне
управління за рахунок правового регулювання, відбувається «забезпечення вільного
перетоку товарів, капіталу, інновацій, надходження інвестицій, постійне
вдосконалення інституційної структури, яка націлена на безпеку суспільства і
держави тощо» [8, с.12-23].
Перехід нашої держави на рейки сталого розвитку має «підводні камені», а
саме: відсутність «уніфікованих концептуальних основ сталого розвитку держави та
регіонів. Не визначено єдиного критерію оцінювання сталості та індикаторів сталого
розвитку» [9, с.9].
Сталий розвиток передбачає задоволення насамперед природних, екологічних
та економічних питань життєдіяльності населення країни. Але, правомірно
зазначають автори [9, с.9] в рамках концепції сталого розвитку нашої держави не
було зроблено акцент на людину, точніше, на відносини між людьми з приводу
використання обмежених екологічних та інших ресурсів, зокрема палива та
стратегічного просторового ресурсу.
Для забезпечення демографічної безпеки в умовах переходу держави до
сталого розвитку «необхідна обов’язкова узгодженість економічного, екологічного та
людського розвитку таким чином, щоб від покоління до покоління не зменшувалися
якість і безпека життя людей, не погіршувався стан довкілля, а забезпечувався
соціальний прогрес у своїй сталості і гармонійності» [10, с.8-14].
Модель сталого, стійкого розвитку, як і будь-яка соціальна модель, є системою
інтегрованих компонентів, їх суттєвих відносин і зв’язків, що відображають основний
зміст процесів збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку [9,
с.9].
Питання забезпечення сталого розвитку держави залишається на сьогоднішній
день актуальним.
Досягнення основної мети сталого розвитку відбувається за допомогою
ощадного використання природних ресурсів, ефективного виробництва та
ефективних суспільних процесів.
Сталість — це такий якісний стан соціально-економічної системи, у якій під
впливом як внутрішнього, так і зовнішнього середовища не порушуються раціональні
комбінації між наявними ресурсами і зростаючими потребами [10, с.8-14].
У всіх вихідних умовах сталого розвитку йдеться про перехід від стихійності
до керованості. Виходячи з цього, можна сформувати модель сталого розвитку з
таких основних положень:
 у центрі уваги мають бути люди та їх право на здорове й плідне життя в
гармонії з природою;
 охорона довкілля повинна стати невіддільним компонентом процесу розвитку,
що не може розглядатися окремо від іншого;
 задоволення потреб у розвитку й збереженні навколишнього середовища;
 розвиток і збереження довкілля має поширюватися не тільки на нинішнє, а й
майбутнє покоління;
 зменшення розриву між життєвим рівнем у різних країнах та подолання
бідності належить до найважливіших завдань світової спільноти;
 для досягнення стійкого розвитку держави слід вилучати або обмежувати
моделі виробництва та споживання, які йому не сприяють [9, с.9].
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Сталий розвиток демографічної безпеки забезпечується при нівелюванні загроз
та небезпек складових демографічної безпеки.
Сталий розвиток потрібно розглядати як поступальний рух, що формується з
циклічних коливань. Соціальні, політичні, економічні, екологічні зміни спричиняють
необхідність населенню адаптуватися до нових умов. Будь яка переміна призводить
до зміни звичної ситуації, що призводить до вирішення певних проблем, що тягнуть
за собою нову зміну звичного ходу подій. Таким чином формуються підйоми та
спади, що і породжують циклічні коливання. Цикли базуються на фазах, в сою чергу,
кожна фаза циклічного розвитку є базисом для формування нової фази циклу. Кожен
попередній період із своїми особливостями є передумовою формування наступного,
відмінного від попередніх періодів фаз циклу. Тому кожна нова ситуація в суспільстві
може викликати формування нової фази циклічних коливань, або ж стимулювати
існуючу. Кожна наступна фаза має свої специфічні умови формування та особливості.
Циклічність демографічної безпеки – це рух від однієї безпекової рівноваги до
другої. Циклічність потрібно розглядати як форму прогресивного розвитку. На
формування циклічних коливань впливають внутрішні і зовнішні фактори. Вони
визначають характер циклу та його тривалість, специфіку проявів окремих фаз.
Зовнішніми факторами можуть бути об'єктивні та суб'єктивні обставини, які
викликають періодичну повторюваність і які знаходяться поза системою сталого
розвитку демографічної безпеки. Вони впливають на циклічність різного роду
ситуації, як приклад це політична, енергетична, сировинна, інноваційна ситуації.
Внутрішні фактори циклічних коливань знаходяться в самій системі сталого
розвитку демографічної безпеки. Вони викликають як підйоми, так і спади активності
через певні проміжки часу, сюди ми відносимо:
 частка зайнятого населення як у виробничій сфері, так і в сфері послуг;
 освіта працівників;
 кваліфікація працівників;
 креативність їх думок;
 охорона здоров’я;
 ріст неактивного населення на фоні росту тривалості життя і прогресу в
медицині;
 особисте споживання, скорочення або зростання якого впливає на обсяг
виробництва та зайнятості;
 інвестування, а саме: вкладення фінансів у розширення виробництва,
модернізацію, що призводить до створення нових робочих місць;
 економічна політика держави щодо виробництва, попиту та споживання;
 міждержавне регулювання економічних відносин;
 стан екологічної ситуації;
 стан кримінальної злочинності.
Звернемо увагу на те, що починаючи з родоначальників теорії циклічних
коливань в економіці всі автори в тій чи іншій мірі приділяли належну увагу
питанням, що пов’язані з демографічними чинниками, що забезпечують демографічну
безпеку держави.
Так, ще Й. Шумпетер у своїй роботі «Теорія економічного розвитку» показав
неоднаковий вплив науково-технічного прогресу внаслідок впровадження
нововведень, а отже визнав, що циклічність економічного розвитку базується на
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поширенні нововведень. Визнав, що вони з одного боку призводять до економічного
зростання, а з іншого унеможливлюють традиційний економічний розвиток.
У своїй роботі голландський економіст Ван Гельдерен у 1913р. розглядав разом
з довгими хвилями цін більш короткі ряди виробництва, міграції, зайнятості [11].
Кондратьев М.Д. в своїй роботі [12] зазначав, що кожен цикл протікає в
конкретно-історичних умовах, які є визначальними у формуванні фаз економічного
циклу.
В 60 роки ХХ століття французький вчений П. Боккара визнав, що коливання
довгих хвиль з періодом 45-60 років тісно пов’язані з демографічними факторами, а
саме сюди відносив нерівномірний приріст населення.
Головним фактором, що обумовлює циклічний рух органічної будови капіталу,
Боккара вважає приріст населення. Він слушно зауважив, що економічний підйом
супроводжується ростом народжуваності, економічний ефект від цього
прослідковується вже через 15-20 років, коли вливається нова робоча сила [13, 14],
яка має постійний заробіток, що призводить до збільшення народжуваності. Ріст
доходів, зменшення безробіття, зниження прибутку веде до застосування новітніх
технологій та призводить до зменшення зайнятості населення, таким чином
починається спад у циклічному розвитку. Відбувається структурна криза та масове
безробіття. Спад продовжується до того моменту, коли вливається нове покоління
відносно дешевої робочої сили.
Інший французький економіст Луі Фонтвьей розглядає додаткову вартість як
основний механізм, що формує довгі хвилі у економічному, соціальному та
політичному житті [15]. Він детально аналізує демографічні та соціальні аспекти. Він
аналізує зв'язок між виробництвом, вартістю робочої сили, заходи на її освіту і
соціальний захист.
Дослідники франкфуртського Інституту марксистських досліджень у ФРН в 80
роках ХХ століття досліджували теорію трудової вартості та її влив на циклічні
коливання. Їх представник Девід Гордон зазначає, що роль соціально-політичних
факторів в десятеро перевищує роль технічних інновацій.
В свою чергу Т. Качинський (НДР) підтверджує ідею про ведучу роль
інновацій у формуванні довгого циклу.
Уолт Уитмен Ростон в книзі «Чому бідні стають багатими, а багатство росте
повільно» 1980р. [16] намагався інтегрувати в теорії довгих хвиль демографічні
(особливості відтворення робочої сили), аграрно-цінові та інноваційно-інвестиційні
напрямки.
У роботі Б Томаса [17] зазначалося, що проблеми міграції населення
викликають хвилі економічної активності.
На відміну від попереднього автора Леві говорив, що співвідношення цін в
сільському господарстві і промисловості є механізмом, що визначає окрім потоку
капіталу, міграції населення, які спричиняють розподіл доходів між ядром і
периферією.
Американський вчений Байан Барри у 1988р. видав книгу про довгі хвилі
«Часы, которые отсчитывают время развития» [18] де він зазначив, що
першопричиною економічного життя є ціни.
Аналізуючи циклічні хвилі, потрібно зазначити те, що кожна фаза циклу має
відповідний стан демографічної безпеки. Так, стану безпеки відповідає фаза
стабілізації; стану загрози відповідає фаза кризи; стану небезпеки – фаза спаду; стану
катастрофи – фаза депресії; стану кризи – фаза пожвавлення; стану ризику – фаза
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піднесення. Розглянемо вплив фаз циклу на показники демографічної безпеки
держави, до яких ми відносимо економічні, міграційні, екологічні, медичні, освітні,
кримінальні (табл.1). Ці показники формують економіко-демографічну, міграційнодемографічну, еколого-демографічну, медико-демографічну, освітньо-демографічну,
кримінально-демографічну складові демографічної безпеки.
Таблиця 1
Тенденції впливу фаз циклів на стан демографічної безпеки (розробка автора)

Освітні

Кримінальні

Стабілізація
Криза
Спад
Депресія
Пожвавлення
Піднесення

Медичні

Безпека
Загроза
Небезпека
Катастрофа
Криза
Ризик

Екологічні

Фази циклу

Міграційні

Стан безпеки

Економічні

Показники демографічної безпеки

↑
↑↓
↓
↓↓
↓
↑↓

↓
↑
↑↑
↑↑
↑↓
↓

↑
↑↓
↓
↓↓
↓
↑↓

↑
↑↓
↓
↓↓
↓
↑↓

↑
↑↓
↓
↓↓
↓
↑↓

↓
↑
↑
↑↑
↑
↓

(↑ – збільшення якісних характеристик;
↓– зменшення якісних характеристик)
Циклічність соціально-економічного розвитку призвела до розгулу світової
кризи, яка спричинила виникнення кризових ситуацій у різних сферах життя
населення у глобальному, міжнародному, державному, регіональному та локальному
рівнях.
Глобальна цивілізаційна криза, що розпочалася у 2008 році, завершила
тривалий, відносно передбачуваний і доволі добре досліджений етап розвитку. Світ
вступив у новий період, значно менш прогнозований і визначений. Пріоритет
набувають такі характеристики, як сталість людського розвитку, якість життя,
довкілля. [19, с. 3].
Забезпечення демографічної безпеки у фазах, що змінюють одна одну під час
циклічних коливань в умовах реалізації стратегічних пріоритетів сталого розвитку
України відбувається на основі управління, яке для кожної з фаз має свої особливості
(табл. 2).
Циклічні коливання протягом довгострокового періоду складається із хвиль
піднесень і спадів, які визначають особливості соціальної, економічної, екологічної та
демографічної безпеки, що і формує майбутнє держави.
Реалізація стратегічних пріоритетів сталого розвитку потребує взаємодії сил на
державному, регіональному та локальному щодо досягнення спільної мети – сталого
розвитку України.
Уряд відіграє важливу роль у тому, що можна назвати створенням
сприятливого середовища, але чекати від нього відповідей на всі випадки життя не
слід: люди мають брати на себе більше відповідальності за свій добробут, водночас
одержуючи необхідну для цього свободу дій і державну підтримку (10, с. 8-14)
Велике значення у циклічному розвитку має подолання фази депресії. Це
подолання повинно відбуватися за допомогою інвестицій та інновацій, що допоможе
державі вийти з стану депресії та призведе до пожвавлення і стане основою
формування нової фази та відповідно нового циклічного розвитку.
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Розробка автора
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Стратегічна
ціль
Відновлення
рівноваги
Відновлення
рівноваги

Забезпечення
безпеки

Пропонований тип
управління
М’яке
регулювання
М’яке і жорстке
регулювання

Характер
заходів
Превентивні
заходи
Первентивноліквідаційні

Жорстке і м’яке
регулювання

Антикризове
М’яке і жорстке
Жорстке
жорстке і м’яке
регулювання
регулювання
регулювання
Посилення
Зміцнення
стабілізуючих Дестабілізація
чинників

Відбувається зниження рівня заробітної плати, закриття робочих
місць, що призводить до збільшення чисельності незайнятого
населення, розмір заощаджень значно зменшується, ціни на товари
суттєво не знижуються, спостерігається ріст ціни на золото,
відбувається пожвавлення міграційної рухливості громадян,
погіршується стан медичного та освітнього обслуговування,
збільшується чисельність кримінальних явищ.
Скорочується виробництво, відбувається значне зниження рівня
заробітної плати, збільшення чисельності безробітних, розмір
заощаджень значно скорочується, знижуються ціни на товари,
спостерігається ріст ціни на золото, посилюється міграція та
еміграція громадян, погіршується стан медичного та освітнього
обслуговування, збільшується чисельність кримінальних явищ
Виробництво та зайнятість зростають завдяки антикризовому
жорсткому регулюванню. Розмір заощаджень зростає, ціни на
товари суттєво не змінюються, міграційна рухливість громадян
залишається
високою,
стан
медичного
та
освітнього
обслуговування
покращується,
збільшується
чисельність
кримінальних явищ.
Виробництво та зайнятість зростають завдяки антикризовому
жорсткому регулюванню. Розмір заощаджень зростає, ціни на
товари суттєво не змінюються, міграційна рухливість громадян
зменшується, стан медичного та освітнього обслуговування
покращується, зменшується чисельність кримінальних явищ.

Ліквідаційнопривентивні

Рівень заробітної плати не змінюється, розмір заощаджень
зменшується, ціни на товари не знижується, відбувається
пожвавлення міграційної рухливості громадян, стан медичних та
освітніх послуг високий, значний ріст кримінальних явищ не
спостерігається.

Ліквідаційні

Повна зайнятість, ріст заробітної плати, рівень заощаджень
домогосподарств зростає, міжнародна міграція і еміграція
знижується, відбувається покращення екологічної ситуації, зростає
рівень медичного обслуговування, висока якість надання освітніх
послуг, низький рівень кримінальної активності.

Ліквідаційнопривентивні

Особливості

Первентивноліквідаційні

Ризик/
Піднесення

Криза/
Пожвавлення

Катастрофа/
Депресія

Небезпека/
Спад

Загроза/
Спад

Безпека/
Cтабілізація

Стан безпеки /
Фаза циклу

У фазах пожвавлення та піднесення буде проходити формування різної
амплітуди малих циклічних коливань. Це пояснюється тим, що складові
демографічної безпеки мають, як правило, різний час впровадження специфічних для
кожної з них видів нововведень.
Таблиця 2
Визначальні риси забезпечення демографічної безпеки в умовах реалізації
стратегічних пріоритетів сталого розвитку

Таким чином проходить формування нерівномірності розвитку різних секторів
економіки. Така ситуація в свою чергу призведе до розвитку одних і застою інших
секторів економіки. Якщо кількість та якість нововведень збільшується у більшості
складових демографічної безпеки у певному проміжку часу, то відбувається
збільшення амплітуди циклічного коливання.
Як висновок, забезпечення демографічної безпеки в умовах сталого розвитку
може бути досягнуто при умові:
 гарантування усім громадянам однакових прав;
 відсутності значного розшарування суспільства за майновим принципом;
 подолання корупційних дій;
 отримання належної освіти, що можливе при умові вільного вибору освітнього
закладу та фаху;
 можливості доступу до праці відповідно до кваліфікації працівника;
 підвищення загального рівня добробуту різних верств населення;
 вільного доступу до кваліфікованого медичного обслуговування
 можливості проживати на екологічно-чистих територіях;
 подолання кримінальних проявів.
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Глобальні інтеграційні процеси сучасного світу - об’єктивна реальність всіх
сфер суспільного життя. Політико-правові та організаційні аспекти цього руху на
європейському континенті протягом останніх десятиріч закріплені в Лісабонській
стратегії (2000 р.), що знайшла свою конкретизацію в процесі формування єдиного
європейського простору. Європа обрала інтеграційний інтелектуально-інноваційний
шлях розвитку в умовах мінливості, високої конкурентності та мобільності.
Поки Європа відставала від США щодо технологій, вона використовувала
принципи наслідування в якості основного джерела поступального руху. Проте, в
середині 80-х рр. минулого століття потенціал зростання за рахунок наслідування
вичерпався і необхідно було без зволікання прийняти нову стратегію лідерства, тобто
почати потужне інвестування та створення нових структур в стратегічних виробничих
сферах, нових механізмів формування економічних процесів.
Щодо України, то за роки реформ її економіка виявилася поза основною
магістраллю світового розвитку і терміново потребує науково-обгрунтованої
стратегічної доктрини розвитку. Необхідною умовою для розроблення та
впровадження такої доктрини є повне і адекватне вияснення сутності та тенденцій
розвитку не тільки внутрішніх, але й зовнішніх закономірностей, серед яких
найвагомішими є процеси глобалізації.
Стабільність на світовому ринку тієї чи іншої галузі виробництва визначається,
в основному, їх науково-технічним забезпеченням, а в той же час спостерігається
постійне падіння рівня розвитку наукоємної української продукції. Наприклад, у
машинобудуванні, цей показник становить менше як 3%, а понад 90% продукції, яка
виробляється в Україні, не має відповідного науково-технічного забезпечення. Тобто
це ті технології, які можуть бути забезпечені науково-технічним потенціалом лише зза кордону.
Державна політика «виживання науки» призвела до того, що сьогодні Україна
відстає в науково-технічному розвитку не тільки від провідних країн світу, але й від
«середняків», прямує до рівня країн африканського континенту. Центр досліджень
науково-технічного потенціалу ім. Доброва зробив підрахунок стосовно семи
європейських країн і отримав результати, які свідчать, що говорити про створення
національної інноваційної системи для України є зарано. В рамках сімки Польща
займає частку, яка дорівнює 3,03%, Німеччина – 43%, Франція – 23%, Великобританія
– 21%, Росія – 7,8%, Угорщина – 4%, а Україна – лише 1,75%,
Розвиток сучасної економіки в умовах глобалізації диктує появу нових форм
кооперації та інтеграції як всередині країни, так і за їх межами, які зумовили дедалі
більше розходження поглядів дослідників на фактори успішного економічного
розвитку. Деякі автори наголошують на важливості держави та державних установ у
розвитку технологічних можливостей та впровадженні інновацій в економіку. Інші ж
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відкидають національну державу як таку, що має дедалі менший вплив на траєкторію
розвитку глобальної економіки. Не існує єдиного розуміння хоча б кількох ключових
складових процесу, що призводить до видимих структурних змін та може бути
використано для розробки економічної політики як у розвинених економіках, так і в
країнах з трансформаційною економікою.
Література з питань технологічних нововведень не лише наголошує на
важливості генерування знань для досягнення конкурентоздатності та економічного
зростання, але також вказує на значення національних особливостей для створення
таких знань. Автори в [1] продовжують наполягати на тому, що увагу слід й надалі
зосереджувати на аналітичних зусиллях в національних інноваційних системах, у
яких, в основному, і відбувається навчання та розвиток технологічних можливостей.
Вимірювання ґрунтується, в основному, на показниках фінансування науководослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), патентуванні, кількості
інновацій та експортній потужності окремих держав.
Тепер стали окремою областю дослідження такі «суб-національні»
компоненти окремих держав, як кластери та мережі, що, відповідаючи основним
принципам підходу з точки зору національних систем, мають іншу просторову
конфігурацію, навіть залишаючись у межах національних держав.
В інших роботах широко розглядається фрагментація виробничих процесів для
розміщення окремих етапів у різних країнах, зростання обсягів міжнародної торгівлі
та прямих іноземних інвестицій. Таке зосередження уваги на міжнародному поділі
праці, зумовленому собівартістю та зміною географічного розташування виробництва,
спонукає багатьох дослідників до висновків, які суперечать висновкам дослідників
інновацій. Механізми, сприятливі для розвитку торгівлі, можна розглядати як такі, що
послаблюють національну державу, а в деяких випадках – до повного припинення її
існування. Ось чому термін «глобалізація» увійшов до загальномовного словника для
позначення не просто способу організації торгівлі, але й дедалі активнішого
переходу основних засобів у власність іноземців та зростання значення міжнародних
угод, що обмежують діяльність урядів у певних галузях [2].
Успішні інноваційні підприємства переважно вбудовані в систему формальних
та неформальних зв’язків, зокрема кластери та мережі, з іншими фірмами,
державними інституціями, дослідницькими й учбовими закладами. Спостерігається
більш широке розсіяння виробничих ланцюгів створення вартості та
інтернаціоналізація виробництва на першому етапі, а потім – технологічна діяльність
з розташування дослідницьких структур у різних кінцях світу, що має на меті
отримання доступу до місцевих джерел знань та нових технологій. Політика в галузі
інтернаціоналізації сфери досліджень та розробок, освіти та інфраструктури впливає
на функціонування національної інноваційної системи (НІС).
Увага до національної держави бере свій початок від Й. Шумпетера, який ще
на початку ХХ ст. розглядав економічне зростання як внутрішній процес,
керований державою. Цей наголос на ролі внутрішньо національної динаміки
контрастує з роботами, що враховують експортно-орієнтоване зростання та вплив
глобального економічного розвитку на ефективність економіки окремої держави. З
іншого боку, погляди Шумпетера на можливості внутрішньої економіки
підтверджуються емпіричними доказами, представленими у [3] при аналізі
глобалізації.
Для того, щоб теорії конкурентоздатності, що ґрунтуються на інноваціях,
почали широко застосовуватися в усіх галузях, мав пройти певний час. Концепцію
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інновації як системної властивості національної держави висунув Фріман у 1987 р.,
вживши термін «національна інноваційна система» (NIS) для позначення зростання
потужності японських підприємств. Автори перших книг з цієї теми Люндваль
(Lundvall, 1992) та Нельсон (Nelson, 1993) дотримуються досить різних підходів.
Робота [4] містить по черзі описи країн через призму бачення місцевих авторів.
Люндваль, навпаки, аналізує теоретичні аспекти та подає емпіричні дані про
інноваційність та технологічну конкурентоздатність, згрупувавши їх за темами [5].
Люндваль залишається провідним захисником концепції NIS та націоналізму
інновацій. Відтоді пропонувалося багато підходів до систем інновацій (регіональний,
технологічний, галузевий), однак основною залишається концепція національного
підходу.
Від початку 1990-х дедалі очевиднішим ставало те, що технологічні інновації
мають значний вплив на економічний розвиток та зростання країн світу. Організація
економічної співпраці та розвитку (OECD), «мозковий центр» найбагатших з них,
була серед перших у справі пропаганди ідеї формування національних
інноваційних систем та випустила ряд авторитетних досліджень [6].
Внутрішні фактори, що визначають економічне зростання, не втрачають
свого значення, незважаючи навіть на збільшення потоків капітальних інвестицій,
оскільки накопичення основного капіталу, переважно, зберігає вітчизняні корені. Ті,
хто вважає, що глобалізація означає припинення економічного впливу національних
держав, дещо поспішили зі своїм висновком. Організація економічної співпраці та
розвитку вважає, що ефективна побудова національної системи інновацій (NIS) у
певній країні допоможе цій країні швидко розвиватися і навпаки.
Сучасний акцент спрямований на вивчення технологічних інновацій, які ще
називають економікою інновацій та технологічних змін. Автори з багатьох країн
широко обговорюють та дискутують велике розмаїття тем щодо аналізу окремих
технологій, діяльності корпорацій (управління знаннями та створення технологій),
втручань держави, а також досліджують інноваційність окремих країн [4]. У
більшій частині досліджень відчувається вплив географічного принципу в аналізі
системних характеристик інновацій (національних та регіональних інноваційних
систем).
Незважаючи на різні підходи до визначення національної інноваційної
системи, всі автори згідні з тим, що NIS охоплює групу досліджень, що застосовують
ряд різноманітних поглядів та методологій, які проте ведуть до прогресу в тому
сенсі, що політико-географічні утворення продовжують впливати на підприємства,
розташовані на їх території. Автор притримується думки Фрімана, який вважає, що
поняття NIS ширше, ніж просто науково-дослідні та експериментальноконструкторські роботи (R&D), бо воно повністю охоплює спосіб організації
економіки національної держави.
В роботі [7] автор пропонує систему класифікації різних дослідницьких
підходів до аналізу впливів на інновації, що вважаються «національними». Він
розкладає на категорії як найважливіші процеси, що рухають системи інновацій, так і
різні погляди на характеристики національних систем. Отже, процеси в національних
інноваційних системах включають системи виробництва, інновацій та нагромадження
знань.
Типологія способів аналізу національного впливу на інноваційність включає
національні інноваційні установи та політику фінансування R&D, університетів тощо
(за Нельсоном); стосунки «користувач-виробник» (за Люндвалем); нагромадження
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технологій (за Пателем та Певітом (Patel & Pavitt)); національні інституції, фінансові
ринки, ринки праці та навчальні заклади (за Соскісом (Soskice)). Із цього переліку
найважливішими, на думку автора, є три категорії: системи виробництва, генерація
технологій; стосунки «користувач-виробник».
Розуміння системної природи інновації, а також, сприйняття окремих регіонів,
областей, земель, округів тощо як важливих джерел економічних переваг, стало
рішучим поворотом економічної думки. Зараз для аналізу виділяють кілька
«системних» рівнів:
 національні інноваційні системи (національні держави);
 регіональні інноваційні системи (штати, області, провінції, округи, землі тощо);
 секторні інноваційні системи (наголос на ролі корпорацій та громадських
організацій у розвитку певних виробничих систем, які зазвичай, але не
обов’язково, обмежені кордонами держави);
 мережі;
 кластери (можуть мати різні розміри).
Поняття кластерного поділу набуло широкого розповсюдження, цей термін
вживається у роботах як з економічної географії, так і з економіки інновацій та
технологічних змін. При аналізі національних інноваційних систем, зокрема,
кластерів, часто застосовується методологія дослідження, що ґрунтується на
внутрішній потужності на відміну від розробки міжрегіональної територіальної
взаємозалежності [8].
Вирішальна ознака успішного високотехнологічного кластера пов’язана з
глибоким включенням місцевих фірм у густу мережу поширення знань, завдяки
чому ці фірми одержують змогу черпати з концентрованих у певній місцевості ідей
та можливостей, зокрема важливими є зв’язки з місцевими університетами та
іншими навчальними закладами.
У той час, коли значна частина робіт з кластерів зосереджується на окремих
місцевостях, наче вони не пов’язані з рештою світу, останні дослідження
підкреслюють, що внутрішньо національні та міжнародні зв’язки є потужним
джерелом ідей і такі зв’язки не менш важливі, ніж місцеві. Ще важливішими такі
зв’язки стають при аналізі економічних структур без географічної концентрації, тобто
мереж.
Кластери – це тип міжорганізаційної мережі, який включає елементи
саморегулювання. При створенні кластера часто вдається розв’язати проблему
балансування інтересів учасників ринку, в той же час, як мотивацією для формування
міжорганізаційних мереж є отримання конкурентних переваг і створення цінностей.
В даний час дослідження функціонування сучасних форм галузевих і
міжгалузевих ринків показує, що саме розширення форм мережевого зв’язку і
взаємодії економічних агентів приводить до їх ефективності. Багатоваріантність і
мобільність мережевих зв’язків, аналіз їх структур і форм робить задачу дослідження
мереж нетривіальною та актуальною в умовах економіки інновацій. Системний підхід
до сутності, принципів і механізмів формування, процесу функціонування мережевих
структур в Україні є одним із визначальних чинників та передумов входження нашої
держави в європейський економічний простір.
Трансформація світових економічних відносин є основою розвитку мережевих
зв’язків як перспективних форм організації бізнесу. Розвиток економічної політики на
засадах мережевої та кластерної ідеї, принципів і напрямів, виступає як фактор
забезпечення територіальної цілісності країни і формування внутрішніх і
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транскордонних осей економічного розвитку, розширення галузевих та створення
нових ринків, а значить підвищення конкурентоспроможності економічних агентів.
Об’єктом дослідження є міжорганізаційна мережа (МоМ) як альтернатива
організації бізнесу і вплив інформаційно-комунікаційних технологій на їх розвиток.
Міжорганізаційна мережа (МоМ) – це система зв’язків між економічними
незалежними агентами на основі середньо- та довгострокових угод, що не
передбачають спільної власності. МоМ є саморегулюючою системою, побудованою
на принципах синергії з метою оптимального використання ресурсів, включаючи
знання та інтелектуальний потенціал і зменшення інвестиційних ризиків.
Міжорганізаційна мережа за структурою може бути гібридною або гібридноієрархічною.
Основні ознаки міжорганізаційних мереж:
 розподіл і комбінація ресурсів;
 обмін знаннями і компетенціями;
 генерування інновацій і створення нових продуктів;
 спільне використання інноваційних технологій;
 спільний механізм управління з існуванням управлінського центру.
Відомі приклади міжорганізаційних мереж, які існують в роздрібній торгівлі,
виробництві споживчих товарів: великі мережі співпрацюють зі своїми
постачальниками – великими виробниками товарів з метою кращої інтеграції і
вдосконалення логістичних процесів у ланцюгу створення вартості. Інший приклад
міжорганізаційної мережі постачальників з ієрархічною структурою існує в
автомобілебудуванні - це мережа постачальників таких компаній як Volkswagen,
BMW, General Motors, Daimler Chrysler та інші.
Результативність відповідної структури і типу МоМ залежить від сукупності
ресурсів і способів їх використання, трансферу не лише продукту, але й знань,
збереження переробки даних і комунікацій. Виникнення дієздатних МоМ стане
прямим наслідком швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Стабільність МоМ на світових ринках в тій чи іншій галузі визначається їх науковотехнічним та інформаційним забезпеченням і побудовою на основі інформаційного
підходу, оскільки взаємозв’язки будь-якого типу в мережі мають інформаційний
характер.
Складності, які виникають при обміні інформацією між різними агентами
мережі, можуть різко знизити результативність структури, в рамках якої ці суб’єкти
взаємодіють. В той же час, якщо вдасться знайти форми взаємодії, при якій
інтенсифікується обмін інформаційними потоками і використанням ІТ-технологій, то
результативність функціонування мережі є достатньо високою, що відображається на
результатах конкурентоспроможності.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які використовуються в мережах,
мають особливий вплив на зниження трансакційних видатків, в наслідок чого
змінюється співвідношення прибутковості і витрат альтернативних мережевих форм
організації виробництва. Якщо економічні агенти, які володіють ресурсами і
компетенціями, формують МоМ структуру, вони ставлять за мету гнучке і швидке
об’єднання ресурсів і створення цінностей, утворення деякого єдиного дієвого
«організму», який володіє оптимальними властивостями для реалізації конкретних
задач. Перший етап створення такої мережевої структури вимагає застосування тільки
управлінських технологій. Однак, оптимізація всіх процесів створення і
функціонування МоМ виявляється неможливою без певного рівня і якості
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комунікацій і координації економічної діяльності. В МоМ, які орієнтуються на
створення інноваційних продуктів/послуг і зростаюче використання ІКТ, ініціюють
процеси стандартизації, які виступають як фактор підвищення загальної ефективності
самої мережі, а це, в свою чергу, і є каталізатором інтеграційних процесів. Чим вищий
рівень стандартизації бізнес-процесів у партнерів по мережі, тим більше вони
інвестують у створення центру управління інформаційними потоками і якість
взаємодії.
При аналізі і дослідженні ролі ІКТ у функціонуванні МоМ важливим є
розроблення концептуальних засад, які системно об’єднані спільними цілями. До них
належать:
 концепція інтеграції на всіх етапах функціонування;
 концепція з елементів «індустрії знань»;
 концепція гарантування конкурентоспроможності мережі на галузевих ринках;
 концепція інтегрованості українських мережевих структур в розвинуті
європейські.
В практичній діяльності організації підприємств, які є структурними агентами
мережі, розвиток взаємовигідної співпраці з партнерами і використання ІКТ, є
основою управління мережею.
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ГЛАВА 3.2. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ІННОВАЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
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Краус Н. М.
к.е.н, доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів
Науково-дослідний фінансовий інститут
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Головною умовою домінування суб’єктів великого бізнесу наприкінці ХХ – на
початку ХХІ ст. є те, що значна частина всіх доходів в економіці створюється у
корпоративному секторі господарства, тобто в акціонерних товариствах. Наприклад, у
США даний показник становить близько 90 %.
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Корпоративна власність стала домінуючою в порівнянні з іншими формами
приватної власності. Причина в тому, що вона є найбільш ефективною з погляду
залучення додаткових капіталовкладень, пошуку можливостей використання
інноваційних управлінських методів, підвищення продуктивності праці та
удосконалення всього спектру суспільно-економічних відносин [1, с. 42].
В останні десятиліття підприємницька діяльність значною мірою
обумовлюється економічними, політичними та технологічними чинниками
глобалізації економіки й посиленням конкуренції на міжнародних ринках. З іншого
боку, поєднання таких чинників розвитку глобалізації, як прискорення темпу
інновацій і змін (викликаних посиленою конкуренцією на багатьох ринках товарів і
послуг), сприяло посиленню широкого співробітництва як між корпораціями, так й
іншими учасниками інноваційного процесу [2, с. 74].
Фірми-конкуренти, на думку професора кафедри ділового адміністрування
Гарвардської бізнес-школи М. Портера, проводять воістину глобальну стратегію:
продають свою продукцію в усьому світі; шукають матеріали і компоненти в усіх
країнах; з метою економії розміщують виробництво в багатьох країнах. Крім того,
вони вступають у союзи із фірмами інших країн, щоб одержати доступ до «джерел їх
сили» [3].
Сьогодні, в українських реформаторів немає кінцевого розуміння основ
ринкової економіки та процесу інституціональних реформ. У них відсутнє
усвідомлення таких глобальних проблем сучасної інформаційної економіки, як
управління корпораціями, формування і використання соціального й організаційного
капіталу, а також інституційної, інноваційної та правової інфраструктур – всього, що
є необхідним для ефективного функціонування постіндустріального ринкового
господарювання.
У розвинених країнах модернізація виробництва, як правило, здійснюється за
рахунок заощаджень населення, що вкладаються на фондовому ринку через
інституційних інвесторів, як наприклад, інститути спільного інвестування, пенсійні
фонди тощо. В нашій країні заощадження переважно концентруються у банківській
системі або ж взагалі зберігаються в готівковій формі і не працюють на ринку [4, с.
249].
Відповідь на питання, чому ж державні корпоративні структури не взмозі стати
рушійною силою модернізації вітчизняної економіки передбачає наявність
теоретичної платформи. На нашу думку, в якості основних її елементів можуть бути
використанні положення інституціональної та неоінституціональної концепцій.
Згідно з ними, компанію слід розуміти «як продукт серії організаційних інновацій,
метою і результатом яких була мінімізація трансакційних витрат» [5, с. 436].
Усвідомлення важливості інноваційних процесів для розвитку економіки
сприяло науковим дослідженням проблем управління цими процесами, в результаті
чого було створено концепцію інноваційних систем. За професором Х. Фріменом,
розкриття технологічного потенціалу країни відбувається через систему
організаційних структур, яка залучає суб’єктів економічних взаємин до створення та
використання інновацій [6]. Ця система, на думку вченого, є основою економічної
системи й ключовою інституційною інновацією.
Для інституціонального осмислення корпоративного управління слід
звернутися до історії появи в українській економіці корпоративного сектору. З
початком державної перебудови і подальших реформ, в Україні почали виникати
приватні підприємства (переважно у сфері малого бізнесу), а соціалістичні
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підприємства почали акціонуватися, перетворюючись, таким чином, у корпорації.
Юридично вони насправді є корпораціями (зі статусом акціонерних товариств), але
внаслідок надмірної концентрації акцій у руках обмеженого кола новостворених
власників (велика кількість яких працює «за сумісництвом» директорами і
керівниками підприємств) економічна поведінка таких корпорацій багато в чому
подібна до поведінки класичних капіталістичних підприємств епохи вільного
підприємництва [7, с. 8]. Якщо не враховувати новостворених підприємств, то як
вважає науковець Є. Палига, організаційні перетворення у нашій країні здійснені за
схемою, що представлена на рис. 1.
Соціалістичні
(непідприємницькі)
підприємства

Капіталістичні
(підприємницькі)
корпорації

Рис. 1. Організаційні перетворення підприємницьких структур
Цікавим є порівняння в науковій праці Є. Палиги цієї схеми із західною
організаційно-інституціональною еволюцією підприємств (рис. 2). Звичайно, не всі
Західні країни розвивалися саме за такою схемою. На думку Є. Палиги, її слід
розглядати швидше як тенденцію, що в різних країнах знайшла своє особисте
відображення.
Приватні
підприємства
(ХІХ ст.)

«Підприємницькі»
корпорації (перша
половина ХХ ст.)

«Суспільні»
корпорації (друга
половина ХХ ст.)

Рис. 2. Узагальнена схема організаційно-інституціональної еволюції підприємницьких
структур
За своїм змістом корпорації, визначенні як підприємницькі і суспільні,
асоціюються з різними схемами корпоративного управління: системою «інсайдерів»
та «аутсайдерів», системою «учасників» і «співучасників». Якщо у першій моделі
корпоративного управління (континентальна Європа та Японія) максимальний обсяг
контролю залишається у «внутрішніх» власників, то в другій (США і Велика
Британія) – функції володіння і контролю здійснюють зовнішні інвестори [7, с. 8].
За останні десятиліття суттєво змінилася структура акціонерного капіталу.
Основними акціонерами стають банки, інвестиційні і страхові компанії, пенсійні,
паєві, хедж-фонди та інші інституціональні інвестори. З урахуванням їх інтересів
змінюється і корпоративне законодавство, до того ж в силу глобалізації фондового
ринку поступово відбувається гармонізація національних систем нормотворчості у
відповідних сферах [8, с. 12].
Взаємини гравців, які беруть участь у корпоративному управлінні в Німеччині,
Японії та США схематично представлено на рисунку 3 [9].
Незалежно від осіб, що контролюють діяльність корпоративної структури, на
перший план виходить проблема агентських відносин. Звичайно є значні розбіжності
в положенні компанії: контролюються вони державою, інституціональними
інвесторами, сім’ями, чи характеризуються корпоративною структурою з
«розпиленим» статутним капіталом.
Але все одно, в усіх цих випадках залишається важливим загальний принцип
регулювання корпоративних відносин і лише після цього – розглядаються
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особливості регулювання корпоративних структур з державною чи іншою участю. В
кінцевому результаті, саме конкретні люди з обов’язково притаманними їм
креативними здібностями, професійними достоїнствами і недоліками (генеральний
директор, члени ради директорів, представники акціонерів), а не абстрактні «специ»
приймають управлінські рішення [8, с. 11].
На користь необхідності рішучого інноваційного прориву України працює і
радикальне зміцнення акцентів у світовому економічному просторі. Відповідно до
теорії великих економічних хвиль М. Леонтьєва, світова економіка перебуває зараз у
розбалансованому стані. Економічний розвиток США та Євросоюзу нестійкий, а в
Японії – навіть регресивний. Водночас, фактором світового значення (наслідки якого
світовим співтовариством до тепер неусвідомлені) став економічний «стрибок»
Китаю на основі інноваційного оновлення власного економічного комплексу та його
погано приховані наміри кинути виклик західній цивілізації [10, с. 20].
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Директори

Індивідуальні
учасники

Ділова мережа

Менеджери

Інституціональні
учасники

Вплив гравців на корпоративне управління у США
Банки

Директори

Індивідуальні
учасники

Ділова мережа

Менеджери
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Вплив гравців на корпоративне управління в Японії
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Рис. 3. Взаємини гравців і правила гри в корпоративному управлінні [9]
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Відчуваючи реальну економічну небезпеку, країни Великої Сімки форсовано
нарощують зусилля у напрямі якісного вдосконалення постіндустріального
(інформаційного) суспільства. На практиці це означає активне формування
економічних галузей останнього – 6-го технологічного укладу. Його домінантами є
нано- та біотехнології, системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі,
інтегровані високошвидкісні транспортні системи, комп’ютерна освіта, формування
мережевих бізнес-співтовариств [10, с. 21].
Практика господарювання свідчить, що часи ілюзій про швидкий
технологічний розвиток за рахунок дешевих трудових ресурсів залишились у
минулому. В сучасній економіці умовою успіху в процесі виведення нової продукції
на ринки є відповідність щонайменше трьом принципам:
 продукція повинна бути несподіваною, але очікуваною;
 продукція має відповідати новому технологічному рівню;
 імітація (повторення) характеристик зразка продукції конкурентами можливе
не раніше, ніж через один-два роки [11, с. 94].
У країнах Великої Сімки зазначені галузі розвиваються особливо стрімкими
темпами, іноді до 100 % за рік. Своїм стратегічним завданням ці держави вважають
входження в резонанс нового тривалого економічного циклу, який має розпочатися за
декілька років, і досягти свого максимуму в 2020–2040 роках [10, с. 21].
Виходячи з вищевказаних проблем, є потреба в аналізі існуючих моделей
корпоративного управління у світі. Мета – з’ясувати переваги та недоліки, які
притаманні існуючим моделям.
Світова практика свідчить про застосування одноланкової англо-саксонської
(«one-tier board model») та дволанкової німецької («two-tier board model») моделей рад
директорів у корпоративних структурах.
В англо-саксонській моделі рада директорів – основний управлінський орган
акціонерного товариства. До його складу входять як виконавчий, так і невиконавчий
директори. Така рада директорів приймає рішення з більшості питань діяльності
компанії, за виключенням деяких, що відносяться до компетенції зборів акціонерів, а
також питань, які в юрисдикції одноосібного виконавчого органу (генерального
директора). По окремих питаннях рішення можуть приймати лише незалежні
директори.
У німецькій моделі наглядова рада і правління – це два різних органи, що
мають різну компетенцію та повноваження. Правління здійснює управління
діяльністю товариства. Наглядова рада контролює діяльність правління, але не
втручається у його діяльність. Члени правління не можуть одночасно бути членами
наглядової ради [8, с. 13].
Українська практика застосування моделей корпоративного управління є дещо
специфічною, так як несхожа на жодну з вищеописаних моделей. Більше того, не
дивлячись на те, що чимало українських акціонерних товариств має одного або
декількох контролюючих акціонерів (в цьому, частково і полягає особливість
української економіки), передбачена діючим законом модель корпоративного
управління більше розрахована на корпоративні структури з “розпиленим” статутним
капіталом. І хоч формально законом визначена підзвітність ради директорів
(наглядової ради) загальним зборам акціонерів, навряд чи можна говорити про
реальний контроль загальних зборів за цим органом управління.
Що стосується особливостей формування механізму державних корпоративних
структур, то тут передбачають поєднання функцій державного управління і бізнесу.
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Але в умовах невідпрацьованості діючого законодавства, це неминуче призводить до
негативних результатів. Так, безконтрольне закріплення основних повноважень з
управління держмайном і бюджетними коштами за Наглядовими радами (які
працюють на представницькій основі), на практиці створить ситуацію, коли
державними активами буде реально розпоряджатися найманий менеджмент, інтереси
якого можуть не співпадати з інтересами держави [12, с. 100].
Для корпоративних структур організаційна стратегія являє собою поточний
результат стратегічного аналізу і планування. А саме, наступного за стратегічним
плануванням розподілу функцій, які необхідні для здійснення стратегії, між
структурними ланками і при необхідності реструктуризації компанії [13, с. 39].
По суті, багато із великих успішних корпорацій світу не є ні розробниками, ні
власниками того, що зробило їх могутніми. Те, чому вони зобов’язані своєю величчю,
було отримано через механізм співробітництва. Традиційна модель поводження ТНК,
при якій інноваційні продукти створювались в основному в країні походження, а
потім експортувались у закордонні філії, поступається місцем більш раціональному
територіальному розміщенню дослідницьких робіт з перенесенням частини розробок
у країни, де кращі умови для їх проведення або де є дешеві, і досить кваліфіковані,
кадри [2, с. 74].
Однією із найпростіших форм співробітництва є створення стратегічних
альянсів. Компанії вступають в альянси заради одержання переваг. Одна з них –
ефект масштабу або скорочення часу, і витрат на освоєння продукції, що досягаються
спільними зусиллями в маркетингу, виробництві комплектуючих або збиранні
визначених моделей готової продукції.
Інша перевага – доступ до місцевих ринків, необхідних технологій або
задоволення вимог уряду країни, у якій діє компанія, стосовно того, щоб фірма, що
діє на території країни, належала цій країні. Ще одна перевага альянсів – розподіл
ризику. Нарешті, фірми, які мають на озброєнні складні і передові технології, часто
вдаються до альянсів, з метою впливу на характер конкуренції в галузі. Як приклад,
це може бути шляхом продажу ліцензій на технологію, що користується достатнім
попитом для досягнення стандартизації.
Альянси можуть компенсувати невиграшні моменти в конкуренції, якщо це
дорогі фактори виробництва або застаріла технологія. Причому зберігається
незалежність компанії та немає необхідності недешевого їх злиття [3].
Альянси, в цілому, – це засіб посилення конкурентної переваги, але вони рідко
є діючим засобом її створення [3]. З цих причин,актуальними стають такі різноманітні
форми розвитку бізнесу у світі, як інноваційні і промислові кластери, інноваційні
мережі та системи. Ці форми розвитку бізнесу стають засобом не лише створення і
посилення конкурентної переваги, але й захисту внутрішнього ринку від іноземних
конкурентів [2, с. 74].
Зважаючи на міжнародний досвід, можна стверджувати, що тенденції
посилення ролі місцевих владних інститутів на корпоративні структури, не мають
абсолютного характеру (вони спрямовані на локальні цілі, як наприклад, у випадках
функціональної визначеності моделі того або іншого євро регіону, або мають
флуктуаційну природу), що означає «непохитність» значення та ролі центральних
органів влади серед суб’єктів державного регулювання взагалі.
Можна констатувати хіба що інше: все більш незалежними стають виконавчі
органи, що характерно як для центральних регуляторних апаратів, так і для місцевих
влад. Причому, особливе значення має своєрідна «інституційна творчість»: часто
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виникає ситуація, за якої фактично відбувається ініційований інститутами виконавчої
влади «розподіл повноважень» між урядом та представницькими інститутами. Перші
– розробляють концептуальні засади діяльності таких утворень, як технопарки,
бізнес-інкубатори, фінансово-промислові групи. Другі ж, у свою чергу, – здійснюють
нормативно-правове забезпечення роботи подібних структур [1, с. 39].
Дослідження рівня розвитку інституціонального середовища свідчить, що
істотними інституціональними обмеженнями розвитку корпоративного управління в
інноваційні економіці виступають традиційно сформовані соціально-психологічні
бар’єри. Серед найбільш важливих, що визначають природу вітчизняної моделі,
науковець Київської школи політекономії Н. Супрун називає такі:
 укорінення інституту патерналізму, що стримує формування засад
корпоративної соціальної відповідальності та громадянського суспільства;
 соціальна апатія, пасивна споживацька поведінка і нерозвиненість почуття
власника у більшості міноритарних акціонерів, що унеможливлює реалізацію
основних принципів корпоративного управління;
 суперечність між очікуванням паліативних заходів від держави та недовірою
до ефективності інституціональних способів перетворення заощаджень в інвестиції,
реалізації права на відчуження цінних паперів і можливостей здійснення ринкового
корпоративного контролю через фондовий ринок [14, с. 79].
Компанії, бізнесові стратегії розвитку яких передбачають концентрацію на
внутрішньому ринку, залишаються інформаційно-закритими та зберігають свідомо
недосконалі форми корпоративної структури. Національний економічний простір
потребує від комерційної структури швидкого прийняття рішень. Можливо, саме
тому корпоративні структури тяжіють до одноосібного контролю з боку
мажоритарного власника і максимізують консолідацію пакету. Основним методом
оптимізації структури підприємства з часів приватизації є реструктуризація. У
процесі її перебігу часто використовується методика корпоративного конфлікту, яка
узагальнено здійснюється трьома шляхами:
 консолідація пакетів акцій шляхом виведення цінних активів за межі
підприємства, як у випадку із ЗАТ «Миколаївський глиноземний завод» або ЗАТ
«Трудовий колектив АСК «Укррічфлот»;
 обмін цінних активів підприємства на корпоративні права у створених нових
акціонерних товариствах, (наприклад, ВАТ «Росава» створило ЗАТ «СП “Росава»,
обмінявши активи основного виробництва на корпоративні права сумісного
підприємства і залишивши малоефективні ланки на основному підприємстві.
Реструктуризація відбулася в період між загальними зборами і не включала
компенсацію втрат міноритарним акціонерами);
 передача майна в оренду. Цей шлях теж входить до компетенції діяльності
Правління або Голови Правління і рішення може прийматись упереджено [15, с. 21].
Професор О. Носова підкреслює, що в Україні «відбулося механічне
перенесення корпоративної форми власності у неринкове середовище, що обумовило
застосування нестандартних типів поведінки акціонованих підприємств, відмінних від
приватних компаній, що використовують стратегію створення стимулів і підвищення
зацікавленості власників в ефективному господарюванні» [16, с. 773].
Якщо говорити про інноваційну активність промислових підприємств, то вона
стабільно знижується. Сьогодні в Україні налічується не більше 15 % інноваційноактивних підприємств, в той час як у країнах Великої Сімки їх кількість становить
70–80 %. Загальну картину інноваційних процесів в Україні визначають практично
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п’ять видів економічної діяльності, а саме:
 харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів;
 машинобудування;
 легка промисловість;
 металургія та металообробка;
 хімічна та нафтохімічна промисловість [10, с. 22].
Дані види економічної діяльності охоплюють понад 80 % підприємств, які з
певним авансом можна визначити як «інноваційно-активні».
Ефективний механізм формування корпоративних утворень в інноваційній
економіці, має обов’язково включати методики оцінки вартості інноваційного
продукту, системні заходи зі стимулювання й підтримки інноваційної діяльності,
додаткових джерел її фінансування. Для створення подібного механізму потрібна
реалізація державних адміністративно-економічних та інституціонально-правових
заходів, значні ресурси, наявність інституту ринку інноваційного продукту та умов
для його стабільного розвитку.
в
Ефективність функціонування механізму корпоративних утворень
інноваційній сфері залежить від специфікації майнових прав на інтелектуальну
власність між замовниками інноваційної розробки, державою, інноваційними
фірмами, інноваційними (венчурними) фондами й авторами наукових розробок.
Український науковець Л. Оліфіренко пропонує розуміти під механізмом
державного регулювання розвитку корпоративних структур, формування
інституціональних змін як системи правових, економічних і політичних засобів, за
допомогою яких здійснюється вплив на суб’єкти господарювання для досягнення
встановлених цілей [17, с. 106]. Ми з цією думкою погоджуємось, але потрібно
додати, що повинна враховуватись інноваційна політика розвитку корпоративних
утворень.
Інноваційна політика є надбудовою технологічної політики, тому для
формування основ вітчизняної інноваційної політики в Україні доцільно зосередити
увагу на дослідженні питань технологічного оновлення і розвитку, тобто на
дослідженні ролі технологічного базису сучасних корпоративних структур. У той же
час, відомим є досвід нових індустріальних країн, наприклад, Чилі, Південної Кореї,
Мексики, Ізраїлю, яким вдалося провести технологічне оновлення та досягти
інноваційної активності і конкурентоспроможності корпоративних утворень в умовах
несприятливого економічного клімату, опору традиційних інститутів й обмежених
ресурсів [11, с. 93].
Виходячи з вищесказаного, на нашу думку, постає потреба у необхідності
формування механізму підтримки сектору корпоративних утворень в умовах
інноваційних перетворень, що є в Україні. Характерними особливостями механізму
підтримки сектору корпоративних утворень інноваційної економіки в умовах
глобалізації є те, що даний механізм (рис. 4):
 є складовою частиною економічної системи країни та базується на «правилах
гри», що склалися у ній;
 ґрунтується на механізмах примусу до правил;
 взаємодіє з процесом розвитку сектору корпоративних утворень;
 вимагає постійного пошуку нових, інноваційних методів та інструментів
підтримки, а також зміни їх комбінацій з метою забезпечення найбільш ефективного
розвитку сектору корпоративних утворень у сфері інновацій.

284

Всі три види підтримки, що включені до даного механізму, можуть бути
ефективно реалізовані за умови загальної державної підтримки, що передбачає
формування програм, в яких визначається механізм цієї підтримки. Найбільший
вплив на підтримку корпоративних структур здійснюють ті інститути, що регулюють
розподіл і права володіння підтримкою серед певних категорій даних суб’єктів
господарювання. Саме від функціонування даного виду інститутів безпосередньо
залежить результативність заходів підтримки корпоративних структур.
Економічна підтримка (економічні
інструменти, методи, форми)

Інституціональна підтримка (методи
інституціонального управління)

Сектор корпоративних
утворень
Технологічна підтримка (технологічне
оновлення і розвиток)

Рис. 4. Механізм підтримки сектору корпоративних структур інноваційної економіки,
авторська розробка
Важливим компонентом даного механізму є механізм примусу дотримання
правил. До того ж діючі механізми сильно впливають на вибір економічних методів
та інструментів з підтримки корпоративних структур. А зміна діючих методів та
інструментів підтримки впливає, у свою чергу, на існуюче інституційне середовище.
Суб’єкти корпоративного сектору, теж можуть впливати на зміну існуючих інститутів
і форм підтримки за допомогою лобіювання своїх інтересів у політичних колах. Тому,
всі компоненти даного механізму є взаємопов’язаними та взаємозалежними.
Методами
інституціонального
впливу
можуть
бути:
ініціювання
інституціональних змін як з боку законодавчої та виконавчої влади, так і з боку
корпоративних структур; формування передумов інституціональних змін у системі
законодавчої та виконавчої влади, бізнес-середовища; формування умов реалізації
інституціональних змін у зацікавлених суспільних і бізнес-групах.
Формами реалізації інституціонального впливу є: інформація в засобах масової
інформації; відкритий доступ до інформації про діяльність корпоративних структур;
громадські обговорення; законодавча ініціатива органів державної влади; ініціативи
центральних і регіональних виконавчих органів влади; депутатський запит; ініціативи
зацікавлених корпоративних структур [17, с. 106].
Правове регулювання діяльності корпоративних структур, на етапі становлення
в Україні інноваційної моделі розвитку економіки, потребує суттєвого уточнення та
деталізації. В сучасних умовах акціонерний закон повинен розраховуватись на
регулювання діяльності акціонерних товариств з акціонером, що контролює
діяльність (групою акціонерів). При цьому таким контролюючим суб’єктом може
бути як держава, так і інституціональний інвестор. По суті мова повинна йти про
створення повноцінного законодавства про корпорації.
Цей закон обов’язково повинен регламентувати ступінь контролю, визначати
правові наслідки для осіб (групи осіб), які працюватимуть в рамках цього закону. Для
визначення ступеню контролю можна враховувати наданні законом суб’єкту
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можливості впливати на діяльність товариства:
 гарантовано вибирати визначене число членів ради директорів (наприклад,
не менше одного – перша, мінімальна глибина контролю; більшість – другий ступінь
контролю; всіх членів ради директорів – третя глибина контролю);
 забезпечувати або блокувати прийняття важливих рішень на загальних
зборах акціонерів [4, с. 17].
Для дотримання інтересів контролюючого акціонера (в тому числі, головної
компанії корпорації) доцільно досить детально, за досвідом німецького
законодавства, передбачити в законі умови та процедури укладання договору про
підпорядкування між акціонерним товариством і контролюючим його акціонером
(групою).
В такому договорі передбачити право контролюючого акціонера давати
обов’язкові вказівки підпорядкованому товариству про здійснення останнім своєї
фінансово-економічної діяльності. При цьому логічно передбачити два варіанти.
У відповідності з першим законодавчо установити, що обов’язкові для
виконання накази, які дає контролюючий акціонер (група) підпорядкованому
акціонерному товариству, не можуть стосуватися угод, щодо яких законом
передбачено особливий порядок їх здійснення без відповідного погодження зборами
директорів (наглядової ради) або загальних зборів акціонерів.
Другий варіант може бути розрахований на ситуацію, коли укладені договори
про підпорядкування, погодженні з більшістю незалежних директорів або
міноритарних акціонерів. У цьому випадку, в період дії договору про
підпорядкування, товариство логічно звільнити від дотримання звичайних вимог
акціонерного закону про схвалення великих угод, зобов’язавши менеджмент
погоджувати їх лише з контролюючим акціонером (групою) [8, c. 18].
Процес інституціонального розвитку корпоративних структур підпорядкований
законам і закономірностям. Вони під впливом методів державного регулювання
відображають стан розвитку та характер виробничих відносин у корпоративному
секторі економіки й уособлюють широкий спектр комбінаційної варіаційності умов,
норм, правил, взаємозв’язків, які становлять зміст і відображають характер
виробничих відносин цього рівня.
Сукупність таких норм, умов, правил і взаємовідносин економічних агентів,
механізмів інфорсменту становлять інституціональне середовище функціонування
корпорацій та структурують інституціональну сферу їх діяльності. Економічна
поведінка учасників ринкових відносин, особливо корпорацій, зумовлюється впливом
держави й особливою роллю останньої у питаннях удосконалення інституціонального
середовища та визначення його характеристик, що дає змогу знайти адекватні й
ефективні методи державного управління [18, с. 57].
Перспектива ефективної діяльності вітчизняних корпоративних утворень
визначається не лише і не стільки накопиченим економічним та інноваційним
потенціалом, скільки глибиною і характером економічних й інституційних реформ,
безпосереднім змістом інституційних змін у інноваційній сфері. В інституційній сфері
потрібна така інституціоналізація, яка б врахувала величезний вітчизняний досвід
наукового розвитку. Це викликано тим, що в Україні збереглася наукова спільнота,
яка має власні традиції і є самостійною у творчому плані. А на відміну від економічно
розвинутих країн світу, Україні сьогодні не вистачає ефективної єдності трьох
проблемних сфер, а саме: макрорегулювання, інституційної стратегії та інноваційної
політики.
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Introduction
The collapse of the communist regimes in the former Soviet Union and Eastern
Europe almost two decades ago brought about sweeping changes in the economic and
political institutions of the formerly centrally planned economies. With the critical influence
of a number of supranational and international institutions an unprecedented process of
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transition took off in these countries, encompassing both the political and economic spheres.
The main political (democratisation, civil society, institution-building) and economic
(market liberalisation, privatisation and restructuring, macroeconomic stabilisation)
priorities under this process (Roland, 2000; Sokol, 2001) were meant to address the key
problems that the transition countries were facing in the advent of the 1990s: very
centralised and inefficient state bureaucracies; inefficient organisation of production (both
within firms and across sectors or space); lack of private and, importantly, financial capital;
and a disparity between use-values, market prices and production costs (Pickles and Smith,
1998; Lavigne, 1999).
Regional problems and performance
Under this turbulent transition phase, almost naturally, the emphasis placed on issues
of regional economic performance was limited. At hindsight, this made a poor situation
worse, arguably contributing to the widening of regional disparities and intensifying
problems of asymmetry and backwardness for the less developed areas of the country.
In the beginning of transition, as with many other transition economies, Bulgaria had
only modest regional imbalances, at least in terms of standards of living (Naidenova, 1983;
although, admittedly, regional structures and potentials were noticeably disparate –
Hoffman, 1972; Donchev, 1983). Unemployment was hardly an issue in the pre-transition
era (although labour hoarding and hidden unemployment were not), while for the largest
part incomes and prices were determined by the central administration in a more or less
equitable way. The main regional issues in the pre-transition period had to do with patterns
of depopulation of rural areas and environmental degradation but, in line with the ideology
of economic macro-management by the State, these issues were dealt with in ad hoc but
clearly redistributive, if socially challenging, ways (Paskaleva, 1990; Jackson, 1991). The
fiscal crisis of the late 1980s actually intensified some of these problems, strengthening
further the patterns of urbanisation and over-concentration in Sofia and linking more closely
the performance of the regions to that of the key SOEs (Begg and Pickles, 1998). Although
immediately after the fall of communism regional disparities initially declined (as rich
regions were most affected by the transition shock), regional disparities started widening
notably by 1993 and problems of depopulation and unemployment intensified for the less
prosperous areas. In the second phase of transition (post-1997) the economic take-off
nationally favoured particularly the main urban areas (Sofia, Strata-Zagora, Burgas, Varna)
and led to further increases in regional inequalities – and the emergence of notable intraregional disparities (Sklavounos, 2002; Marinov and Malhassian, 2003; MRDPW, 2005).
This was not unrelated to the specific spatial patterns in the geographical allocation of
physical and human capital in the country or indeed the patterns of structural change of its
regions. On the one hand, continuing trends of internal migration intensified the overconcentration of high-skill / high-education workers in the Capital and its wider NUTS-2
region (where, in 2001, the population share of university graduates was about double that
of the rest of the country). Perhaps not unexpectedly so did foreign direct investment (with
about 60% of total FDI stock by 2004 being concentrated in the South West region, which
in per capita terms had attracted up to ten times more cumulative FDI flows than the South
Central region – the second, in absolute terms, FDI location) (MRDPW, 2005; Monastiriotis
and Regional problems and performance). Under this turbulent transition phase, almost
naturally, the emphasis placed on issues of regional economic performance was limited. At
hindsight, this made a poor situation worse, arguably contributing to the widening of
regional disparities and intensifying problems of asymmetry. In the beginning of transition,
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as with many other transition economies, Bulgaria had only modest regional imbalances, at
least in terms of standards of living (Naidenova, 1983); although, admittedly, regional
structures and potentials were noticeably disparate – Hoffman, 1972; Donchev, 1983).
Unemployment was hardly an issue in the pre-transition era (although labour hoarding and
hidden unemployment were not), while for the largest part incomes and prices were
determined by the central administration in a more or less equitable way. The main regional
issues in the pre-transition period had to do with patterns of depopulation of rural areas and
environmental degradation but, in line with the ideology of economic macro-management
by the State, these issues were dealt with in ad hoc but clearly redistributive, if socially
challenging, ways (Paskaleva, 1990; Jackson, 1991). The fiscal crisis of the late 1980s
actually intensified some of these problems, strengthening further the patterns of
urbanisation and over-concentration in Sofia and linking more closely the performance of
the regions to that of the key SOEs (Begg and Pickles, 1998). Although immediately after
the fall of communism regional disparities initially declined (as rich regions were most
affected by the transition shock), regional disparities started widening notably by 1993 and
problems of depopulation and unemployment intensified for the less prosperous areas.
In the second phase of transition (post-1997) the economic take-off nationally
favoured particularly the main urban areas (Sofia, Strata-Zagora, Burgas, Varna) and led to
further increases in regional inequalities – and the emergence of notable intra-regional
disparities (Sklavounos, 2002; Marinov and Malhassian, 2003; MRDPW, 2005). This was
not unrelated to the specific spatial patterns in the geographical allocation of physical and
human capital in the country or indeed the patterns of structural change of its regions. On
the one hand, continuing trends of internal migration intensified the over-concentration of
high-skill / high-education workers in the Capital and its wider NUTS-2 region (where, in
2001, the population share of university graduates was about double that of the rest of the
country). Perhaps not unexpectedly so did foreign direct investment (with about 60% of
total FDI stock by 2004 being concentrated in the South West region, which in per capita
terms had attracted up to ten times more cumulative FDI flows than the South Central
region – the second, in absolute terms, FDI location) (MRDPW, 2005; Monastiriotis and
Alegria, 2008). On the other hand, following the slow progress more generally with
transition, industrial restructuring and production diversification at the regional level were
particularly slow, with little evidence of restructuring until 1996 and with most of
restructuring being backward (i.e., towards agriculture) with the exception of Sofia that took
on the function of a ‘service centre’ (Totev, 2004). Petrakos et al (2005) also report very
low Coefficients of Structural Change for the Bulgarian districts until 1999 and an
increasing dissimilarity to the EU-15 average. Owing to such developments, by the turn of
the century Bulgaria’s regional and spatial problems exhibited a combination of
characteristics of polarisation, peripheral backwardness, spatial un-connectedness and
localised (sub-regional) inequality. These characteristics are rather clearly depicted in the
spatial patterns of inequality in terms of regional incomes in the country.6 First is the
emerging dichotomy of development paths, at least since the mid-1990s, between the most
dynamic urban regions and the rest of the country. Between 1995 and 2002 district-level
growth rates varied in real terms between less than 1% (in Sliven, Dobrich, Kardjali,
Haskovo and Pazardjik) and above 6% per annum (in Vratsa, Silistra, Sofia, Burgas,
Gabrovo and Smoljan). Although there is little, if any, evidence to suggest continuing betadivergence nationally (at least at the NUTS-3 / district level – Petrakos, 2001; Marinov and
Malhassian, 2003; Monastiriotis, 2006 and 2007), at closer inspection two interesting
patterns are evident. On the one hand, outside the top-five districts in terms of GDP per
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capita, inter-district disparities have been reasonably low and increased only marginally
since 1995, while the ranking of districts in terms of GDP per capita has been rather
volatile, suggesting limited persistence of disparities at this level. On the other hand,
disparities for the whole of the country, including the top-five districts, have been widening
rather fast, almost doubling since 1998, suggesting a clear pattern of polarisation between
the Alegria, 2008). On the other hand, following the slow progress more generally with
transition, industrial restructuring and production diversification at the regional level were
particularly slow, with little evidence of restructuring until Minassian and Totev (1996)
report a practical collapse of industrial production in the two main cities of Sofia and
Burgas between 1989 and 1991, which can partly explain the strong narrowing of regional
disparities between the two years, with Sofia and Burgas losing around 20% and over 40%
respectively of their income advantage relative to the country (Table 7). Whether or not this
evolution reflects the impact of yet another ‘invisible’ market mechanism, either in the form
of an ‘empirical regularity’ tied to the process of transition (Petrakos, 2001; Hapiot and
Slim, 2004) or through a more theoretically grounded mechanism linked to the process of
development (in line with a regional Kuznets curve – see Williamson, 1965), is in a sense an
empirical issue, which goes beyond the immediate interest of this paper (for a more focused
discussion of this see Monastiriotis, 2007).
Petrakos et al (2005) report very low Coefficients of Structural Change for the
Bulgarian districts until 1999 and an increasing dissimilarity to the EU-15 average. Owing
to such developments, by the turn of the century Bulgaria’s regional and spatial problems
exhibited a combination of characteristics of polarisation, peripheral backwardness, spatial
un-connectedness and localised (sub-regional) inequality. These characteristics are rather
clearly depicted in the spatial patterns of inequality in terms of regional incomes in the
country. First is the emerging dichotomy of development paths, at least since the mid-1990s,
between the most dynamic urban regions and the rest of the country. Between 1995 and
2002 district-level growth rates varied in real terms between less than 1% (in Sliven,
Dobrich, Kardjali, Haskovo and Pazardjik) and above 6% per annum (in Vratsa, Silistra,
Sofia, Burgas, Gabrovo and Smoljan). Although there is little, if any, evidence to suggest
continuing beta-divergence nationally (at least at the NUTS-3 / district level – Petrakos,
2001; Marinov and Malhassian, 2003; Monastiriotis, 2006 and 2007), at closer inspection
two interesting patterns are evident. On the one hand, outside the top-five districts in terms
of GDP per capita, inter-district disparities have been reasonably low and increased only
marginally since 1995, while the ranking of districts in terms of GDP per capita has been
rather volatile, suggesting limited persistence. The description of these patterns in this
section draws heavily on Monastiriotis (2008). The disparities for the whole of the country,
including the top-five districts, have been widening rather fast, almost doubling since 1998,
suggesting a clear pattern of polarisation between the most dynamic regions and the rest of
the country.
Second, a result of this polarisation has been the strengthening of the primacy of
Sofia (and few other main urban areas) in the Bulgarian economy. According to Eurostat
data, GDP per capita in the capital is in real terms up to three times higher than that of the
poorest region (Kardjali at the South Central region). At lower levels of spatial aggregation
(NUTS-4 / municipalities), these differences are much more emphatic, reaching over tenfold
differences between the richest (Radnevo in the Strata-Zagora District or Chelopech in
Sofia) and poorest (Satovcha in the Blagoevgrad District in SW and Ruen in the District of
Burgas in SE) municipalities (UNDP, 2002). Third, beyond this polarisation, importantly
patterns of spatial inequality are rather localised. Disparities across NUTS-2 regions are
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very low by international / European standards (Spiridonova, 2002) and while disparities
across NUTS-3 areas are much more notable (Petrakos, 2001; Totev, 2004), around 75% of
disparities are intra-NUTS3 (UNDP, 2002; MRDPW, 2005), with almost every top-5
district (NUTS-3) having at least one bottom-10% municipality (NUTS-4). Clustering of
low-income municipalities does exist. Moreover, area designation under the NRDP was
largely directed towards serving national objectives. More than half of the available funds
was allocated to the ‘areas for growth’ (identified as dynamic areas that can stimulate
national growth) while the rural, declining and developing areas together received less than
a quarter of the funds (around 64% of the funding that was directed to the ‘areas for growth’
in per capita terms) (Totev, 2004). Naturally, this tended to reinforce regional disparities in
the country. The prioritising of national objectives and interventions is also evident in the
allocation of funds under the OPRD (i.e., for regionally targeted interventions under
PHARE cofinancing).
Moreover, area designation under the NRDP was largely directed towards serving
national objectives. More than half of the available funds was allocated to the ‘areas for
growth’ (identified as dynamic areas that can stimulate national growth) while the rural,
declining and developing areas together received less than a quarter of the funds (around
64% of the funding that was directed to the ‘areas for growth’ in per capita terms) (Totev,
2004). Naturally, this tended to reinforce regional disparities in the country. The prioritising
of national objectives and interventions is also evident in the allocation of funds under the
OPRD (i.e., for regionally targeted interventions under PHARE cofinancing).

Figure 1. Regional development expenditures under OPRD by source
Notes: Designated expenditures under the 2003-2006 Regional Operational Programme,
expressed as shares, for each corresponding category, of total designated spending under the 20032006 National Economic evelopment Programme. BG includes funding from the Central
Government Budget (13.5%), the Municipal Budgets (1.5%), and the private sector (10%) (the
remaining 75% is provided by PHARE funds). EU includes regional spending under PHARE (46%
of all PHARE spending) as a share of all EU-financed expenditures (PHARE, ISPA, SAPARD).

As is depicted in Figure 1, the main element of regionally identifiable expenditure
under the first OPRD was the PHARE funds (with around half of PHARE spending directed
to regional interventions) while the regionally identifiable element of domestic financing
was a mere 6.3% of total domestic expenditures under NEDP. The implication of this was
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that in the allocation of funds under the OPRD (i.e., for regionally targeted interventions
under PHARE cofinancing). As is depicted in Figure 1, the main element of regionally
identifiable expenditure under the first OPRD was the PHARE funds (with around half of
PHARE spending directed to regional interventions) while the regionally identifiable
element of domestic financing was a mere 6.3% of total domestic expenditures under
NEDP. The implication of this was that, even in relative terms, within the limited budget of
the NEDP, the total level of spending on regionally identifiable interventions in the OPRD
was particularly low, with total funds allocated to the OPRD constituting less that 8% of
total NEDP spending in the period 2003/06 – or less than a mere 1% of GDP (seeTable 1).
An implication of these deficiencies was that even the limited amount of resources allocated
to regional development had only a weakly redistributive character.
Table 1
Regional allocation and redistributive capacity of OPRD funds
NUTS Region

Population
GDP
ROP
(th)
(pc, €)
(€m)
(€m)
(pc, €)
(%GDP)
1.79
33.4
17.6
983
1,866
527
BG11 North West
1.11
20.2
24.0
2,166
1,826
1,187
BG12 North Central
1.39
24.7
32.0
2,308
1,777
1,299
BG13 North East
0.29
8.8
18.6
6,421
3,054
2,103
BG21 Sout West
1.08
18.4
36.1
3,339
1,701
1,963
BG22 South Central
1.33
23.1
18.3
1,372
1,734
791
BG 23 South East
0.88
18.6
146.6
16,589
2,108
7,868
BG-Bulgaria
Correlations
All regions
Excluding SW (Sofia)
-0.707
0.717
r(ROP pc, GDP pc)
-0.816
0.636
r(ROP/GDP, GDP pc)
Note: Own calculations from MRDPW, Ministry of Finance and Eurostat data. Data refer to
committed expenditures for 2003 under the Economic and Social Cohesion leg of PHARE
(including national contributions).

The allocation of OPRD funds to the six macro-regions26 ranged between €8.80 per
capita in South West and €33.40 per capita in North West or between 0.3% and 1.8% of
regional GDPs, respectively. The South West region, which includes Sofia and is by far the
richest region in the country, received the fewest funds in relative terms (but not in absolute
terms, due to its large population size) – around 13.7% of the total (for about 27% of total
population). Overall, the redistributive capacity of OPRD (measured in both absolute and
relative terms) appears particularly high when the South West region is included
(correlation between spending and regional incomes is between -0.71 and -0.82). However,
outside the capital region regional spending under the 2000/06 OPRD was in fact strictly
counter-redistributive.
Concluding remarks
Emerging out of a phase of sub-optimal central planning, huge external debts, and
strong dependence on the collapsing Soviet economy, Bulgaria faced quickly a range of
regional problems and challenges that were diverse and multi-faceted: limited economic and
functional connectivity between its regional economies, negligible diffusion/spillover
dynamics, substantial intraregional and very localised disparities and spatial heterogeneity,
and combined problems of industrial decline, rural/mountainous underdevelopment, and
brain-drain emigration. Initially, the interventions of the IMF and other international
organisations placed emphasis on macro-economic stabilisation and market liberalisation,
thus undermining the key priorities of (any) regional and cohesion policy. Despite some
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developments through ‘institution building’ (1991 Local Self-Government Act), owing to
political (as well as ethnic and power) considerations an implicit decision was taken by the
centraladministration to favour ‘balanced growth’ over ‘regional convergence’ and relative
centralisation by weakening the regional tier. In this period, public investment was low and
regionally identifiable expenditure was for all practical purposes non-existent (apart from
the poorly financed municipal budgets), while the EU had assumed only a subordinate role
through the allotting of its PHARE funds. Bulgaria’s own internal limitations explain, at
least partly, the significant delay, initially, in the design and implementation of regional
policies. Elements of path-dependence that hinder further regional development still exist,
mainly in the weak authority of the regional tier and the primacy of the objective of
‘balanced growth’ over regional convergence.
On the other hand, after a slow start, in the period following the financial crisis of
1997 the external factor has been catalytic in mobilising and initiating integrated regional
development plans, policies and structures. With the more active involvement of the EU
(through its conditionality and the accession negotiations under Chapter 21) and the UN
(Human Development Reports) and the economic and political stabilisation, some more
promising elements of a regional policy were put in place, leading to the first Regional
Operational Programme in 2000. But financing was limited, the administrative and
institutional structures were too complex, the policy objectives were often not well-linked,
and priority was mainly given to border regions, rural areas and capacity-building, thus not
necessarily matching the on-the-ground priorities and true regional economic needs. The
role of the EU was catalytic in the development of regional policy in Bulgaria and in
Europeanising its administrative-territorial system, although this has not always been in the
direction that the nature of the regional problems of the country would dictate.
Although the ‘external pressure’ of the EU, as a manager of Bulgaria’s accession
aspirations, gave an impetus for regional policy that was lacking internally (and further
strengthened the cooperation networks and structures by necessitating the participation in
the design of regional policy of various local and regional stakeholders and NGOs and the
establishment of Regional Development Agencies), it did in fact have a number of adverse
and perhaps long-lasting implications. These include the inconsistency between the
domestic economic geography and the externally inspired NUTS-2 geography; the character
of the administrative structures that, in the context of a developing transition economy, is
conducive to antagonisms and competition; the limited absorptive capacity and developing
culture of aid-dependency of the local economies and administrations; and, above all, the
complete dominance of the European orientation of regional policy. This orientation largely
conditioned the development of an effective, complementary but independent (in line with
the additionality principle), national regional economic policy.
This last observation should be emphasised further. It has been noted in the literature
that, in the process of transition, post-communist countries were faced with a ‘dual
transition’ challenge for regional policy (Brusis, 1999, p.19): firstly, a transformation from
centralised administrative structures to a more participatory and decentralised framework
for regional policy; and secondly, a process of modernisation, with a shift in the objectives
of regional policy from traditional redistribution and equalibration to a more contemporary
approach that focuses on strengthening local capacities for indigenous development. In the
case of Bulgaria, where national regional policy was particularly thin even in the 1980s, the
need for transformation and modernisation was perhaps even more important. In this
context, Bulgaria’s adherence to the EU region policy framework, which has clearly been
designed to complement rather than to replace national regional policies (and as such it
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cannot totally fill a country’s vacuum in national regional policy by itself), raises important
questions about the effectiveness and suitability of current and future regional policy
interventions in the country, as much as it does about the role of the EU in shaping regional
policy in the new and prospective accession countries.

References:
1. Monastiriotis V. (2006), Regional policy in Southeast Europe: the case of Bulgaria, Regions
– Newsletter of the Regional Studies Association, No264 (Winter).
2. Pickles J. (2001), ‘There are no Turks in Bulgaria’: violence, ethnicity and economicpractice
in the border regions and Muslim communities in post-socialist Bulgaria, Working Paper
No25, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale.
3. Petrakos G., Fotopoulos G. and Kallioras D. (2005), Economic integration, regional
structural change and cohesion in the EU New Member-States, paper presented at the 45th
ERSA
Congress,
Amsterdam
(last
accessed
on
20/06/08
from:
http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa05/papers/383.pdf).
4. Pickles J. and Smith A. (eds) (1998), Theorising Transition: The Political Economy of PostCommunist Transformation, London and New York: Routledge.
5. Roland G. (2000), Transition and Economics: politics, markets and firms, Cambridge MA:
The MIT Press.
6. Sokol M. (2001), Central and Eastern Europe a Decade After the Fall of Statesocialism:
regional dimensions of transition processes, Regional Studies, 35 (7), pp.645-655.
7. Spiridonova J. and Grigorov N. (2000), Bulgaria, pp.71-83 in Bachtler J., Downes R. and
Gorzelak G. (eds), Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe,
EPRC Studies in European Policy Series, Ashgate, Aldershot.
8. Totev S. (2004), European Integration, Regional Structural Change and Cohesion in
Bulgaria, EURECO Working Paper (Workpackage No3), Center for European Integration
Studies (ZEI), Bonn (last accessed on 20/06/08 from:
http://www.zei.de/zei_alt/eurec/WP3_Bulgaria.pdf
9. Борисов П., Т. Радев. Регионален анализ на специализацията на лозарството в
България. Икономика и управление на селското стопанство. 2011, № 2, с. 31.
HU

U

ГЛАВА 3.4. АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПОДЪЯЗЫКА
«УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» В РОССИЙСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
83B
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84B

В условиях нарастающего информационного потока в различных областях
науки и сферах человеческой деятельности, а также при расширении межкультурной
коммуникации, сегодня повышается внимание лингвистической науки к проблемам
взаимодействия языка и культуры, к поиску путей преодоления языкового барьера,
препятствующего общению носителей различных языков.
Обращение к исследованию терминологической лексики как средству
выражения, хранения и передачи специальной информации и проблемам образования
специализированных терминологии является сегодня одной из важнейших задач
отечественных лингвистов.
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Актуальность обусловлена тем, что сегодня в России в условиях становления
рыночной экономики и при переходе к новым управленческим технологиям в целях
повышения эффективности производства, такая система, как «управление
персоналом» становится важным средством англоязычной межкультурной
коммуникации.
В связи с этим, возникает интерес к выявлению национально-культурных
особенностей формирующейся терминологии, к изучению механизмов образования
англоязычных терминов, отражающих новые понятия новой парадигмы управления,
возникшей в США в 80-х гг. XX века и получившей широкое распространение в
мире.
Подъязык - это минимальный набор лексических категорий, входящих в
систему данного языка и необходимых для описания данной предметной области, т. е.
определенной сферы действительности.
ряд
Английские
экономические
материалы
обнаруживают
целый
грамматических особенностей. Естественно, не существует какой-либо «научнотехнической, юридической либо экономической грамматики». В экономических
текстах, используются те же самые синтаксические структуры и морфологические
формы, как и в других функциональных стилях. Однако ряд грамматических явлений
отмечается в данном стиле чаще, чем в других, некоторые явления, напротив,
встречаются в нем сравнительно редко, другие - используются лишь с характерным
лексическим «наполнением» [8, 58].
Формирующаяся отрасль экономической науки «управление персоналом»
использует слова, уже существующие в языке.
Анализ первой фиксации слов, функционирующих в рассматриваемой отрасли
знания в качестве терминов, позволяет говорить о том, что лексические единицы,
составившие базу исследуемой терминологии, имеют разный возраст.
В английском анализируемом списке к числу наиболее древних лексических
единиц, составивших современную отраслевую терминологию, следует отнести слово
staff, впервые зафиксированное в письменных источниках в 725 году, следовательно,
это слово существует уже более тысячи лет.
Проведенным анализом установлено, что с IX века по XIII век, а также в XVIII
веке наблюдается полное отсутствие появления слов, ставших терминами для
английской отрасли «управление персоналом».
Однако в XIV и XV веках отмечается фиксация достаточно большого
количества лексем. Очевидно, что этот исторический отрезок времени в истории
английского языка связан с поступательным развитием социальных отношений, что и
отразилось в словарном составе.
Следует отметить, что наиболее интенсивно английская терминология
использовала слова, отмеченные своим появлением в языке в XVI, XVII и XIX веках.
Необходимо выделить XIX век: в мировой истории этот век характеризуется
возрастающим развитием научно-технического прогресса, продолжившимся в XX
веке и повлекшим за собой стремительное развитие производственных отношений. И
как результат – появление в языке лексических единиц, обозначающих социальные и
профессиональные отношения людей, вовлеченных в производство [3, 46].
Ссылаясь на данные современных исторических словарей, можно утверждать,
что XX век отмечен лишь одной лексемой outplacement.
Следовательно, английская отрасль знания «управление персоналом»
использовала лексические единицы, закрепившиеся в языке до XX века.
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Русская терминология по «управлению персоналом» начала складываться в
XVI веке словами «наём» и «высвобождение». Исторический анализ позволяет
говорить о том, что наполнение анализируемой русской терминологии шло
неравномерно.
XVI и XVII века – крайне тяжелый исторический период для России, что
отразилось и на языке: незначительное количество слов.
В XVIII веке в России наблюдаются процессы политического, экономического
и военного укрепления государства. Наблюдается активное влияние иностранной
политологии, экономики и культуры.
В XIX веке происходит активное формирование трудовых взаимоотношений,
экономический подъём, и, как следствие, – бурное пополнение терминологии
словами.
Установлено, что лишь в XX веке происходит окончательное формирование
отрасли «управление персоналом» со своим обособленным лексическим полем.
Именно в XX веке наблюдается наибольший прирост русской терминологии
«управление персоналом». Следует отметить, что количественное прибавление слов в
русской терминологии
идет как с помощью исконно русских лексем, так и с
помощью
внедряющихся в практическое использование иностранных,
заимствованных лексем.
Сопоставительный анализ истории формирования терминологий «управление
персоналом» в английском и русском языках позволяет говорить о том, что
исследуемые терминологии имеют черты сходства и черты различия [7].
К характеристикам, объединяющим английскую и русскую терминологии,
можно отнести следующие явления:
1) Лексические единицы, датированные временем, ограниченным рамками XV
и XVI веков в развитии обоих языков, не вошли в состав анализируемых
терминологий.
2) Как в английском, так и в русском языках, период XIX и XX веков отмечен
как период бурного развития терминологии «управление персоналом».
На формирование английской терминологии «управление персоналом» оказали
сильное влияние французский и латинский языки. Но основа терминологии
составлена исконно английскими лексическими единицами.
Управление персоналом – одна из молодых отраслей экономического знания,
находящаяся в настоящее время в стадии своего поступательного развития, имеет
свой логико-понятийный аппарат, номинированный специальными лексическими
единицами [10, 124].
Для обозначения основных понятий отрасли «управление персоналом»
используются лексические средства национального языка и экономического языка
для специальных целей. Сопоставительным анализом установлено, что английская
терминология «управление персоналом» оказала сильнейшее влияние на
соответствующую
русскую терминологию, что оценивается как результат
внешнеэкономических межгосударственных отношений.
Понятие «управление персоналом» является одной из важнейших
составляющих менеджмента. Исследователями отмечается, что многие годы понятие
«управление персоналом» отсутствовало в российской управленческой практике.
Службы управлением персонала имели низкий организационный статус и были
слабыми в профессиональном отношении. В силу этого они не выполняли целый ряд
важнейших управленческих задач, таких, как: социально-психологическая
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диагностика;
анализ
и
регулирование
групповых
и
межличностных
взаимоотношений, отношений руководителя и подчинённых; управление
производственными и социальными конфликтами и стрессами; информационное
обеспечение системы кадрового управления; управление занятостью; оценка и подбор
кандидатов на вакантные должности; анализ кадрового потенциала и потребности в
персонале; маркетинг персонала; планирование и контроль деловой карьеры;
профессиональная и социально-психологическая адаптация работников; управление
трудовой мотивацией; регулирование правовых вопросов трудовых отношений;
соблюдение требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда [2, 49].
Эквиваленты - единицы речи, совпадающие по функции с другими, способные
выполнять ту же функцию, что и другие единицы речи. Нечто равноценное,
равнозначное, равносильное другому, полностью заменяющее его [3,18]. В переводе
так называют межъязыковой синоним. К эквивалентам отнесены единицы речи,
совпадающие по функции с другими единицами или единицами другого языка.
Высокую степень эквивалентности терминов можно объяснить тем, что, вопервых,
большая часть терминов, составляющая русский список, является
заимствованной из английского языка; во-вторых, значительная часть представляет
собой перевод особого специализированного значения английского слова при
помощи русских грамматических и лексических средств [6, 37].
Каждый английский однословный термин имеет в качестве русского
эквивалента синонимичный ряд, включающий как однословные, так и многословные
термины, например: absenteeism – невыход на работу (многословный термин),
прогулы, абсентеизм (однословные термины).
Наблюдается тенденция заимствования английских слов при переводе русским
языком и тенденцией терминологизации их значения. Анализ материала доказывает,
что английские термины более синкретичные, чем русские. В семантической
структуре некоторых терминов заложено несколько концептов, что доказывается
формами их русских эквивалентов: employee – наёмный работник («наём» и
«работник»).
В анализируемой терминологии однословному английскому термину часто
соответствует многословная русская единица: seniority – трудовой стаж, turnover –
текучесть кадров, что, во-первых, указывает на расчленённость понятия в русском
языке, обозначенного в английском языке однословной единицей, поскольку
известно, что словосочетание, в отличие от слова, указывает на соединение в понятии
нескольких компонентов [4, 148].
Известно, что формирующиеся терминологии в своем составе имеют
первоначально многословные специальные единицы, впоследствии превращающиеся
путем различных грамматических способов (аббревиация, конверсия, различные виды
морфолого-синтаксических преобразований и т. д.) в однословные.
В научных работах последних лет указывается, что значение
сопоставительного исследования терминов увеличивается пропорционально росту
специальных отраслевых наук и росту межгосударственного обмена знаниями. От
качества сопоставительного исследования терминов зависит качество перевода
научной литературы, что в конечном итоге влияет на международные отношения.
Основным направлением работы с персоналом в современных условиях
является формирование личности работника – носителя организационной культуры,
обладающей чувством ответственности за результаты труда, коллективистской
психологией, высокой квалификацией.
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Совокупность английских и русских терминов, принадлежащих отрасли знания
«управление персоналом», составлена разными по форме лексическими единицами:
однословными и многословными [9, 12].
Однословные термины являются наименованиями основных понятий: staff –
непроизводственный персонал, traits – личные качества, bonus - премия, надбавка,
бонус, boss - босс, глава, начальник, руководитель, главный, хозяин, шеф.
Многословные термины составлены из родового понятия и определяющего
компонента выраженного грамматической формой: имени существительного
(personnel development – развитие персонала), имени прилагательного (corporate
culture – корпоративная культура), формой герундива (job bidding – заявка на
вакантную должность).
В английском языке многословные и однословные термины приблизительно в
количественном соотношении уравновешивают друг друга.
Многословные английские термины представлены преимущественно
двухсловными единицами: corporate culture – корпоративная культура, manning table
- штатное расписание, personnel motivation – мотивация персонала.
Имеются трехсловные термины: job progression ladder – лестница
продвижения по службе, authoritarian leadership style - авторитарный стиль
руководства, continuous on-the-job training - непрерывное (постоянное)
производственное обучение.
Следует отметить наличие малочисленных четырёхсловных и пятисловных
терминов: behavioural science approach to management - бихевиористский
(поведенческий) подход (к управлению), management by walking around MBWA управление (менеджмент), bona fide occupational qualification BFOQ - честный
профессиональный отбор (ценз), employment, recruitment, and placement specialists амер. «специалисты по занятости, найму и назначениям».
Многословные русские термины представлены двухсловными, трехсловными,
четырёхсловными, пятисловными, восьмисловными единицами: адаптация
персонала – personnel adaptation, личные качества – traits, заявка на вакантную
должность - job bidding, претендент на замещение должности – applicant, вывод
персонала за штат – outstaffing, директор отдела исследований и разработок –
director of research and development, лист учёта отработанного времени – time sheet,
учёт и оценка результатов деятельности персонала – personnel controlling,
временный наём с возможностью постоянного трудоустройства – temp-to-perm
staffing, конторский служащий, выполняющий рутинную работу – (амер.) pencil
pusher.
Существует тенденция замены русского сочетания слов одним термином,
заимствованным из английского языка: outstaffing – аутстаффинг, вывод персонала
за штат, recruitment – рекрутмент, набор (подбор, наем) персонала.
Это указывает на то, что замена сочетания слов одним словом вызвана
стремлением получить более чёткое наименование и стремлением к экономии усилий.
Наблюдается тенденция заимствования английских слов при переводе русским
языком и тенденцией терминологизации их значения: бонус, босс, клерк,
контроллинг, лизинг, менеджер, менеджмент, мониторинг.
Анализ материала доказывает, что английские термины более синкретичные,
чем русские.
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В семантической структуре некоторых терминов заложено несколько
концептов, что доказывается формами их русских эквивалентов: employee – наёмный
работник («наём» и «работник»).
Следует отметить как тенденцию, проявляющуюся в анализируемой
терминологии: однословному английскому термину соответствует многословная
русская единица: seniority – трудовой стаж, turnover – текучесть кадров, что указывает
на относительную молодость русской терминологии. Известно, что формирующиеся
терминологии в своем составе имеют первоначально многословные специальные
единицы, впоследствии превращающиеся путем различных грамматических способов
(аббревиация,
конверсия,
различные
виды
морфолого-синтаксических
преобразований и т. д.) в однословные [5, 201].
Так, присутствие однословных терминов, называющих родовые понятия,
наблюдается в каждом анализируемом списке: staff – непроизводственный персонал,
office - конторские служащие, сотрудники, коллеги, должность, служба, обязанность,
задача, функция; контора, канцелярия; наём – recruiting, доход – earnings.
Наличие двухсловных и трёхсловных терминов, присутствующих в каждом
списке, указывает на появление видовых понятий как следствие более углублённого
изучения того или иного понятия: job progression ladder – лестница продвижения по
службе; managerial grid – сетка управления; wage rate – тарифная ставка;
претендент на замещение должности – applicant; личные качества – traits;
трудовой стаж – seniority и.т.д.
К числу явлений, наиболее ярко различающих английскую и русскую
терминологии по управлению персоналом с позиций внешней формы, следует
отнести тот факт, что в английской терминологии многословные термины
преимущественно представлены двухкомпонентными единицами.
А в русской
терминологии следует отметить преобладание многокомпонентных терминов
(четырёх-, пяти- и шести- и даже восьмисловных терминов).
Из этого следует, что наличие многокомпонентных терминов в численном
преимуществе по отношению к однословным терминам
характеризует русскую
анализируемую терминологию, как терминологию, находящуюся в стадии развития,
формирования.
В английском языке многословные и однословные термины приблизительно в
количественном
соотношении
уравновешивают
друг
друга.
Наличие
многокомпонентных терминов в численном преимуществе по отношению к
однословным терминам характеризует русскую анализируемую терминологию, как
терминологию, находящуюся в стадии развития, формирования.
Подъязык любой науки, ее терминология находятся в диалектическом единстве
с общелитературным языком как единой полифункциональной системой, и научная
терминология является одной из подсистем лексической системы языка. Поскольку
терминология не только логико-понятийная, но и языковая система, то тенденции,
свойственные функционированию слов общелитературного языка, находят в ней свое
отражение.
Естественным проявлением действия законов естественного языка является
называние одной лексической формой нескольких понятий одной или разных
областей знания. На протяжении многих лет в исследованиях по терминологии
наблюдались колебания этого явления.
В подавляющем своем большинстве профессионализмами являются либо слова
русского происхождения, либо иноязычные слова, вошедшие в общелитературное
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употребление. В рассматриваемой терминологии «управление персоналом»
наблюдается наличие большого количества синонимов.
Обзор специальных работ по управлению персоналом показал, что данная
отрасль профессионального знания в настоящее время является молодой наукой с
неустоявшимся логико-понятийным аппаратом, наукой, требующей к себе внимания
специалистов.
В ходе проведенного анализа нами был составлен глоссарий наиболее
распространенных английских слов с переводом в управлении персоналом (табл. 1).
Таблица 1
Глоссарий наиболее распространенных английских слов с переводом
в «управлении персоналом»
Русский
Адаптация
Административные методы
Анализ деятельности персонала
Анализ потребностей обучения
Анализ работы
Аренда работников
Аттестация / сертификация кадров
Аудит персонала
Аутсорсинг
Безработица
Бизнес-план
Бюро (агентство) по трудоустройству
Внутренний отбор
Гибкая организация труда
Гибкий график
График оплаты труда
Движение кадров
Делегирование полномочий
Деятельность
Дискриминация
Договор
управления
организацией
труда
(коллективный договор)
Документационное обеспечение системы управления
персоналом
Должностная инструкция
Жалоба
Жизненный цикл организации
Жизненный цикл персонала
Избыток рабочей силы
Инновация
Информация о персонале
Испытательный срок
Кадровая политика
Кадровая служба
Кадровое
обеспечение
системы
управления
персоналом
Кадровое планирование
Кадровый резерв
Карьера
Карьерная лестница
Качество трудовой жизни
Коллектив
Командообразование
Компенсация
Компетентность
Консультирование

Английский
adaptation
administrative methods
staff analysis
training needs analysis
job analysis
employee leasing
personnel certification
human resource auditing
outsourcing
unemployment
business plan
employment agency
internal recruitment
flexible work arrangements
workplace flexibility (flextime)
wage curve
personnel movement
delegation of authority
activities
discrimination
labormanagement contract (collective agreement)
documentary support of personnel management system
job description
grievance
life cycle of organization
life cycle of staff
redundancy
innovation
information about staff
probationary arrangements
personnel policy
personnel service
staffing personnel management system
human resource planning
human resource reserve
career
career ladder
quality of working life
collective
team building
compensation
competence
consultancy
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Корпоративная культура
Материальное вознаграждение
Международное управление
Менеджер по персоналу
Методы управления персоналом
Минимальный размер оплаты труда
Мотивация
Навык
Наставничество
Нематериальное вознаграждение
Обучение персонала
Организационная культура
Организационная структура
Организация
Отпуск за свой счёт
Отпуск по болезни
Отставка (уход на пенсию)
Оценка
Оценка эффективности деятельности по управлению
персоналом
Переговоры
Подбор персонала через кадровое агентство
Правила внутреннего трудового распорядка
Производительность труда
Профсоюзы
Рабочее время
Резерв кадров
Резюме
Ротация кадров
Рынок труда
Собеседование по отбору (интервью)
Специалисты
Список вакансий
Текучесть кадров
Трудовой договор / контракт
Трудовые отношения
Трудовые ресурсы
Увольнение
Управление
Управление человеческими ресурсами
Условия работы
Формирование персонала
Функции службы управления персоналом
Человеческие ресурсы
Человеческий капитал
Штатное расписание
Эффективность

corporate culture
tangible rewards
international management
human resource manager
personnel management methods
minimum wage
motivation
skill
buddy system
intangible rewards
staff training
organizational culture
organizational structure
organization
voluntary leave/layoff
sick leave
retirement
assessment
evaluating the effectiveness of staff management
negotiation
joint employment
internal regulations
labor productivity
trade unions
hours of work
personnel reserve
resume
job rotation
labour market
selection interview
specialists
job board
turnover
employment agreement / contract
labour relations
manpower
termination
management
human resource management
job characteristics
formation of staff
functions of personnel management service
human resources
human capital
staffing structure
efficiency

Анализ первой фиксации слов, функционирующих в рассматриваемой отрасли
знания в качестве терминов, позволяет говорить о том, что лексические единицы,
составившие базу исследуемой терминологии, имеют разный возраст.
Совокупность английских и русских терминов, принадлежащих отрасли знания
«управление персоналом», составлена разными по форме лексическими единицами:
однословными и многословными.
Для обозначения основных понятий отрасли «управление персоналом»
используются лексические средства национального языка и экономического языка
для специальных целей. Сопоставительным анализом установлено, что английская
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терминология «управление персоналом» оказала сильнейшее влияние на
соответствующую
русскую терминологию, что оценивается как результат
внешнеэкономических межгосударственных отношений.
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Абсолютний розмір та динаміка фінансових результатів, їх склад та
співвідношення з виручкою та обсягом вкладених коштів входять до переліку
найбільш узагальнюючих показників, що використовують для оцінки інвестиційної
привабливості галузей економіки та регіонів [1-4]. На підставі опублікованих даних
та проведених розрахунків визначено основні тенденції розвитку фінансових
результатів у сфері торгівлі.
За даними звіту «Світові тенденції розвитку сектора роздрібної торгівлі у 2013
р.», що підготовлений компанією Deloitte Touche Tohmatsu Limited разом з групою
STORES Media, сектор роздрібної торгівлі демонструє зростання доходів. За 2011 р.
виручка 250-ти великих підприємств роздрібної торгівлі становила 4,271 трлн дол.
США, що вище за показник попереднього року на 5,1% [2, с. 19]. Фінансовий
результат діяльності досліджених підприємств за аналізований період здебільшого
позитивний, збиток відмічено лише за 12-ю з 250-ти компаній [2, с. 11-17].
Незважаючи на спад світової економіки, у сегменті роздрібної торгівлі у звітному
періоді відмічено активність, особливо у секторі реалізації товарів повсякденного
попиту, за яким відмічено зростання обсягів реалізації на рівні 5,6% проти 4,8, 5,0 та
2,2% за секторами модних товарів, електроніки а також інших товарів відповідно.
Попри високі темпи росту виручки, за підприємствами, що реалізують товари
повсякденного попиту відзначено невисокі показники рентабельності активів. Разом
із тим, найбільш високі показники рентабельності активів відмічено саме за
секторами модних товарів, а також електроніки та товарів для відпочинку. Якщо у
цілому за сукупністю підприємств рентабельність активів визначена на рівні 5,9%, то
за підприємствами даних сегментів 9,2 та 9,1% відповідно. У той же час
рентабельність активів для підприємств, що реалізують товари повсякденного
становила 4,6%, для інших - 2,3% [2, с. 26].
За оцінками, що здійснено A.T. Kearney найбільш привабливими для
ритейлерів є ринки Латинської Америки, Східної Європи та Центральної Азії [3, с.
2]. Щодо ринків країн на пострадянському просторі, то, як відмічають аналітики, їм
вдалось уникнути стагнації та підвищити рівень своєї привабливості для великих
світових гравців [4]. Зокрема за розрахунками Global Retail Development Index 2013 р.
до десятки найбільш привабливих ринків для торгових інвестицій входять Грузія та
Арменія. Покращивши свої позиції на 8 пунктів, 11 позицію у рейтингу займає
Казахстан. Піднялась на 3-и позиції та зайняла у рейтингу 23 місце Росія [3, с. 2].
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Україна, хоча й не входить до 30-ки найбільш привабливих країн для світового
ритейлу, проте залишається інвестиційно привабливою. З компаній світового рівня в
Україні представлені Metro AG, Groupe Aushan, Inditex, Marks and Spencer, GAP, PPR
Group, Groupe Adeo [5]. У 2010 р. на українському ринку почала працювати німецька
компанія «Praktiker AG». У 2014 р. планує виходити на український ринок польський
оператор «Recman» [6].
Окрім відомих світових на українському ринку представлені та розвиваються
мережі національних операторів, зокрема ГК «Фоззі», АТБ-маркет, ГК «Фуршет»,
«Епіцентр», «Comfy» та ін. За даними 2011 р. кінцевий фінансовий результат поданих
підприємств є позитивним та коливається в межах від 19,0 млн грн (торгова мережа
«Ельдорадо») до 418,8 млн. грн. (мережа гіпермаркетів «Епіцентр-К»). Порівняння
рентабельності діяльності за чистим прибутком дозволяє зробити висновок про більш
високу варіацію даних показників за підприємствами торгівлі в Україні порівняно зі
світовими торговельними мережами. За розрахунками показник рентабельності
діяльності за найбільш великими торговельними компаніями, що функціонують на
українському ринку, знаходиться в межах 0,64…18,03%, за групою компаній світових
лідерів - в межах 0,49…5,52%. Більш високі значення рентабельності діяльності та
розмаху варіації за сукупністю підприємств торгівлі, що функціонують на
українському ринку, порівняно із провідними торговельними компаніями, свідчать
про значні потенційні можливості щодо збільшення фінансових результатів
представників світового ритейлу за входження на український ринок. Разом із тим,
значні відхилення у максимальних значеннях показників рентабельності та їх розкид
є ознакою ризиків, що супроводжують діяльність компаній в Україні, що стримує
входження світових торговельних мереж на український ринок та обмежує розвиток
тих, які вже функціонують на ньому [3, с. 2; 6].
Для виявлення особливостей у розвитку фінансових результатів підприємств
торгівлі в Україні здійснено дослідження величини та динаміки фінансових
результатів підприємств торгівлі за періодами часу у розрізі основних їх видів,
визначено специфіку формування фінансових результатів у підприємствах торгівлі
різних за розміром, а також здійснено порівняння показників рентабельності
операційної діяльності за підприємствами торгівлі та підприємствами інших видів
економічної діяльності. У підсумку встановлено, що характер абсолютного розміру
фінансових результатів у торговельних підприємствах за періодами часу відповідає
тенденціям, що визначено за підприємствами в Україні загалом. Діагностовано
збитковість діяльності у 2008-2009 рр. та прибутковість у 2010-2012 рр. як за
підприємствами усіх видів економічної діяльності в Україні, так і підприємствами
торгівлі.
Діагностовано різні тенденції динаміки фінансових результатів до
оподаткування загалом в економіці та у підприємствах торгівлі. На фоні збільшення
фінансових результатів до оподаткування за підприємствами в Україні загалом у
2010-2012 рр. у сфері торгівлі відзначено зменшення даного показника (табл. 1).
Зниження фінансового результату до оподаткування у торгівлі за
досліджуваний період зумовлено зростанням абсолютної величини збитку за групою
збиткових підприємств. Так, якщо у складі підприємств щодо формування фінансових
результатів відзначено позитивні зрушення, то динаміка фінансових результатів за
групами прибуткових та збиткових підприємств не сприяла збільшенню фінансових
результатів у торгівлі. За зростання частки підприємств, що отримали прибуток (з
63,7 у 2009 р. до 65,9% у 2012 р.), за абсолютним розміром результатів діагностовано
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більш значні темпи росту збитку порівняно з темпом росту прибутку (132,8 проти
98,6% у 2012 р. порівняно з 2011 р.), що і зумовило зниження фінансового результату
до оподаткування загалом у торгівлі.
Таблиця 1
Фінансовий результат до оподаткування за підприємствами торгівлі порівняно з
підприємствами за видами економічної діяльності загалом в Україні за 2009-2012 рр.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показник
Фінансовий результат до оподаткування,
за видами економічної діяльності загалом,
у тому числі
підприємства, які одержали прибуток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Фінансовий результат до оподаткування за
підприємствами оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних
засобів та мотоциклів загалом, у тому
числі
підприємства, які одержали прибуток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат

Одиниця
виміру

2009

2010

2011

2012

млн грн

-45011,3

54405,7

118605,6

75670,2

%
млн грн

60,1
143606,6

59,0
189640,8

65,1
255545,9

64,5
248035,9

%
млн грн

39,9
188717,9

41,0
135235,1

34,9
136940,3

35,5
172365,7

млн грн

-8972,7

14883,5

21591,5

12109,5

%
млн грн

63,7
23937,1

62,5
42655,9

66,7
48487,9

65,9
47818,0

%
млн грн

36,6
32909,8

37,5
27772,4

33,3
26896,4

34,1
35708,5

Дослідження фінансових результатів до оподаткування за урахування величини
торговельних підприємств дозволило визначити різні тенденції розвитку фінансових
результатів (рис. 1).
Найбільш успішним слід визнати розвиток великих підприємств. Незважаючи
на суттєве зниження фінансового результату до оподаткування у 2012 р. порівняно з
2011 р., загалом за 2010-2012 рр. відмічено збільшення фінансових результатів за
даною групою торговельних підприємств у 2,3 рази. За іншими групами підприємств
відзначено зворотну тенденцію, а саме скорочення позитивного фінансового
результату за групою середніх підприємств та збиток за групою малих підприємств
торгівлі.
Упродовж аналізованого періоду спостерігається різна динаміка щодо складу
груп підприємств. За групою великих підприємств - зниження, а за іншими групами зростання частки прибуткових підприємств. Порівняння динаміки фінансових
результатів у розрізі прибуткових та збиткових підприємств дозволило визначити, що
у складі прибуткових господарюючих суб’єктів найбільш високі темпи росту
прибутку відзначено за великими та мікропідприємствами (табл. 2).
Прибуток до оподаткування за 2010-2012 рр. збільшився за поданими групами
підприємств у 1,6 та 1,3 рази відповідно. Найбільш високі темпи росту збитків
відмічено за середніми підприємствами. Упродовж досліджуваного періоду збиток за
даною групою збільшився в 1,6 рази, що перевищує показники динаміки за іншими
підприємствами.
Одним із показників фінансових результатів діяльності підприємств є чистий
прибуток. Вихідна інформація щодо його динаміки за підприємствами торгівлі
порівняно з підприємствами інших видів економічної діяльності подано у табл. 3.
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Рис. 1. Фінансові результати до оподаткування за урахування розміру підприємств
торгівлі в Україні за 2010-2012 рр., млн. грн. [1]
Таблиця 2
Динаміка фінансових результатів до оподаткування з урахуванням величини
підприємств торгівлі в Україні за 2010-2012 рр. (у %)*
Показник
Фінансовий результат (прибуток/збиток)до оподаткування,
загалом
у т.ч. за великими підприємствами (прибуток)
за середніми підприємствами (прибуток)
за малими підприємствами (збиток)
у т.ч. за мікропідприємствами (збиток)
Фінансовий результат до оподаткування, за підприємствами,
що отримали прибуток
у т.ч. за великими підприємствами
за середніми підприємствами
за малими підприємствами
у т.ч. за мікропідприємствами
Фінансовий результат до оподаткування, за підприємствами,
що отримали збиток
у т.ч. за великими підприємствами
за середніми підприємствами
за малими підприємствами
у т.ч. за мікропідприємствами

Примітка :* розраховано самостійно за даними [1]

306

2011/
2010

2012/
2011

2012/
2010

145,1

56,1

81,4

386,2
76,1
32,3
62,7

60,8
75,7
183,0
147,3

234,9
57,6
59,1
92,3

113,7
210,1
87,4
123,6

98,6
76,1
113,6
94,1

112,1
159,8
99,3
116,3

96,8
99,0
103,1
90,3

132,8
113,5
152,3
118,8

128,6
112,4
157,0
107,3

Таблиця 3
Чистий прибуток за підприємствами торгівлі порівняно з підприємствами за видами
економічної діяльності в Україні за 2008-2012 рр.*
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Показник
Чистий прибуток (збиток), за
видами економічної діяльності
загалом, у тому числі
підприємства, які одержали
прибуток
у % до загальної кількості
підприємств
фінансовий результат
підприємства, які одержали
збиток
у % до загальної кількості
підприємств
фінансовий результат
Чистий прибуток (збиток), за
підприємствами оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів та
мотоциклів загалом, у тому
числі
підприємства, які одержали
прибуток
у % до загальної кількості
підприємств
фінансовий результат
підприємства, які одержали
збиток
у % до загальної кількості
підприємств
фінансовий результат

Од.
виміру

2008

2009

2010

2011

2012

млн грн

-41025,1

-37131,1

13906,1

67797,9

35067,3

%
млн грн

61,3
144460,1

58,0
10883,4

57,3
63,5
63,0
155197,6 208896,3 210607,6

%
млн грн

38,7
41,1
42,7
36,5
37,0
185485,2 145984,5 141291,5 141098,4 175540,3

млн грн

-34093,2

-13903,7

7547,4

12070,8

210,6

%
млн грн

64,0
20744,4

62,3
19533,0

60,3
36072,4

64,6
40357,5

64,0
35498,4

%
млн грн

36,0
54837,6

37,7
33436,7

39,7
28525,0

35,4
28286,7

36,0
35287,8

Примітка :* розраховано самостійно за даними [1]

За розрахунками зроблено висновок про зниження можливостей підприємств
торгівлі щодо розвитку за рахунок власних коштів. Чистий прибуток, який є
основним внутрішнім джерелом фінансових ресурсів підприємства, у сфері торгівлі
знижується. За даними 2012 р. чистий прибуток у торгівлі становив 210,6 млн. грн.,
що складає 1,7 та 2,8% показників 2011 р. та 2010 р. відповідно.
Величина та динаміка чистого прибутку залежить від доходів та витрат
господарюючих суб’єктів, результати розрахунків - у табл. 4 та 5.
За розрахунками зроблено висновок, що за період 2008-2012 рр. найбільш
високі темпи зростання як за підприємствами в Україні загалом, так і за
підприємствами торгівлі відмічено за іншими доходами та іншими витратами. Разом
із тим діагностовано неоднозначність розвитку доходів та витрат за періодами часу.
Зокрема загальна тенденція до зростання відзначена у 2009-2010 рр., зниження у 2009
р. та 2012 р.
За інших рівних умов бажаним є випереджаюче зростання доходів порівняно з
витратами, що витримано загалом у досліджуваний період. За порівняння динаміки
доходів та витрат за 2008-2012 рр. зроблено висновок, що хоча й підприємства
торгівлі поступаються підприємствам загалом в Україні у показниках росту доходів
(116,5 проти 128,0%), проте коефіцієнти співвідношення динаміки доходів витрат є
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однакові й становлять 1,02, що свідчить про співпадіння тенденцій у формуванні
фінансових результатів за підприємствами торгівлі та підприємствами загалом в
Україні.
Таблиця 4
Динаміка доходів та витрат у торгівлі порівняно з підприємствами за видами
економічної діяльності в Україні за 2010-2012 рр.*
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показник

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012/2008

За видами економічної діяльності загалом
Доходи від операційної
87,2
122,2
123,1
103,0
діяльності
Інші доходи
84,2
125,9
131,4
47,3
Разом чисті доходи
86,8
122,8
124,4
94,0
Операційні витрати
114,9
120,9
101,6
117,1
Інші витрати
89,2
122,6
121,8
96,1
Разом витрати
87,0
122,2
122,7
94,6
За підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та
мотоциклів загалом
Доходи від операційної
діяльності
83,9
116,8
120,4
99,2
Інші доходи
89,3
106,5
145,4
49,6
Разом чисті доходи
84,3
116,0
122,3
94,6
Операційні витрати
110,3
163,5
69,4
135,5
Інші витрати
85,8
119,6
116,9
97,1
Разом витрати
83,6
115,0
121,3
95,4

124,5
165,2
128,0
123,4
144,3
125,9

113,2
169,6
116,5
111,2
148,7
114,1

Примітка :* розраховано самостійно за даними [1]

За 2010-2012 рр. визначено більш високий темп змін витрат порівняно з
доходами, що свідчить про дегресивний характер у розвитку кінцевого фінансового
результату, що підтверджено зниженням абсолютного розміру чистого прибутку у
торгівлі за аналізований період.
Таблиця 5
Структура доходів та витрат у торгівлі порівняно з підприємствами за видами
економічної діяльності в Україні за 2008-2012 рр.*
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Од.
2008
2009
2010
2011
виміру
За підприємствами за видами економічної діяльності загалом
Доходи від операційної
діяльності
%
91,3
88,8
88,9
90,8
Інші доходи
%
8,7
11,2
11,1
9,2
Разом чисті доходи
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Операційні витрати
%
88,2
86,0
86,9
88,4
Інші витрати
%
11,8
14,0
13,1
11,6
Разом витрати
%
100,0
100,0
100,0
100,0
За підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та
мотоциклів
Доходи від операційної
діяльності
%
94,2
92,5
89,7
93,9
Інші доходи
%
5,8
7,5
10,3
6,1
Разом чисті доходи
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Операційні витрати
%
92,2
90,8
88,6
92,1
Інші витрати
%
7,8
9,2
11,4
7,9
Разом витрати
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Показник

Примітка :* розраховано самостійно за даними [1]
308

2012

88,8
11,2
100,0
86,5
13,5
100,0

91,5
8,5
100,0
89,9
10,1
100,0

Дослідження доходів та витрат дозолило визначити різницю у їх складі у
підприємствах торгівлі порівняно з підприємствами за видами економічної діяльності
в Україні загалом. Зокрема за загальної високої частки доходів від операційної
діяльності у сукупних доходах їх частка у складі доходів торговельних підприємств є
вищою (91,5 проти 88,8% за даними 2012 р.). Схожа ситуація за витратами. У
торгівлі частка операційних витрат є вищою, ніж за підприємствами в Україні
загалом (89,9 проти 86,5% за даними 2012 р.). У динаміці відзначено загальну
тенденцію до зростання частки інших доходів у їх сукупній величині як за
підприємствами в Україні загалом, так і за підприємствами торгівлі. Така ж тенденція
спостерігається за іншими витратами, питома вага яких у сукупних витратах зростає
як за підприємствами загалом в Україні, так і за підприємствами торгівлі.
У табл. 6 та 7 подано джерела формування чистого прибутку та їх склад за
підприємствами загалом в Україні та за підприємствами торгівлі зокрема.
Таблиця 6
Джерела формування фінансового результату у торгівлі порівняно з підприємствами
за видами економічної діяльності в Україні за 2008-2012 рр.*
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

За підприємствами за видами економічної діяльності загалом
Фінансовий результат від
операційної діяльності
87233,3
66978,3 100799,5
186790,5
147415,4
Фінансовий результат від
іншої діяльності
-128258,4
-104109,4
-86893,4
-118991,9
-112348,1
Чистий прибуток (збиток)
-41025,1
-37131,1
13906,1
67798,6
35067,3
За підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та
мотоциклів
Фінансовий результат від
операційної діяльності
-544,9
10803,8
24843,9
45972,9
30241,7
Фінансовий результат від
іншої діяльності
-33548,3
-24707,5
-17296,5
-33901,8
-30031,1
Чистий прибуток (збиток)
-34093,2
-13903,7
7547,4
12071,1
210,6

Примітка :* розраховано самостійно за даними [1]

Таблиця 7
Структура джерел формування фінансового результату у торгівлі порівняно з
підприємствами за видами економічної діяльності в Україні за 2008-2012 рр. (у %)*
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

За підприємствами за видами економічної діяльності загалом
Фінансовий результат від
операційної діяльності
-212,6
-180,4
724,9
275,5
420,4
Фінансовий результат від
іншої діяльності
312,6
280,4
-624,9
-175,5
-320,4
За підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та
мотоциклів
Фінансовий результат від
операційної діяльності
1,6
-77,7
329,2
380,9
14359,8
Фінансовий результат від
іншої діяльності
98,4
177,7
-229,2
-280,9
-14259,8

Примітка :* розраховано самостійно за даними [1]

За результати розрахунків визначено особливості формування фінансових
результатів у торговельних підприємствах в Україні у розрізі основних видів
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діяльності. Встановлено, що протягом 2008-2009 рр. негативний фінансовий
результат діяльності торговельних підприємств обумовлений збитковістю як основної
так і інших видів діяльності. У період 2010-2012 рр. збиток від іншої діяльності
компенсований позитивним фінансовим результатом від основної діяльності.
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ГЛАВА 4.2. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
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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]. Оцінка системи управління безпекою
промислових об’єктів в Україні виявила гостру необхідність формування чіткого
діючого механізму розвитку програмних і технічних засобів, яка призначена для
вироблення та реалізації керуючої дії на технологічний об'єкт. Діяльність
промислових підприємств потребує особової уваги щодо забезпечення охорони своїх
об’єктів, персоналу та інтелектуальної власності. Все це робить питання посилення
безпеки цифрових мереж та інфраструктур особливо актуальним.
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].
Виходячи із завдань, що стоять перед службою економічної безпеки для
забезпечення інформаційно-аналітичної безпеки підприємства, розглянемо засоби
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комплексу охоронної системи, заснованих на передових інформаційних технологіях і
обладнанні провідних світових виробників.
Основні сучасні засоби охоронних систем:
1. Охоронна сигналізація;
2. Системи відеоспостереження;
3. Системи контролю доступу;
4. Інтелектуальні відеоаналітичні системи;
5. Біометричні системи контролю доступу;
6. Доглядове устаткування;
7. Системи охорони периметра території [2, 3, 4, 5].
Розглянемо кожен інструмент докладніше:
1. Система охоронної сигналізації (ОС) призначена для виявлення
несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється і реагування на
проникнення.
ОС складається з охоронної панелі (централі), яка збирає і аналізує інформацію
охоронних датчиків, і виконує запрограмовані в ній функції при спрацьовуванні
датчиків. Пульт управління ОС відображає стан сигналізації, служить для її
програмування, постановки та зняття об'єкта з охорони.
Найбільш
поширені
охоронні
датчики
–
об'ємні
інфрачервоні,
магнітоконтактні, акустичні, вібраційні, ультразвукові, променеві, ємнісні. За
допомогою ОС також можливий моніторинг електроживлення, температури, витоку
газу, протікання води та ін.
Системи охоронної сигналізації (ОС) поділяють на: провідні, бездротові
радіосигналізація. ОС також поділяють за типом передачі сигналу: автономну
(звучить сирена) і пультову (сигнал надходить на стаціонарний пост охорони).
2. Системи відеоспостереження призначені для організації відеоконтролю на
об'єктах, вони також можуть використовуватися: як лічильник суб'єктів (фізичних
осіб, транспортних засобів), для аналізу певних подій, як стандартне охоронне
відеоспостереження для фіксування фактів крадіжок і т. п.
Сучасні системи IP-відеоспостереження, основою для яких є IP-камери, не
вимагають прокладки додаткових ліній зв'язку, передача даних відбувається по
мережевій інфраструктурі, побудованої на протоколі IP. IP-відеоспостереження
використовує при передачі даних шифрування і систему авторизації для повної
конфіденційності. Контроль і адміністрування системи здійснюється з будь-якого
комп'ютера, що має доступ в мережу і спеціальне програмне забезпечення. IPвідеоспостереження інтегрується з системами пожежної сигналізації, охоронної
сигналізації, системами контролю і управління доступом, а також на будь-які сучасні
мобільні пристрої.
3. Системи контролю та управління доступом (СКУД) дозволяє фіксувати і
обробляти інформацію про кожному проходженні через елемент обмеження доступу,
а також захистити приміщення від несанкціонованого проникнення, регламентувати
доступ. В якості суб'єкта можуть виступати як фізичні особи, так і транспортні
засоби.
В якості ідентифікатора суб'єкта застосовуються як фізичні носії (ключ«таблетка», безконтактна карта, брелок), так і коди, що вводяться з клавіатури, також
для ідентифікації людини використовуються його біометричні ознаки (відбиток
пальця, малюнок райдужної оболонки ока).
U
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Структурно об'єкт, на якому встановлена СКУД, складається з точок, кожна з
яких оснащується контролером, зчитувачами електронних перепусток, що
перепиняють пристроєм (замок, турнікет, шлагбаум, приводи воріт і т.д.), датчиками
положення дверей і фіксації факту проходу.
Для організації безпеки при в'їзді на територію, що можуть встановлюватися
протитаранні болларди. Вони є найнадійнішим блокувальником і часто відносяться
до класу антитерористичних перешкод.
Мережеві СКУД управляються через центральний комп'ютер і можуть
створювати звіти про події, що відбулися, про проходження на територію
співробітників, вести облік і контроль суб'єктів за заданими параметрами.
4. Інтелектуальна відеоаналітична система інтегрується з системою
відеоспостереження і робить можливим:
 розпізнавання об'єктів (осіб, автомобільних номерів, залишених предметів, що
надають потенційну загрозу і інших факторів),
 реєстрацію фактів порушення порядку,
 інтеграцію з базами даних фотографій, фотороботів, номерних знаків
автомобілів для ідентифікації терористів, злочинців, правопорушників.
За допомогою цієї системи силові структури зможуть вирішувати завдання
забезпечення безпеки на якісно новому рівні, завжди оперативно реагувати і вживати
необхідних заходів.
5. Біометрична система контролю доступу. Для особливо важливих
приміщень силових відомств рекомендується застосовувати системи контролю
доступу з біометричними технологіями ідентифікації, які дозволяють розпізнавати
особистість людини з високою ефективністю:
 по відбитку пальця,
 по зображенню особи,
 по райдужній оболонці ока.
Біометрична система контролю доступу дозволяє:
 ефективно розмежувати доступ співробітників і гостей по території відомства,
 значно зменшити ризик витоку конфіденційної інформації, розкрадань і
несанкціонованого доступу.
Силові структури успішно застосовують біометричні технології у протидії
тероризму, організованої та транскордонної злочинності, торгівлі наркотиками,
нелегальної міграції, сучасним формам работоргівлі, організації доступу осіб до
приміщень де зберігається, обробляється і циркулює інформація з обмеженим
доступом та багато іншого.
6. Доглядове устаткування. Об'єкти особливого значення обов'язково повинні
бути оснащені доглядовим обладнанням. За допомогою цього обладнання можна
своєчасно виявити матеріали і предмети, що використовуються для здійснення
терактів, для огляду поштової кореспонденції і ручної поклажі, для виявлення
вибухових, наркотичних і отруйних речовин.
Металодетектор (металошукач) – один з найпоширеніших видів доглядового
обладнання, які бувають в основному двох типів: ручні (для огляду конкретної
поклажі, багажу) і арочні.
Ручні металодетектори компактні, зручні в зверненні. За допомогою них можна
швидко перевірити будь-якої людини, його ручну поклажу на присутність металевих
предметів (у тому числі і вогнепальної або холодної зброї, будь-яких металевих
деталей).
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Арочні стаціонарні металодетектори зазвичай використовують для контролю та
перевірки кількості людей (до 3000 чоловік за годину). Залежно від конструкції,
арочні металодетектори бувають багатозонні і однозонні.
7. Системи охорони периметра території. Периметральні системи захисту
здійснюють контроль за зовнішнім периметром об'єкта, який є першим і
найважливішим кордоном охорони, і будь-яке несанкціоноване проникнення повинно
викликати сигнал тривоги із зазначенням точного місця вторгнення.
Система охорони периметра включається в загальну систему охоронної
сигналізації і будується на основі радіо променевих, радіохвильових або ємнісних
датчиків, вібраційно-чутливих сповіщувачів з сенсорними кабелями та / або дротовонатяжних системах захисту периметра.
Телекомунікаційні мережі та сервіси
Проектування, побудова та сервіс телекомунікаційних мереж:
 Волокно-оптичні лінії зв'язку
 Структуровані кабельні системи
 Бездротові мережі Wi-Fi
 Розподільні мережі телебачення
Волокно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) – це вид зв'язку, при якому інформація
передається по оптичних каналах, більш відомі під назвою «оптоволокно». На
теперішній момент оптоволокно – одне з кращих просторів для передачі інформації
завдяки ряду переваг, таких як велика пропускна здатність і дешевизна виробництва.
Системи зв'язку, побудовані на основі оптоволокна, стійкі до електромагнітних
перешкод. Інформація, передана по оптичних каналах, є захищеною від
несанкціонованого доступу. Без фізичного втручання в мережу неможливо
перехопити передані дані, а втручання в мережу можна відстежувати методами
моніторингу цілісності ліній.
Структурована кабельна система (СКС) – це універсальна телекомунікаційна
інфраструктура, що забезпечує передачу сигналів всіх типів, включаючи мовні,
інформаційні та відео, що є сукупність пасивного комунікаційного устаткування:
оптичні і мідні кабелю, розетки, комутаційні панелі, комутаційні шнури.
Сьогодні СКС – це основа діяльності будь-якої організації чи підприємства. За
допомогою СКС можливо:
 об'єднання мереж і сервісів різного призначення (комп'ютерні та телефонні
мережі, системи відеоспостереження, пожежної та охоронної сигналізації);
 контроль за всіма службами будівлі (система централізованого управління);
 переміщення і створення нових робочий станцій користувачів всередині
будівлі;
 управління та адміністрування мінімальною кількістю обслуговуючого
персоналу;
 незалежність від змін технологій і постачальника обладнання;
 одночасне використання декількох різних мережевих протоколів;
 зміна і нарощування без заміни всієї існуючої мережі завдяки модульності.
Проект побудови СКС повинен відповідати прийнятим міжнародним і
держстандартам, а також стандартам електромагнітної сумісності, заземленню,
блискавкозахисту.
Бездротові мережі Wi-Fi – це технологія, що дозволяє створювати локальні
обчислювальні мережі (ЛОМ), які повністю відповідають стандартам для звичайних
провідних мереж, без використання кабельної проводки по радіоканалах.
U
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Комп'ютер, підключений до Wi-Fi може перебувати в будь-якій точці
приміщення, так як не прив'язаний до мережевих кабелях. Це означає, що створення
бездротової мережі не вимагає спеціальної планування приміщення, розміщення
мережевих розеток і кабелів.
Бездротова мережа передачі даних дуже часто виявляється більш гідним
рішенням в порівнянні з рішенням провідної мережі там, де стоїть завдання передачі
даних на відстанях більше 100 метрів. Сумісність з стандартами 802.1a/b/g дозволяє
працювати з бездротовими мережами більшості мобільних пристроїв, які існують на
ринку.
Розподільна мережа телебачення – це найважливіший елемент системи
телебачення, від неї залежить якість зображення на всіх ТВ-приймачах і можливість
розширення системи із збільшенням числа трансльованих каналів без повної або
часткової її заміни.
Головне завдання розподільної мережі – доставка групового сигналу певного
рівня до кожного абонентського ТВ-приймача з мінімальними спотвореннями і
шумами і з максимально однаковим рівнем сигналу в будь-якій точці мережі.
Неправильний розрахунок кількості підсилювачів, які є невід'ємними
елементами мережі, неякісний монтаж елементів мережі, невиконання норм і правил
при прокладанні кабельних ліній та встановлення обладнання призводять до появи
перешкод і шумів.
 відеопроекційні системи;
 конференц-системи, конгрес-системи;
 системи синхронного перекладу;
 аудіовізуальні комплекси для навчальних аудиторій;
 відеостіни;
 рішення для ситуаційних та диспетчерських центрів.
Відеопроекційна система складається з відеопроекторів, моніторів,
моторизованих екранів. Відеопроектор приймає відеосигнал від джерела і формує
відповідну картинку на проекційному екрані. Сучасні відеопроектори здатні
коригувати геометричні спотворення зображення, викликані порушенням правил
просторового розташування відеопроектора і екрану.
Конференц-система – це комплект обладнання, яке дозволяє зручно і
ефективно проводити спільні зустрічі, семінари, дискусії. У завдання конференцсистеми входить посилення мови виступаючого, а також регламентування і керування
обговоренням завдяки різноманітним режимам роботи.
У комплекс обладнання конференц-системи входять:
 центральні блоки;
 блоки розширення конференц-систем;
 мікрофони;
 пульти учасників конференції;
 передавачі сигналу на пульти учасників (для бездротових конференц-систем).
За допомогою центрального блоку можна, наприклад, встановлювати
регламент виступу або керувати всіма мікрофонами в залі.
Додатково конференц-системи можуть підтримувати роботу з іншим
обладнанням (або містити в собі таке обладнання), такі конференц- системи
називаються конгрес-системами.
Як правило, це наступне обладнання:
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 обладнання синхронного перекладу мови (центральні блоки, пульти
перекладачів, приймачі учасників, передавачі сигналу на приймачі учасників);
 обладнання реєстрації учасників (приймальні пристрої, реєстраційні картки,
блоки обробки інформації)
 обладнання голосування (пульти для голосування, блоки обробки інформації,
пристрої виведення інформації);
 обладнання візуалізації імен і посад учасників конференції;
 обладнання системи відеокамер, які наводяться автоматично на виступаючого.
Система синхронного перекладу призначена для онлайн- перекладу тексту
виступаючого на іноземну мову. Як правило, система синхронного перекладу входить
до складу конференц -систем.
Відеостіна – це універсальне рішення для ситуаційних центрів, центрів
управління та прийняття рішень, командних та диспетчерських пунктів.
Графічні відеостіни являють собою поліекранні системи, які будуються з
окремих елементів – проекційних модулів (відеокубів) або відеопанелей з тонкою
рамкою. Кожен проекційний модуль є повноцінним засобом відображення
інформації. Невелика глибина дозволяє встановити відео стіну практично в будьякому місці, а вузька екранна рамка забезпечує природне і чітке зображення при
стикуванні декількох моніторів в відео стіну. Конструктивні особливості дозволяють
створювати відеостіни будь-якого розміру плоскої або зігнутої форми.
Тип відображення графічної або відеоінформації на відеостіні підбирається
залежно від сценарію. Управляти відеостіною і завантажувати на неї файли різних
форматів можна в дистанційному режимі за допомогою Web -технології.
Можливість масштабувати зображення, максимально деталізувати і виводити
велику кількість карт, діаграм, відеотрансляція в реальному часі – все це спрощує і
підвищує швидкість сприйняття та обробки інформації, дає можливість колективного
перегляду.
Диспетчерський/ситуаційний
центр
–
це
сукупність
спеціальних
інформаційних технологій та апаратно-програмних комплексів, в які входять системи
зв'язку, збору інформації, аналізу ситуації та прийняття рішень, що працюють в
цілодобовому режимі і призначених для зведення несприятливих наслідків до
мінімуму в режимі нештатної ситуації.
Особливістю диспетчерських або ситуаційних центрів є величезна кількість
інформації, що надходить, яку потрібно оперативно обробляти. Людське око не
здатне охопити зі стандартного монітора всі дані, які з безлічі дрібних вікон, тому
найбільш ефективною системою візуалізації інформації для таких центрів є
відеостіна.
З перерахованого списку засобів забезпечення інформаційної складової
промислове підприємство обирає найбільш необхідні для нього за критерієм
ціна/забезпечення безпеки. Також варто відмітити, що синергетичний ефект значно
зростає при використанні різних засобів, причому обирати слід засоби різного
спрямування для забезпечення захищеності з усіх можливих сторін.

Література:
1. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми
зміцнення: Монографія. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.
2. Башинська І.О. Розділ 3.2. Уточнення визначення дефініції та економічного змісту
категорії «економічна безпека підприємства» (С. 14-20) у кол. монографії Економічна
315

безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2т.]. –
Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. – 349 с.
3. Проскурович О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень
в системі управління. – Вісник ХНУ №2, Т.3, 2011 – С.17-18.
4. Погребенник В.Д., Політило Р.В. Принципи побудови систем охоронної сигналізації //
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – №608. –
С. 93-99.
5. Погребенник В.Д., Політило Р.В. Оцінювання похибок ультразвукового методу
охорони важливих приміщень // Вісник Черкаського Державного технологічного
університету. – Черкаси, 2010. – № 4. – С. 134-137.

ГЛАВА 4.3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
91B

Гречина І. В.
к.е.н., доцент кафедри контролю і АГД
Ващенко Л.О.
к.е.н., доцент кафедри контролю і АГД
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
92B

93B

Стан економіки України, у такий складний економічний період, спонукає
підприємства різних галузей до пошуку нових можливостей
їх розвитку і
удосконалення. Складність економічного стану країни підтверджується офіційними
даними, оприлюдненими на сайті Міністерства економічного розвитку і економіки
України, де говориться, що номінальний валовий внутрішній продукт за ІІІ квартал
2013 р. склав 392,6 млрд. грн., а реальний порівняно з III кварталом 2012р. скоротився
на 1,3% . Скорочення валової доданої вартості у ІІI кварталі 2013 р. порівняно з
відповідним періодом 2012 року зафіксовано за такими видами економічної
діяльності як: будівництво, переробна промисловість, сільське господарство та ін.
Зростання виробництва валової доданої вартості відбулося у торгівлі, сфері операцій з
нерухомим майном, оренди, інжинірингу, послуг підприємцям, діяльності транспорту
та зв’язку, добувній промисловості, фінансовій діяльності та ін. [1]. Слід акцентувати
увагу на такому факті, що якщо максимальне підвищення валової доданої вартості
зафіксовано на рівні 3,4%, то максимальне зниження складає 11,7%. Вищевикладене
робить актуальними питання дослідження основних науково-методичних підходів,
спрямованих на аналіз потенціалу розвитку сучасних підприємств.
Загальні проблеми управління потенціалом підприємств досліджували такі
зарубіжні вчені-економісти як: Р. Маккен, В. (Р. McCann) Крейдер (В. Kreider) , В.О.
Мілс (W.O. Mills) , Б. Карлоф (B. Karlof) , С.А. Маркова (S. A. Marcova) та ін.
Питання оцінки ефективності використання окремих видів ресурсів, формування та
аналізу стратегічного, економічного та виробничого потенціалів підприємства
розглядали:О.Ю. Амосов, Д.М. Васильківський, В.А. Винокуров, З.І. Галушка, В.Я.
Заруба, С.І. Левик, Ю.Ю.Мороз, К.І. Редченко, Т.І. Світлична, О.М. Скібіцький, Л.М.
Таранюк, В.А. Чичун, О.В. Чернієва та багато ін.
Формалізація підходів різних науковців дозволило всебічно розглянути
існуючу проблему та зробити висновок, що ряд питань, спрямованих на аналіз
потенціалу розвитку підприємства недостатньо розроблені і досліджені. Особливо
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гостро ця проблема постає скрізь призму розвитку ідей потенціалогічного аналізу, як
нового, самостийного виду економічного аналізу [10]. Цей факт свідчить про те, що
визначені у статті проблемні питання, потребують постійного удосконалення.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується зазначена праця. Віддаючи належне внеску зазначених авторів, слід
зауважити, що через відмінності в цілях, завданнях, методологічному та методичному
напрямку аналізу потенціалу розвитку підприємств потребують подальших
цілеспрямованих досліджень саме науково-методичні підходи до його проведення.
Метою даної праці є дослідження основних науково - методичних підходів до
аналізу потенціалу розвитку підприємства з розробкою, на їх основі, сучасного
методичного інструментарію потенціалогічного аналізу.
Логіка міркувань призвела до необхідності вирішення наступних завдань:
визначення основних наукових підходів по аналізу потенціалу розвитку
підприємства; розробки організаційної моделі методики аналізу потенціалу розвитку
підприємства; формування методичного інструментарію потенціалогічного аналізу
потенціалу розвитку підприємства.
Підхід, який рекомендовано у статті, ураховує основи філософії можливого,
системного підходу, науки енвіроніки; науки потенціалогії та економічного аналізу.
Отже, визначення якісних науково-методичних підходів являється запорукою
створення ефективного методичного забезпечення, що представляє собою один з
найважливіших елементів системи аналізу потенціалу розвитку підприємства.
У загальному вигляді потенціал розвитку, спрямований на удосконалення
системи управління і основної діяльності підприємства та на пошук комплексу
можливостей його саморозвитку. Потенціал розвитку
тісно пов’язаний зі
стратегічним потенціалом підприємства [10]. Обґрунтуємо. В цілому, «стратегія це –
системна концепція, що пов’язує і спрямовує зростання складної організації» [2, с.
163], тобто її розвиток і удосконалення. В.А. Чичун напряму розглядає потенціал
розвитку у системі стратегічного аналізу і визначає такі його напрямки як:
можливість комбінації ресурсів, що формують унікальні властивості на основі
координованого розміщення ресурсів; компетенції, які формуються на основі
механізмів інтеграції організаційних процесів, проектування адекватної до цілей
організаційної структури й корпоративної культури підприємства; здатності
стратегічного бачення, створення інновацій і стратегічної гнучкості для досягнення
цілей підприємства на основі управління, що визначає і інтегрує все можливості і
здатності [8]. І, що особливо підходить до рамок нашого дослідження, це висновки
зазначеного автора стосовно пропонованих напрямків методики: «відображено
інтеграцію статичних аспектів (ресурсів і компетенцій) з динамічними – процесами
пошуку, формування й розвитку стратегічного потенціалу (здатності бачення
перспективи, стратегічна гучність, інновації і т.д.) [8].
С.І. Левик у [4, с. 111] зазначає, що «стратегічний аналіз має подвійне
спрямування: в майбутнє (чого ми хочемо досягти – формування стратегічних цілей)
та з майбутнього до сучасного (що ми маємо зробити сьогодні, щоб отримати
бажаний результат у майбутньому)». Такий підхід підкреслює важливість визначення
напрямків потенціації, як основи потенціалогічного аналізу. Крім того, думка автора
спрямована на пошук альтернативних методик оцінки потенціалу розвитку
підприємства в системі стратегічного аналізу.
Отже, при розгляді потенціалу розвитку підприємства основою досліджень
стають внутрішні потужності економічної системи, а саме: нереалізовані можливості
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потенціалу організованості, функціональних зв’язків та взаємодіючих процесів. При
розгляді комплексу можливостей, які є основою розвитку підприємства акцент
робиться не стільки на примноженні можливостей, а на ймовірність їх здійснення, що
відповідає ідеям філософії можливого.
Основні наукові підходи до аналізу потенціалу розвитку
підприємства
Аналіз саморозвитку
підприємства

Аналіз ймовірності
примноження можливостей

Оцінка основних напрямків
саморозвитку підприємства

Оцінка основних напрямків
примноження можливостей
підприємства

Аналіз прибутку підприємства

Аналіз інновацій

Аналіз ресурсів підприємства

Аналіз інвестицій
Аналіз кредитоспроможності та ін.

Рис. 1. Основні наукові підходи до потенціалогічного аналізу розвитку підприємства
Таким чином, методика потенціалогічного аналізу розвитку підприємства може
узагальнювати у собі два головних наукові підходи: 1. підхід, спрямований на аналіз
перспектив саморозвитку економічної системи; 2. підхід, спрямований на аналіз
ймовірності примноження можливостей (рис.1).
Кожне підприємство самостійно обирає необхідні перспективні підходи та
розроблює відповідні стратегії розвитку потенціалу. Це у подальшому стає основою у
виборі напрямків аналізу, які представлені на рис. 1.
Крім цього, необхідно чітко визначитись з методичним забезпечення процесу
потенціалогічного аналізу розвитку підприємства. Спираючись на загальнонаукову
діалектичну теорію пізнання та основні постулати системного підходу з метою
підвищення якості проведення аналізу потенціалу розвитку підприємства побудуємо
організаційну модель методики (рис.2). Представлена організаційна модель ураховує
взаємозв'язок між суб'єктом аналізу й суб'єктами прийняття рішень за його
результатами, метою та завданнями аналізу, основними елементами моделі методики
і результатом потенціалогічного аналізу. Зауважимо, що найбільшу актуальність у
даному контексті отримує взаємозв’язок між суб’єктом аналізу і суб’єктами
прийняття рішень за результатами аналізу.
Розглянемо представлену організаційну модель більш детально. Для цього у
табл. 1 подамо коротку характеристику основних елементів моделі методики
потенціалогічного аналізу розвитку підприємства.
Отже, мета і завдання потенціалогічного аналізу розвитку підприємств
безпосередньо впливають на зміст основних елементів моделі методики.
Рис. 2 ілюструє, що аналіз потенціалу розвитку підприємств тісно пов'язаний
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із метою суб'єкта. У випадку зміни мети суб'єкта може змінюватися й мета аналізу,
що, у свою чергу, підкреслює факт дотримання теорії цілепокладання, ідею
доцільності та прояву критеріїв модальності.
Сб’єкт прийняття
рішень по результатам
аналізу

Суб’єкт аналізу

Мета аналізу
Завдання аналізу
Основні елементи
моделі методики
потенцілогічного
аналізу

Результат аналізу

Об’єкт аналізу

1

Організаційне забезпечення аналізу

2

Інформаційне забезпечення аналізу

3

Способи та прийоми аналізу

4

Технічні засоби аналізу

5

Узагальнення
і
результатів аналізу

реалізація

6

Рис. 2. Організаційна модель методики аналізу потенціалу розвитку підприємства:
авторська розробка
Таблиця 1
Характеристика основних елементів моделі методики потенціалогічного аналізу
розвитку підприємства
№
з/п
1

Структурні елементи
оцінки
Мета

2
Завдання
3
4

Об'єкти

5

Організаційне
забезпечення
Інформаційне
забезпечення

6
7
8
9
10

Суб'єкти

Зміст
Оцінити існуючий потенціал розвитку та удосконалення
підприємства та його можливості.
1) аналіз потенціалу розвитку і удосконалення підприємства;
2) аналіз потенціалу можливостей підприємства;
3) розробка якісних управлінських рішень за результатами
проведеного потенціалогічного аналізу.
Сукупний потенціал економічної системи.
Власники та топ-менеджери підприємств, незалежні експерти,
консалтингові центри, другі за необхідністю.
Сукупність норм, правил, регламентів, стандартів.
Дані публічної бухгалтерської звітності, анкети, листи-тести.

Аналіз, синтез, групування, теорія нечітких множин, економікоматематичні моделі, експертні методи.
Технічні засоби оцінки
Використання комп'ютерної техніки в процесі проведення аналізу.
Вихідна результативна Пояснювальна записка за результати аналізу.
інформація
Користувачі
Власники та керівництво підприємств.
Методичні прийоми
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Таке положення речей обґрунтовує можливість вибору наступної мети
потенціалогічного аналізу розвитку підприємства – представити інформацію в цілому
про потенціал досліджуваного підприємства. За цим, актуалізуються питання чіткого
визначення
методик
потенціалогічного
аналізу
розвитку
підприємства.
Систематизоване подання отриманих результатів огляду літературних джерел
дозволило говорити про таке: у [2 - 8] автори акцентують увагу на необхідності
використання методики SWOT-аналізу; у [3] автори акцентують увагу на аналізі
зовнішнього та внутрішнього середовища організації (підприємства) з метою
визначення стратегії подальшого розвитку. Комплексне дослідження позитивних і
негативних факторів, які можуть вплинути на хід досягнення стратегічних цілей
підприємства, визначається у [6]. На аналізі ефективності стратегії, яка реалізується
на підприємстві зараз та можливості її модифікації чи заміни з метою прискорення
досягнення стратегічних цілей наполягають автори у [4]. У [5, с. 271] достатньо
повно систематизовані основні методи стратегічного аналізу, які використовуються
при оцінці головних напрямків саморозвитку підприємства: стратегічні аналітичні
методи (Бостонська матриця, матриця екрану бізнесу General Electric, галузевий
аналіз, аналіз стратегічних груп, аналіз вартісних ланцюжків); методи конкурентного
аналізу та аналізу споживачів (аналіз «сліпих» зон, конкурентний аналіз, сегментації
споживачів, аналіз споживчої цінності, аналіз функціональних можливостей і
ресурсів, оцінка індивідуальних характеристик конкурентів); аналіз зовнішнього
середовища (аналіз проблем, аналіз загального оточуючого середовища, аналіз
сценарію, аналіз посередників); методи аналізу розвитку (аналіз кривої досвіду. аналіз
вектору росту, патентний аналіз, аналіз життєвого циклу продукції, аналіз S-кривих);
методи фінансового аналізу). Багато авторів наполягають на необхідності
використання методів фінансового аналізу, особливо акцентують увагу на фінансової
стійкості, які індикаторі розвитку економічної системи [7, 10].
Таким чином, можна зробити висновок про існування достатньо багатого
арсеналу методів оцінки потенціалу розвитку підприємства, які сконцентровані у
рамках стратегічного та фінансового аналізу, цільова орієнтація яких значно
відрізняється від потенціалогічного.
Спираючись на результати опрацювання
наукової літератури і застосовуючи основні концепти стратегічного та фінансового
аналізу вважаємо, що у рамках потенціалогічного аналізу розвитку підприємства
можна використовувати: 1. SWOT- аналіз, який надасть можливості визначити
потужні і слабкі сторони діяльності підприємства у конкурентному середовищі; 2.
Методи аналізу розвитку (аналіз кривої досвіду, аналіз вектору росту, патентний
аналіз, аналіз життєвого циклу продукції, аналіз S-кривих та ін.), які дозволять
визначити основні фактори, що здійснюють вплив на розвиток підприємства,
удосконалення його основної діяльності та можливості росту; 3. Методи фінансового
аналізу, з акцентом на фінансову стійкість підприємства.
Обрані методи бачаться найбільш обґрунтованими, оскільки враховують
конкурентоспроможність підприємства та основні фактори, які впливають на її
рівень. Акцентується увага і на фінансової стійкості об’єкта дослідження, що є
запорукою реалізації комплексу його можливостей у довгостроковій перспективі.
Обґрунтовують обрані методи такі ключові категорії як: ресурси і стратегія розвитку,
використання яких у системі потенціплогічного аналізу не є можливим у звичайному
виді.
Логіка міркувань привела нас к доцільності трансформування існуючої
методики по визначенню фінансової стійкості підприємства (майже про подібний
320

підхід ведеться мова О.В. Черняєвой та І.В. Гавриловой у [9, с. 93] та Т.І Світличной
у [7]) до ідей потенціалогічного аналізу і розробки показників потенціалогічної
стійкості підприємства. У пропонованих показниках за основу обрані наявні ресурси
та стратегія розвитку підприємства. У якості стратегій розвитку урахована як
ймовірність
саморозвитку так і ймовірність примноження можливостей
підприємства.
Отримаємо наступний алгоритм:
1.
розмір ресурсів і прибутку повністю забезпечує процес розвитку
підприємства й, тому в збільшенні ресурсного потенціалу нема необхідності;
механізм управління функціонує без змін:
ПП ≤ РП +П, ПП / РП+П ≤ 1;
(1)
де ПП – потенціал підприємства;
РП – ресурси підприємства;
П – прибуток підприємства.
2) ресурси, які має підприємство, лише частково забезпечують потенційний
розвиток, тому потрібне їх нарощування у міру потреби, тобто залежно від етапів
реалізації; механізм управління спрямований на зростання потенціалу підприємства:
ПП > РП+П, ПП / РП +П > 1;
(2)
3) ресурсів підприємства спочатку недостатньо, що обумовлює необхідність їх
формування до виконання того чи іншого етапу реалізації стратегії, механізм
управління повинен забезпечити кількісні та якісні зміни потенціалу:
ПП ≥ РП+П, ПП / РП+П ≥ 1.
(3)
Представлена методика дозволить не тільки оцінити можливості саморозвитку
економічної системи, але і оцінити ступінь дотриманості напрямків потенціації та
критеріїв модальності (основа потенціалогічного аналізу). Зауважимо про наступне
(РП+П) оцінюється експертним шляхом у сполученні, а не розрізнено.
У результаті проведеного аналізу, за умов розрахунку формул 1 – 3, можливо
отримати показник, який для
власників та керівництва підприємства стане
індикатором рівню потенціалу розвитку. Назву коефіцієнт отримає:
КПРП
(коефіцієнт потенціалу розвитку підприємства). Якщо значення коефіцієнту КПРП
буде перевищувати рівень 1, то для підприємства є можливість акцентувати увагу на
власному саморозвитку, якщо значення показника буде нижчим за 1, то необхідно
звертати увагу до залучення додаткових ресурсів із зовнішніх джерел фінансування,
тобто розглядати і прораховувати ймовірність примноження можливостей (як
зазначено у філософії можливого).
Систематизація існуючих підходів до аналізу потенціалу розвитку підприємств
дозволило виокремити два основних наукових підходи, які відповідають цілям
дослідження: перший – спрямований на аналіз перспектив саморозвитку економічної
системи; другий – спрямований на аналіз ймовірності примноження можливостей. У
статті доведено необхідність розробки методичного забезпечення потенціалогічного
аналізу розвитку підприємства. З метою підвищення якості його формування
запропоновано
організаційну модель методики та надано характеристику її
елементам. Наукова значущість пропонованої моделі полягає у тому, що вона
ураховує взаємозв'язок між суб'єктом аналізу й суб'єктами прийняття рішень за його
результатами, метою та завданнями аналізу, основними елементами моделі методики
і результатом потенціалогічного аналізу, що надає змогу, у перспективі, сформувати
якісний аналітичний інструментарій. Узагальнення існуючого арсеналу методів
стратегічного та фінансового аналізу, спрямованих на оцінку ступеню розвитку
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підприємства дозволило сформувати методику потенціалогічного аналізу, в основу
якої покладено показники потенціалогічної стійкості. Її принципова відмінність
полягає у можливості врахування шляхів розвитку підприємства з використанням
показника КПРП: саморозвиток або ймовірність примноження можливостей, що
простежуються у взаємозв’язку ресурсів і прибутку. Прикладне значення отриманих
результатів полягає в можливості прийняття своєчасних, обґрунтованих
управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня потенціалу розвитку
підприємства.
Перспективами подальших досліджень є розробка якісного методичного
інструментарію оцінки ймовірності примноження можливостей розвитку потенціалу
підприємства.
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ГЛАВА 4.4. ЕТІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
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В сучасних швидкозмінних умовах ефективне управління підприємством, що
здійснює експортно-імпортну діяльність, не може відбуватись без результативної та
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якісної інформаційної бази. З метою впровадження на таких підприємствах
інформаційної системи, що міститиме дані про тенденції та зміни у діяльності
підприємницької структури, необхідно систематично здійснювати низку
діагностичних процедур. Саме економічна діагностика надає можливість оцінювати,
аналізувати та ідентифікувати стан і тенденції зміни різних сфер діяльності
підприємств, зокрема й експортно-імпортної діяльності. Важливим різновидом
сучасної економічної діагностики є етіологічна діагностика, дія якої спрямована на
дослідження і прогнозування майбутнього стану діяльності підприємства шляхом
аналізування факторів, що впливають на його функціонування.
Для утримання конкурентних позицій на ринку, організаціям, орієнтованим
на експортно-імпортну діяльність, стає дедалі важливішим використання сучасних
систем прогнозування можливих перспектив та негативних загроз функціонування.
Тому, для таких підприємств використання систем етіологічної діагностики
експортно-імпортної діяльності набуває пріоритетного значення, проте особливості,
механізми та концептуальні засади застосування таких систем не достатньо
досліджені та висвітлені у наукових працях економічного характеру. З огляду на
вищезазначене, виникає необхідність більш ретельного дослідження етіологічної
діагностики експортно-імпортної діяльності та виокремлення характерних
особливостей і концептуальних положень цього виду діагностики.
Термін «діагностика» має медичне походження. У медичній літературі
«діагноз» трактується як висновок щодо стану здоров’я досліджуваного об’єкта, що
береться за основу при визначенні методики лікування хворого. У сучасній літературі
економічного характеру термін «діагностика» має чимало трактувань. Наприклад, у
«Економічній енциклопедії» [1, с.353] категорія «діагностика» розглядається як масив
наукових досліджень, за допомогою яких можна виокремити цілі діяльності
підприємства, установи чи організації, згрупувати методи для досягнення
поставлених цілей та знайти набуті в процесі економічної діяльності недоліки.
Термін «етіологічна діагностика» аналогічно як і термін «діагностика» має
медичне походження та походить від поняття «етіологія» (від грецьких слів причина і
наука), під яким розуміють розділ медицини, що займається дослідженням низки
причин, які можуть бути причиною певного захворювання. Ю.А. Горбачук, Н.Б.
Кушнір [2] вважають, що під етіологічною діагностикою підприємства слід розуміти
систему аналізу основних результуючих показників економічних та фінансових
процесів діяльності підприємства шляхом пошуку зв’язків причинно-наслідкового
характеру між внутрішніми та зовнішніми факторами впливу на підприємство. Такий
різновид діагностичних систем діє за принципом «від причини до наслідку
(симптому)», дозволяючи спрогнозувати розвиток конструктивних чи негативних
змін у діяльності об’єкта досліджень. А.П. Гречан, Н.Й. Радіонова [3] розуміють під
поняттям «етіологічна діагностика» лише систему аналізування економічних
результатів діяльності досліджуваного об’єкта, котра базується на першочерговому
дослідженні причин (факторів) з наступним встановленням симптомів. Результати
аналізування літературних джерел [2;3] свідчать, що простежується виокремлення
поняття «етіологічна діагностика» як складового елементу економічного аналізу,
проте таке трактування терміну «етіологічна діагностика» є дискусійним, адже
«економічна діагностика» є ширшим поняттям від «аналізу», оскільки процес
етіологічної діагностики окрім аналізування охоплює ще оцінювання та
ідентифікування стану підприємства.
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Відсутність достатньої уваги з боку дослідників економічної діагностики до
категорії етіологічної діагностики відстежується і у переважному ігноруванні цього
різновиду діагностики за всіма класифікаційними ознаками при наведенні типології
діагностичних систем. Так, наприклад, С.М. Глухарєв [4] у своїй науковій праці
виокремлює тільки експрес-діагностику та комплексну діагностику. Зосередження
лише на цих різновидах економічної діагностики не може бути комплексною
характеристикою систем діагностики. Т.О. Загорна [5, с. 26-27] розглядає такі види
економічної діагностики: експрес-діагностика, діагностика економічних параметрів
аналізованого об’єкта та діагностика банкрутства. Аналізування літературних джерел
[4;5] дає змогу стверджувати, що автори виокремлюють різновиди економічної
діагностики за несумісними класифікаційними ознаками, а також ігнорують
етіологічну діагностику як один із видів діагностики підприємства.
Виокремлення етіологічної діагностики підприємства як важливого типу
економічної діагностики здійснюють економісти А.П. Гречан та Н.Й. Радіонова [3],
виокремлюючи за класифікаційною ознакою «характером дослідження» етіологічну
та симптоматичну діагностику. Залежно від характеру діагностичного дослідження
функціонуючого об’єкта виокремлюють етіологічну та симптоматичну діагностики
такі науковці, як П.М. Куліков, О.Є. Попов, А.М. Котов [6]. Проаналізувавши
літературні джерела [3;6] можна стверджувати, що деякі автори надають вагомого
значення етіологічній діагностиці діяльності підприємства як важливому різновиду
економічної діагностики. Виконавши дослідження тематичної літератури, можна
стверджувати, що у сучасних доробках вчених практично відсутня чітка методика
реалізації процесу етіологічної діагностики діяльності підприємства загалом та
експортно-імпортної діяльності зокрема.
Дослідженню концептуальних засад здійснення процесу економічної
діагностики різних елементів підприємницької діяльності присвячено праці багатьох
вітчизняних та іноземних науковців. Так, Н.Ю. Тимошенко [7] наводить
концептуальні основи щодо проведення діагностування «інтелектуального
потенціалу» підприємств, зосереджених на інноваціях. У своїх наукових
дослідженнях Л.Є. Довгань [8], зазначає, що процес здійснення економічної
діагностики передбачає першочергове дослідження та виокремлення взаємозв’язків
між основними цільовими спрямованостями організації з подальшим акцентуванням
уваги на розгляді та оцінюванні результатів впливу ключових елементів середовища
функціонування на кінцеві результати діяльності підприємства.
С.М. Глухарєв [4] у своїх дослідженнях зазначає, що основними структурними
елементами діагностичної системи є мета проведення діагностичних процедур, об’єкт
діагностики, предмет та формат проведення діагностичних процедур на підприємстві.
Структурним елементом у системі діагностики будь-якого різновиду є функції
діагностичного механізму. Щодо функцій економічної діагностики, то Ковальчук
Т.М. [9] у своєму визначенні змістового наповнення поняття «діагностика»
наголошує на її ідентифікаційній функції.
Узагальнення поглядів науковців на трактування сутності поняття етіологічної
діагностики діяльності підприємства дає змогу запропонувати розглядати етіологічну
діагностику експортно-імпортної діяльності підприємства як процес оцінювання,
аналізування та виокремлення тенденцій розвитку експортно-імпортної діяльності
підприємства, котрий здійснюється за принципом першочергового визначення
основних факторів, що впливають або можуть впливати на цю діяльність з наступним
прогнозуванням спричинених їх дією наслідків. Цей різновид економічної
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діагностики діяльності підприємства націлений зазвичай на встановлення
майбутнього стану підприємства та є основою для прийняття зважених управлінських
рішень щодо уникнення негативних наслідків або, навпаки, стимулювання
конструктивних результатів.
Етіологічна діагностична система виконує важливу роль у процесі управління
підприємством та характеризується швидким і гнучким реагуванням на дію нових або
зміну дії існуючих факторів. В процесі дослідження концептуальних засад системи
діагностики будь-якого різновиду важливо надати виняткового значення побудові
злагодженої, послідовної та функціональної системи діагностики. Для цього
необхідно дослідити властивості такої діагностичної системи. Система етіологічної
діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств, як і будь-яка інша
діагностична система, характеризується низкою властивостей, котрі із змістовою
характеристикою подано у табл.1
Таблиця 1
Властивості системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємств
№ з/п

Властивості

Змістова характеристика властивостей

1.

Комплексність
інформаційної бази

Полягає у неможливості системи етіологічної діагностики
аналізувати одні фактори впливу, ігноруючи інші фактори, що
також здійснюють вплив на експортно-імпортну діяльність

2.

Згрупованість факторів
впливу

Полягає у недоцільності хаотичного підбору факторів для
проведення етіологічної діагностики

Здатність до поділу

Система етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
має властивість структурного поділу складових елементів на
менші за своїм обсягом охоплення

4.

Цільове спрямування

Всі елементи етіологічної діагностики експортно-імпортної
діяльності повинні бути спрямовані на досягнення конкретно
встановлених цілей

5.

Прогнозованість

6.

Факторне
ідентифікування

7.

Стабільність істотних
ознак

8.

Здатність до
самовдосконалення

9.

Відкритість до
зовнішнього середовища

10.

Еквіфінальність

3.

11.

Продуктивність

Властивість системи етіологічної діагностики визначати
майбутній, перспективний стан підприємства
Система етіологічної діагностики передбачає виокремлення
факторів впливу на експортно-імпортну діяльність чи певні її
елементи
Здатність системи етіологічної діагностики зберігати своє
основне призначення, ключові ознаки та характерні властивості
під дією різного роду факторів та змін
Система як складний економічний організм може покращувати
свої функціональні властивості в процесі діяльності
Здатність системи етіологічної діагностики перебувати у
постійному контакті із оточуючим середовищем та здійснювати
обмін різного роду ресурсами (матеріальними, інформаційними
тощо)
Можливість системи етіологічної діагностики досягати
поставлених цілей і результатів незалежно від вхідних параметрів
системи
Здатність системи продукувати позитивний результат від
виконаних діагностичних процедур, який спрямований на
прийняття грунтовних управлінських рішень в організації
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Рис. 1. Структура системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємств*
*Примітка: розроблено авторами

На нашу думку, система етіологічної діагностики експортно-імпортної
діяльності підприємства передбачає наявність таких взаємопов’язаних та
взаємодоповнюючих складових елементів, як: основні принципи забезпечення
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процесу етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності, суб’єкти
етіологічних діагностичних процедур щодо експортно-імпортної діяльності
підприємств, цілі діагностичної системи етіологічного спрямування, технологія
здійснення процедур етіологічної діагностики, методи етіологічної діагностики,
елементи експортно-імпортної діяльності підприємств та результати від проведених
діагностичних процедур етіологічного спрямування. Всі ці елементи, взаємодіючи
між собою, забезпечують повноцінне та комплексне виконання функцій системи
етіологічної діагностики та отримання позитивних результатів від виконання
діагностичних процедур (рис. 1).
Здійснення процедури етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємства вимагає залучення необхідних ресурсів: інформаційних, трудових,
фінансових, технічних тощо. Саме ці ресурси і є вхідним елементом системи
етіологічної діагностики та застосовуються на всіх етапах проведення діагностичних
процедур етіологічного характеру.
Наступним елементом системи етіологічної діагностики є ідентифікація та
виокремлення ключових принципів забезпечення процесу етіологічної діагностики
експортно-імпортної діяльності підприємств. У сучасній енциклопедичній літературі
поняття «принцип» трактується як підвалина, ключова засада здійснення певної
операції чи процедури. Ключові принципові засади забезпечення процесу етіологічної
діагностики експортно-імпортної діяльності із короткою характеристикою кожного із
них наведено у табл. 2.
Важливим елементом системи етіологічної діагностики експортно-імпортної
діяльності підприємств є суб’єкти (замовники) діагностичних процедур. Суб’єктів
можна розподілити на дві групи залежно від їх місця у діяльності підприємства:
внутрішніх та зовнішніх. До внутрішніх суб’єктів належать працівники підприємства,
а також його власники та управлінський апарат. До зовнішніх суб’єктів можна
зараховувати окремих інвесторів та інвестиційні компанії, банки тощо. Тобто до
суб’єктів системи етіологічної діагностики експорту та імпорту належать всі фізичні
та юридичні особи а також державні органи влади, що можуть бути ініціаторами
проведення процедур етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємства.
Таблиця 2
Основні принципи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємств
№ з/п

Принципи

1.

Цілісність

2.

Результативність

3.

Функціональна
спрямованість

4.

Автономність

5.

Логічність

Коротка характеристика принципів
Передбачає необхідність врахування усіх компонентів системи
етіологічної діагностики як основи ефективного та злагодженого її
функціонування
Ключовою характеристикою принципу є спрямування системи
етіологічної діагностики на забезпечення результату, тобто
спрямованість системи на досягнення мети
Кінцевою ланкою системи етіологічної діагностики є виконання
функцій етіологічної діагностики
Суть принципу полягає у можливості функціонування системи
етіологічної діагностики навіть за наявності ускладнення у роботі
інших систем на підприємстві
Всі етапи системи етіологічної діагностики мають здійснюватись у
чіткій логічній послідовності
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Зважаючи на те, що етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності
підприємства застосовується у межах властивих їй функцій, такі функції є важливим
елементом діагностичної етіологічної системи. До основних із них належать:
інформаційно-довідкова; прогнозувальна; аналітична; рекомендаційна; оцінювальна;
запобігальна; стимулювальна; факторологічна, тощо [10]. Функції етіологічної
діагностики дозволяють визначити необхідність у проведенні на підприємстві
діагностичних процедур етіологічного спрямування щодо експортно-імпортної
діяльності підприємств та допомагають окреслити спрямування та характер такої
діагностики.
Наступним елементом етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємств є цілі проведення такої діагностики. Діагностичні етіологічні процедури
щодо експортно-імпортної діяльності можуть застосовуватись у таких випадках:
1. За необхідності спрогнозувати майбутні результати від здійснення експортноімпортної діяльності підприємства.
2. З метою уникнення майбутніх боргових зобов’язань із експорту та імпорту.
3. З метою отримання можливості корегування майбутнього прибутку підприємств
від експортно-імпортної діяльності шляхом прийняття управлінською ланкою
необхідних рішень.
4. За необхідності визначити інвестиційну привабливість підприємств, що
орієнтовані на експортно-імпортну діяльність.
5. З метою визначення перспектив підприємства від започаткування експортноімпортної діяльності тощо.
Цілі, на досягнення яких спрямована система етіологічної діагностики,
визначають методи і зумовлюють вибір факторів та індикаторів, за допомогою котрих
здійснюватиметься технологія етіологічної діагностики експортно-імпортної
діяльності підприємств.
Ретельне вивчення та аналізування функціонального навантаження системи
етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств надає змогу
встановити особливі риси технології проведення такої діагностики. Технологія
здійснення процедури етіологічної діагностики є невід’ємною складовою
діагностичної системи і є сукупністю логічно-обгрунтованих, функціональнозалежних та послідовних етапів, за допомогою котрих і реалізовується процедура
етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств.
Основними методами етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємств є методи факторного аналізу, кількісні та якісні методи прогнозування.
Такі методи передбачають визначення, оцінювання і, в подальшому, прогнозування
впливу певних факторів на кінцевий результат здійснення експортно-імпортних
операцій підприємством. Доведення факту впливу того чи іншого чинника на
підприємницьку діяльність здійснюється шляхом систематизації факторів, що можуть
впливати на досліджуваний об’єкт, а саме на експортно-імпортну діяльність
підприємства.
Наступним елементом системи етіологічної діагностики експортно-імпортної
діяльності підприємств є об’єкти етіологічної діагностики, до яких слід зарахувати
експортно-імпортну діяльність підприємства загалом або конкретні елементи цієї
діяльності.
Кінцевою елементною ланкою системи етіологічної діагностики щодо
експортно-імпортних операцій підприємства є певні отримані результати від
здійснених діагностичних процедур, котрі є основним джерелом для формування
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висновків, що продукують прийняття управлінською ланкою виважених та
економічно-доцільних управлінських рішень. Результатом таких рішень є майбутня
зміна значень показників експортно-імпортної діяльності підприємства у руслі,
необхідному для покращення діяльності фірми.
На основі опрацювання літературних джерел за проблемами економічної
діагностики загалом та етіологічної діагностики діяльності підприємства зокрема,
було запропоновано визначення категорії «етіологічна діагностика експортноімпортної діяльності підприємства». На підставі виконаних наукових досліджень
запропоновано та розглянуто основні елементи системи діагностики та розроблено
структуру системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності
підприємства, що є найлогічнішою і найбільш комплексною, та дає змогу визначити
можливості на необхідність проведення на підприємстві діагностичних процедур
такого характеру.
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В сучасних умовах господарювання прийняти правильне управлінське рішення
майже неможливо без попереднього моніторингу стану об’єкта управління,
ґрунтовного аналізу причин та наслідків цих змін, що відбуваються в ньому.
Зважаючи на це, сучасні спеціалісти в галузі економіки повинні приймати рішення на
підставі детального аналізу одержаної інформації, результатів попереднього
моделювання наявної ситуації.
Нині потрібні висококваліфіковані фахівці, які б уміли проводити економічний
аналіз виробничих процесів та явищ із застосуванням комп’ютерних технологій та
науково обґрунтованих, зокрема математичних, методів і моделей.
Широке використання комп’ютерних технологій та економіко-математичних
методів є важливим напрямком удосконалювання економічного аналізу, підвищує
ефективність аналізу діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Це досягається за
рахунок скорочення термінів проведення аналізу, більш повного охоплення впливу
факторів на результати комерційної діяльності, заміни наближених чи спрощених
розрахунків точними обчисленнями, постановки і розв’язку нових багатовимірних
задач аналізу.
Сьогодні вміння розв’язувати різноманітні економічні задачі з використанням
новітніх комп’ютерних технологій є досить важливим.
Питання особливостей автоматизації економічного аналізу на підприємствах
досліджуються у працях М.І. Баканова, Ф.Ф. Бутинця, Є.В. Мниха, Ю.Ю.
Королева, П.П. Мельнікова, Г.В. Савицькою, Г.Н. Соколової, М.Г. Чумаченка, А.Д.
Шеремета, Є.Л. Шуремова та інших [4, 5]. Однак, на сьогодні відсутні єдині
методичні принципи побудови сучасного програмного забезпечення автоматизації
системи економічного аналізу.
Тому, основною метою дослідження є вивчення різних підходів щодо
автоматизації процесу економічного аналізу, виявлення складових комп’ютеризації
економічного аналізу для забезпечення інформаційних потреб різних груп
користувачів і адаптації до динамічних змін конкурентного середовища.
Причинами слабкого використання економічного аналізу саме для цих цілей є
[6]:
- недостатня фахова підготовка керівників підприємницьких структур, які не
вміють і не знають тих переваг, що несе в собі будь-яка аналітика, якщо вона
своєчасно зроблена;
- відсутність спеціальної літератури, різноманітних рекомендацій та посібників,
які не забезпечують у повному обсязі самопідготовку відповідних фахівців щодо
застосування інформаційних технологій в економічному аналізі;
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- незнання можливостей, які можуть бути відкриті для підприємства при
застосуванні інформаційних технологій для своєчасного виявлення недоліків
функціонування підприємства і які можна отримати рекомендації з прийняття
відповідних управлінських рішень.
Розглядаючи ці проблеми потрібно знайти шляхи, які б дозволили підвищити
економічний рівень керівників підприємств, так щоб потреба в економічному аналізі і
використання його результатів для прийняття своєчасних і ділових рішень була для
них життєвою необхідністю. В сучасних умовах, коли досить розвинена технологічна
забезпеченість, вирішення даної проблеми може здійснити процес автоматизації
економічного аналізу.
У сучасних умовах господарювання економічний аналіз як практична
діяльність розкривається як провідна інформаційно-аналітична діяльність та як
сервісна діяльність - функція управління, забезпечувальна інформаційна система
обґрунтування управлінських рішень. Тому, доцільно розглянути особливості
комп'ютеризації аналітичних процедур для вітчизняних компаній, що обумовлено
специфікою їх функціонування і є недослідженим напрямом.
Сучасні компанії виокремлюються такі фактори, які визначають підходи до
комп'ютеризації економічного аналізу[8]:
 періодичність здійснення економічного аналізу, що ставить під сумнів
економічну доцільність придбання окремих АРМ аналітика чи аналітичних модулів
АСУП;
 різновекторність економічного аналізу, який доводиться проводити
залежно від замовлення, визначає недоцільність придбання окремих функціональних
АРМ аналітика або таких, що враховують специфіку видів економічної діяльності;
 багатоформатність даних в існуючих на підприємствах комп’ютерних
систем бухгалтерського обліку (КСБО0, що не забезпечує створення універсальної
системи, яка дозволятиме імпортувати дані з КСБО та інших систем для оперативної
обробки і аналізу.
Тому, слід проаналізувати існуючий стан і види програмних продуктів, які в
сучасних умовах використовуються для комп'ютеризації економічного аналізу як
окремого виду діяльності, удосконалити їх класифікацію.
В сфері економічного аналізу широке застосування отримали наступні
програмні засоби: програмний продукт, побудований на платформі 1С - «Фінансове
планування» 1С, програма «Фінансовий аналіз» (розроблена ТОВ «Константа»),
НІКОС-СОФТ: Корпоративна інформаційна система NS2000, програмний комплекс
«ІНЕК-АФСП» [1].
Взагалі, кожний з вище зазначених програмних засобів має свої особливості і
функціональні можливості, але в цілому вони застосовуються для вирішення завдань
планування, прогнозування і економічного аналізу з метою вироблення і підвищення
обґрунтованості схвалюваних управлінських рішень. Програмне забезпечення
обирається відповідно до діяльності і масштабів підприємства, а також витрат на
придбання програмного забезпечення, і наскільки вони будуть обґрунтовані.
Аналіз економічної літератури дозволив виділити такі проблеми автоматизації
економічного аналізу на підприємствах України [2, 3, 9, 10]:
1) низький рівень кваліфікації спеціалістів в області комп’ютерних технологій;
2) небажання керівників підприємств йти шляхом інтенсивного розвитку та
застосовувати новітні технології;
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3) значні витрати на придбання програмного забезпечення та необхідність його
постійного оновлення;
4) невідповідність існуючих програмних засобів особливостям діяльності
суб’єктів господарювання;
5) не адаптованість програмного забезпечення під нормативно-правову базу
вітчизняних підприємств;
6) недостатня комп'ютеризація діяльності підприємств.
Тому, для вирішення проблем автоматизації економічного аналізу, ми
пропонуємо:
1) законодавчо зобов’язати керівників вітчизняних суб’єктів господарювання
здійснювати підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів в області комп’ютерних
технологій;
2) розробити та здійснювати заходи, які передбачали б інтенсивний розвиток та
застосування новітніх технологій для проведення аналітичних процедур;
3) забезпечити доступний рівень цін на програмне забезпечення та можливість
системи пільгового оподаткування в разі його придбання;
4) проведення постійного оновлення автоматизованих програм економічного
аналізу;
5) сприяти сталості нормативно-правової бази (законодавчого клімату);
6) мотивувати розвиток новітніх технологій, які б повність відповідали
особливостям діяльності суб’єктів господарювання;
7) впровадити заходи стимулювання комп'ютеризації вітчизняних підприємств.
За цих умов автоматизація економічного аналізу дасть змогу підвищити
ефективність управління, оскільки буде налагоджений зв’язок між головним центром
управління і підрозділами підприємства.
В сучасних умовах виникає необхідність підвищення оперативності процедури
обробки економічної інформації на основі застосування провідних розробок у сфері
інформаційно-комп'ютерних технологій - засобів організації та здійснення
економічного аналізу в комп'ютерному середовищі. На практиці при здійсненні
аналітичної діяльності сучасними фірмами використовуються АРМ аналітика або
окремі аналітичні модулі АСУП.
Такі системи забезпечують здійснення аналізу фінансового стану підприємства
із застосуванням різноманітних методик (наприклад, у КІС «Галактика» реалізована
можливість здійснення аналізу за методиками В.В. Ковальова та В.Ф. Палія),
трансформацію фінансової звітності в формат GAAP чи IFRS[7, 11, 12].
Для економічного аналізу і планування знаходять широке застосування різні
математичні методи і засновані на них технології комп’ютерного моделювання. Клас
економічних завдань дуже різноманітний, тому для побудови моделей широко
застосовуються різні обчислювальні методи обробки даних: інтерполяція,
апроксимація, рішення рівнянь і їх систем, рішення нелінійних рівнянь, обчислення
похідних і інтегралів, рішення диференціальних рівнянь, методи оптимізації,
імовірнісні та статистичні методи та інші.
Вихідні дані для комп’ютерних моделей економічних процесів залежно від їх
виду можуть представлятися аналітично, графічно, у вигляді таблиць, матриць і т.п.
Спосіб побудови комп’ютерної моделі визначається використовуваним для цієї мети
програмним забезпеченням. Найбільш поширеним і доступним засобом є табличний
процесор, що входить в пакет офісних додатків широко вживаних в даний час
операційних систем ОС Microsoft Winows і відкритої ОС Linux.
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Табличний процесор є візуальне середовище, що дозволяє виконувати
обчислення різного характеру і не вимагає знань в області алгоритмізації та
програмування. Великий набір бібліотечних функцій для робочого листа дозволяє
автоматизувати процес підготовки необхідної моделі. Вирішуючи ту чи іншу задачу в
табличному процесорі, користувач використовує різні моделі, які реалізуються в
різноманітних формах організації даних і способів їх обробки, забезпечують
отримання достовірних результатів. Можливості табличного процесора істотно
розширюються за рахунок включених до нього надбудов, що містять різні пакети
програм для статистичного аналізу, оптимізації.
Програмний продукт «Project Expert Prof» передбачає проведення аналізу
діяльності підрозділів компанії, оцінювати їх внесок у загальний результат,
проводити аналіз беззбитковості за кожним видом продукції в будь-який період
прогнозу, розраховувати аналітичні фінансові таблиці з врахуванням фактичних
даних, проводити порівняльний аналіз різних варіантів проекту, формувати
консолідовані аналітичні таблиці тощо.
Система «Audit Expert Prof» надає можливості провести фінансовий аналіз
компанії, розробити методики аналізу (за власними коефіцієнтами) на основі
вихідних даних, відкоригувати чи розробити новий сценарій переведення вихідних
даних в аналітичні таблиці, прогноз даних аналітичних таблиць на кілька періодів
вперед, використовувати власні методики прогнозування, а також автоматично
одержати висновок про фінансовий стан підприємства.
Прикладом застосування аналітичних модулів АСУП у діяльності сучасних
компаній є фінансово-економічний комплекс «Эталон», який за своєю структурою є
інтегрованою системою управління підприємствами та використовується для
проведення аналітичних процедур.
Однак не завжди придбання АРМ аналітика є економічно вигідним. Тому,
вітчизняні суб’єкти господарювання у своїй діяльності використовують[7]:
1) засоби прикладних програм MS Excel;
2) спеціалізовані аналітичні пакети («STATISTICA», «SAS», «SPSS»,
«STATGRAPICS», « STADIA» та ін.).
Широке використання електронних таблиць пов'язано з можливостями,
реалізованими в продукті[11]:

імпорт зовнішніх даних з текстових документів, з web-документів, з MS
Access;
надання інформації, що піддаватиметься аналізу, в зручній формі;


формування великих масивів інформації (баз даних);

швидкий пошук та здійснення підрахунків на основі групувань за
допомогою реалізованого механізму автофільтрації;

сортування даних за обраними критеріями та перевірка даних та їх
консолідація;

проведення аналізу «що - якщо» (аналізу з врахуванням можливих
варіантів розвитку ситуацій);

групування даних і виведення проміжних результатів;

проведення розрахунків на основі фінансових, логічних, математичних,
статистичних, аналітичних формул;

проведення обробки даних за допомогою вбудованого «Пакета аналізу»,
який містить інструменти для аналізу наукових та фінансових даних тощо.
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Для більш ефективної роботи з електронним таблицями MS Excel для реалізації
аналітичних процедур у редакторі можна використовувати мову програмування
Visual Basic for Applications, яка дозволяє легко та швидко створювати різноманітні
додатки, не маючи спеціальних знань у сфері програмування.
Комп'ютеризація економічного аналізу в сучасних компаніях також
здійснюється за допомогою спеціалізованих статистичних та аналітичних пакетів, а
також програмних продуктів для комп'ютеризації аналізу.
Програмний продукт «Statistica» компанії «Statsoft» надає можливість
проводити аналіз за такими напрямами:

одновимірний та багатовимірний дисперсійний аналіз;

лог-лінійний аналіз;

нелінійне оцінювання;

непараметричні методи;

кластерний аналіз;

одновимірний і багатовимірний аналіз відповідностей;

лінійний дискримінантний аналіз;

факторний аналіз тощо.
Програми для комп'ютеризації аналізу формують можливість проводити аналіз
роботи фірми в цілому, аналіз ефективності конкретного виду робіт, аналіз
господарської діяльності, економічний аналіз фінансової звітності тощо.
Існуючий стан та види програмних продуктів, які в сучасних умовах
використовуються для комп'ютеризації економічного аналізу як окремого виду
діяльності, зображено на рис. 1.
Зовнішні комп'ютеризовані системи

АРМ аналітика (АРМ
"Фінансовий стан" АРМ
"Інвестиційний проект"
АРМ "Аналіз
банкрутства" АРМ
"Маркетинговий аналіз"
та ін.)

Засоби
прикладної
програми MS
Excel

Спеціалізовані
програмні
продукти

Спеціалізовані
аналітичні пакети
("Statistica", "SAS",
"SPSS",
"STATGRAPHICS",
"STADIA" та ін.)

Рис. 1. Програмні продукти, які використовуються для комп'ютеризації
економічного аналізу як окремого виду діяльності[7, 11, 12]
Для удосконалення аналітичної роботи на сучасних підприємствах із
застосуванням інформаційно-комп'ютерних технологій за наявних можливостей
запропоновано використовувати засоби Business Intelligence, зокрема Data Mining. За
допомогою таких засобів формується можливість проведення моделювання
відповідних ситуацій, здійснення прогнозування, вивільнення знань і проведення
оцінювання ризиків.
З позиції реалізації аналітичних процедур використання методології Data
Mining дозволяє одержати такі переваги порівняно із існуючими системами
комп'ютеризації аналізу:

універсальність у налагодженні для проведення аналізу;
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повна автоматизація аналітичних процедур;

наявність різноманітної кількості прикладних областей для подальших
досліджень та удосконалення системи;

можливість замінювати професійних експертів при здійсненні
аналітичних процедур під час аналізу за умов розвитку відповідних засобів Data
Mining.
Впровадження методології Data Mining у діяльність вітчизняних фірм може
бути здійснена за допомогою програмних продуктів таких компаній виробників:
«Actuate», «AlphaBlox», «Business Objects», «Brio», «Cognos», «Hummingbird»,
«Microsoft», «MicroStrategy», «Oracle» та ін.
Однією з основних проблем впровадження інструментів Data Mining у
діяльність підприємств є обов'язкова наявність сховища даних і модуля завантаження
інформації із зовнішніх джерел, якими найчастіше є ERP-рішення. Вирішення цієї
проблеми можливе шляхом застосування цілісних аналітичних платформ, які мають
потужні засоби збору і обробки «сирих» даних.
В сучасних умовах варто впроваджувати засоби Data Mining у діяльність
підприємств та використовувати аналітичну платформу для тиражування знань
«Deductor», в якій реалізовано повний набір механізмів аналізу: багатовимірна
звітність (OLAP), діаграми, методи побудови моделей для прогнозування,
кластеризації, вилучення і значна кількість інших засобів інтелектуального аналізу
даних.
Вибір системи «Deductor» пов'язаний з тим, що вона дозволяє незалежно від
наявної на підприємстві КІСП експортувати дані і оброблювати їх для прийняття
відповідних рішень чи надання рекомендацій підприємству. Це пов'язано з тим, що
природа джерела даних для системи «Deductor» значення не має. Системою
підтримуються такі формати даних: сховища даних Deductor Warehouse, текстові
файли з розподілювачами, Microsoft Access, Excel, Dbase, CSV-файли, «1С:
Предприятие», промислові СУБД (Oracle, MS SQL, Intebase, Firefird), ODBC і ADO
джерела даних.
Методика одержання інформації із зовнішніх джерел, їх очищення,
трансформація, зберігання і проведення інтелектуального аналізу в програмі
«Deductor» наведена на рис. 2.
Очищення і
трансформація
Зовнішні
джерела
даних
Куби

Завантаження в
сховище даних

Deductor Studio

Deductor
Warehouse

Deductor Studio

Звіти
Моделі

Зберігання
даних

Інтелектуальний аналіз
даних (Data Mining)

Вилучення даних зі
сховища

Рис. 2. Механізм одержання, зберігання й аналізу даних у програмі
«Deductor»[12]
Завдяки наявності повного набору механізмів очищення і трансформації даних
система «Deductor Studio» має можливість перед завантаженням даних у модуль
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«Deductor Warehouse» автоматично провести всі необхідні дії, такі як редагування
аномалій, заповнення пропусків тощо і завантажити в сховище потрібним чином
підготовлені для інтелектуального аналізу дані.
Завантаження в «Deductor Warehouse» також проводиться за допомогою модуля
«Deductor Studio». Програма підтримує роботу з множиною джерел даних, завдяки
чому вирішується проблема консолідації інформації з різних джерел. При
завантаженні автоматично виконуються всі необхідні дії:

дані перетворюються з одномірних таблиць у багатомірні;

виключаються дані, що дублюються;

забезпечується узгодженість інформації;

проводяться всі необхідні маніпуляції, що дозволяють згодом в 10-100
разів збільшити швидкість вилучення даних зі сховища.
Основними можливостями платформи «Deductor», що зумовлюють доцільність
її використання в діяльності сучасних фірм, є такі:
- можливість створення системи аналітичної звітності, яка дані зі сховища
представляє у зручному для подальшого аналізу вигляді, консолідує та систематизує
їх, а також самостійно будує запити, проводить багатомірний аналіз та візуалізацію
інформації;
- можливість здійснення прогнозування, сегментації, оптимізації, проведення
формалізації знань експертів, представляючи їх у вигляді правил, сценаріїв, моделей
та ін.
Отже, суб'єктам господарювання, де аналітична діяльність є окремим видом
економічної діяльності, запропоновано використовувати АРМ аналітика (наприклад,
АРМ «Фінансовий стан», АРМ «Інвестиційний проект», АРМ «Аналіз банкрутства»,
АРМ «Маркетинговий аналіз» та ін.), спеціалізовані аналітичні пакети (наприклад,
«Statistica», «SAS», «SPSS», «STATGRAPniCS», «STADIA» та ін.), спеціалізовані
аудиторські програмні продукти (наприклад, «Ассистент аудитора», «Audit Command
Language», «Audit Tools» та ін.), а також засоби табличного редактора MS Excel.
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ГЛАВА 4.6. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
10B

Шамота Г.М.
к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
10B

За умов розвитку в економіці України ринкових відносин, суттєвого
розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно
зростає роль своєчасної та якісної комплексної оцінки фінансового стану
підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та
пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна комплексна оцінка
фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності,
оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями
збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі
своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.
Систематична комплексна оцінка фінансового стану підприємства, його
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідна ще й тому, що
дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від
його платоспроможності.
Проблема комплексної оцінки фінансового стану підприємства є актуальною,
оскільки, з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто, його
досягнень, а з іншого боку – визначає передумови розвитку підприємства [10].
Питання комплексної оцінки фінансового стану підприємства висвітлено у
працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких слід виділити
В.Г. Белоліпецького, І.О. Бланка, О.Н. Волкову, Г.П. Герасименка, В.В. Ковальова,
Г.В. Савицьку,
Е.А. Маркар'яна,
A.M. Поддєрьогіна,
В.М. Родіонову,
П.С. Смоленюка, М.А. Федотову, А.В. Чупіса та інших.
Як правило, автори розглядають питання аналізу та оцінки фінансового стану
підприємства, які виступають результатом його діяльності та є підґрунтям щодо
ефективного його розвитку. Однак, незважаючи на те, що трактування поняття
«фінансовий стан підприємства» було запропоноване багатьма науковцями,
спостерігаються великі розбіжності як у трактуванні даного поняття, так і у
визначенні складу показників аналізу фінансового стану та їх критичних значень
(табл. 1).
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Таблиця 1
Підходи до трактування сутності поняття фінансового стану підприємства
Автор
Г. В. Савицька [8]
А. І. Ковальов і
В. П. Привалов [3]
А.М.Поддєрьогін [10]

С.М. Онисько та
П.М. Марич [6]

О.С.Філімоненков [9]

Т.А. Обущак [5]

Особливості визначення
фінансовий стан підприємства –це економічна категорія, що
відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб’єкта
господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу
фінансовий стан є сукупністю показників, що відображають
наявність, розміщення і використання ресурсів
фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів
фінансовий
стан
підприємства
характеризується
забезпеченістю його фінансовими ресурсами, які необхідні для
нормального функціонування, доцільністю їх розміщення та
ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з
іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю та
фінансовою стійкістю
під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його
забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних
для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних
грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями
фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів

Примітка: Cкладено автором на основі джерел [3,5,6,8,9,10]

На основі вищепроведеного аналізу далі в роботі під фінансовим станом
підприємства будемо розуміти сутнісну характеристику діяльності підприємства у
певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства
забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та
здатність ефективно здійснювати її в майбутньому.
Фінансовий стан є важливою характеристикою економічної діяльності
підприємства у зовнішньому середовищі. Він значною мірою визначає
конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює,
якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів з
фінансових та інших відносин. Цілі, з якими здійснюють аналіз та оцінку фінансового
стану підприємства, будуть різними у них та кредиторів й інвесторів.
Якщо підприємство, як правило, здійснює комплексну оцінку свого
фінансового стану з метою виявлення резервів підвищення ліквідності,
платоспроможності та прибутковості, розробки прогнозів фінансового стану на
перспективу чи його оздоровлення, то кредитори й інвестори оцінюють фінансовий
стан з метою мінімізації своїх ризиків.
Важливою характеристикою фінансового стану підприємства є оцінка його
платоспроможності, під якою прийнято розуміти спроможність підприємства
розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Платоспроможним є таке підприємство, у
якого активи перевищують зовнішні зобов'язання.
Обгрунтовуючи теоретичні основи комплексної оцінки фінансового стану
підприємства та її складових, слід зазначити, що фінансовий стан підприємства
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визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення й
використання ресурсів підприємства, його реальні і потенційні фінансові можливості
[10].
Аналізуючи різні методики, можна визначити оптимальну кількість груп
фінансових показників (якомога меншу) та виділити їх за значенням при оцінці
фінансового стану підприємства. Ми вважаємо, що за рівнем значущості для оцінки
фінансового стану слід виділити такі групи показників:
 на першому місці – активи, оцінка яких використовується для розрахунку
окремих показників, зокрема, при розрахунку показників ліквідності і
платоспроможності враховують усю дебіторську заборгованість за оцінкою їх у
балансі;
 на другому місці – рентабельність;
 на третьому – фінансова стійкість;
 на четвертому – ліквідність підприємства.
Крім вибору груп, необхідно обґрунтувати і перелік показників, що
включатиме кожна з цих груп [12].
Загалом, комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає
визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання, що дає можливість
забезпечити ідентифікацію його місця в економічному середовищі. Оцінка майнового
і фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу
для ухвалення управлінських і фінансових рішень щодо проблемних питань купівліпродажу бізнесу, напрямів виробничого розвитку, залучення або здійснення
інвестицій [5].
Обгрунтовуючи теоретичні основи комплексної оцінки фінансового стану
підприємства та її складових, слід зазначити, що фінансовий стан підприємства
визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення й
використання ресурсів підприємства, його реальні і потенційні фінансові можливості
[10].
Аналізуючи різні методики, можна визначити оптимальну кількість груп
фінансових показників (якомога меншу) та виділити їх за значенням при оцінці
фінансового стану підприємства. Ми вважаємо, що за рівнем значущості для оцінки
фінансового стану слід виділити такі групи показників:
 на першому місці – активи, оцінка яких використовується для розрахунку
окремих показників, зокрема, при розрахунку показників ліквідності і
платоспроможності враховують усю дебіторську заборгованість за оцінкою їх у
балансі;
 на другому місці – рентабельність;
 на третьому – фінансова стійкість;
 на четвертому – ліквідність підприємства.
Крім вибору груп, необхідно обґрунтувати і перелік показників, що
включатиме кожна з цих груп [12].
Загалом, комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає
визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання, що дає можливість
забезпечити ідентифікацію його місця в економічному середовищі. Оцінка майнового
і фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу
для ухвалення управлінських і фінансових рішень щодо проблемних питань купівліпродажу бізнесу, напрямів виробничого розвитку, залучення або здійснення
інвестицій [5].
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Комплексна оцінка господарської діяльності є її характеристикою, отриманою
в результаті комплексного дослідження, тобто, одночасного та узгодженого вивчення
сукупності показників, що відображають всі аспекти господарських процесів, і
містить узагальнені висновки про результати діяльності виробничого об'єкта на
основі виявлення якісних і кількісних відмінностей від бази порівняння (плану,
нормативів, попередніх періодів, досягнень на інших аналогічних об'єктах, інших
можливих варіантах розвитку).
Діяльність підприємства характеризується сукупністю показників, які
ієрархічно зв'язані між собою. Нижній рівень ієрархії – це прості показники, які
безпосередньо можуть бути виміряні або розраховані і надані в абсолютному або
відносному виразі [11].
Інструментарій, який може бути використаний виконавцем комплексного
аналізу для обробки вхідної фінансової інформації, можна об'єднати у три групи:
 ранжирування фінансових показників і коефіцієнтів;
 розрахунок інтегрального показника фінансового стану підприємства –
об'єкта дослідження;
 порівняння розрахункових показників з еталонними величинами.
Специфіка обробки вхідної інформації на основі формування ранжированого
ряду фінансових показників і коефіцієнтів дає можливість рекомендувати його для
застосування у разі потреби вирішення специфічних задач, які виникають перед
виконавцями і користувачами фінансового аналізу.
Є ряд вимог до організації проведення комплексного фінансового аналізу.
Серед них можна виділити найбільш суттєві [12].
По-перше, методологічна база комплексного аналізу має ґрунтуватися на таких
методиках, які давали б можливість в обмежені терміни оцінити фінансовий стан
суб’єктів господарювання.
По-друге, на підставі практичних результатів проведення комплексного
фінансового аналізу здійснюється порівняльний аналіз. Він є внутрішньогосподарчим
аналізом зведених показників фінансової звітності по окремих напрямах діяльності
самого підприємства та його дочірніх підприємств або міжгосподарський аналіз
показників цієї фірми порівняно з відповідними показниками конкурентів,
середньогалузевими або середніми показниками. При цьому, слід визначитись з
оптимальною базою для порівняння значень аналітичних індикаторів –значень
фінансових показників.
По-третє, для здійснення комплексного аналізу потрібно забезпечити
формування групи показників, які в своїй сукупності відповідали б вимогам
комплексної характеристики поточного стану підприємства і перспектив його
подальшого розвитку.
По-четверте, ефективність комплексного аналізу значною мірою залежить від
можливості побудови адекватної системи однозначності інтерпретації результатів
математичної та аналітичної обробки певної групи цільових показників з метою
запобігання та уникнення двозначності висновків, суперечностей в поглядах окремих
експертів щодо ідентифікації положення об'єкту дослідження.
Найпростішим методом оцінки певного фінансового коефіцієнта (одиничного
показника) є його нормування, яке проводиться за формулою (1):
Ki 

Pi
Piннор

де Кі – нормований одиничний показник фінансового стану підприємства;
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(1)

Рі – фактичне значення одиничного показника;
Рінорм– нормативне значення одиничного показника;
i – порядковий номер одиничного показника, фінансового коефіцієнта в
блочній оцінці.
Ця формула може бути використаною, якщо для стійкого фінансового стану
фактичне значення має перевищувати нормативне. Якщо ж фактичне значення має
бути нижчим за нормативне, формула має інший вигляд (2):
Ki 

Piннор
Pi

(2)
У разі, якщо коефіцієнт не має нормативного значення, нормування
одиничного показника може здійснюватись на основі порівняння з найкращим
значенням за досліджуваний період.
Визначення ваги фінансових коефіцієнтів може здійснюватись на основі
статистичних спостережень. Підсумкова блочна оцінка з урахуванням ваги
одиничних показників визначається за формулою (3):
n

K j   i  Ki

(3)

i 0

де Kj – підсумкова блочна оцінка;
α – вагомість одиничного фінансового коефіцієнта в блочній оцінці;
n – кількість показників у межах блоку, що характеризує окрему сторону
фінансового стану підприємства;
j – номер блоку у проведенні комплексної оцінки фінансового стану
підприємства.
Для визначення інтегрального показника фінансового стану підприємства може
використовуватися формула:
m

K k   i  Ki

(4)

i 0

де Кk – інтегральний показник фінансового стану підприємства;
βj – вагомість аналітичних блоків фінансового стану в комплексній оцінці;
m – кількість блоків оціночних показників [7].
Проведена даним методом комплексна оцінка фінансового стану підприємства
дозволяє досить повно розкрити інформацію про становище підприємства в
економічному середовищі.
Щодо закордонного досвіду відомо, що в міжнародній практиці для оцінки
фінансового стану підприємств широко використовують математичні моделі, за
допомогою яких формують узагальнений показник фінансового стану підприємства –
його інтегральну оцінку, серед яких заслуговують на увагу моделі Альтмана,
Таффлера, Ліса, Чессера [4].
Окрім того, будь-яка модель даватиме надійні результати лише за незмінності
(постійності) умов функціонування об'єктів, котрі досліджуються, що не характерно
для вітчизняних підприємств, і що не може не вплинути як на коефіцієнти моделі, так
і на її критичні значення, які слугують для оцінки фінансового стану підприємства і
прогнозування можливості його банкрутства.
Як правило, існують базові (загальновідомі) та авторські (комерційні)
методики. Перші широко висвітлюються в спеціальній літературі, застосовуються в
навчальному процесі та науково-дослідній роботі, інші – є комерційною таємницею
та нематеріальним активом консалтингових фірм, що спеціалізуються на професійній
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діяльності з питань антикризового управління та фінансового консультування.
Творчо розвиваючи базові методики, комерційні методичні розробки передбачають
використання оригінального переліку критеріїв (показників) та стандартів
оцінювання (визначення критичних меж), технології отримування експертного
висновку тощо [2].
Залежно від методики визначення оціночних показників можуть бути виділені
такі методичні підходи:
 коефіцієнтний підхід, який передбачає розрахунок та використання
різноманітних коефіцієнтів (відносних показників), що обраховуються шляхом
порівняння певних абсолютних показників (наприклад, коефіцієнт абсолютної
ліквідності, фінансової автономії, прибутковості тощо);
 індексний підхід, який передбачає розрахунок динамічних показників зміни
стану об'єкта дослідження у часі (темп зростання, приросту тощо); у перебігу
діагностики предметом дослідження може бути як одиничний індекс (оцінка значення
відносно одиниці), пара індексів (перевірка співвідношення між ними), так і
динамічний ряд індексів за певний період, вивчення якого дозволить визначити
швидкість уповільнення або прискорення відповідних процесів;
 агрегатний підхід, суть якого полягає в обчисленні оціночних агрегатів –
абсолютних оціночних показників, що розраховуються за спеціальними методиками,
наприклад нормальні джерела фінансування запасів, нетто-результат експлуатації
інвестицій, результат господарсько-фінансової діяльності тощо; у перебігу
дослідження провадиться порівняння абсолютних значень певних пар агрегатів або
перевірка їхньої позитивності.
У нашій країні застосовуються або запозичені з іноземних джерел, або
емпірично встановлені значення еталонів, що суттєво погіршує обґрунтованість
висновків, які отримуються в процесі їх застосування. Тому доцільним є поєднання
різних методик дослідження оціночних показників.
Серед найбільш поширених методів формування узагальнюючого висновку
виділяють [4]:
 індексний метод, при використанні якого окремі оціночні показники
переводяться в індекси шляхом порівняння з еталонними значеннями, попередньо
досягнутими показниками або показниками інших підприємств, з подальшим
розрахунком інтегрального індексу;
 бальний метод, сутність якого полягає у присвоєнні кожному оціночному
показникові певної кількості балів відповідно до його фактичного значення за
спеціально розробленою шкалою оцінювання; залежно від суми набраних балів
формується загальний висновок відносно глибини кризи;
 графічний метод, застосування якого передбачає побудову деякого «поля
оцінювання», його поділ на певні зони, які відповідають певному рівню ризику
банкрутства та знаходження положення конкретного підприємства в межах певних
зон;
 статистичний метод, який для отримання узагальнюючого висновку
передбачає використання спеціально розроблених економіко-математичних моделей
(Z-рахунку та йому подібних) на основі попередньої математичної обробки
(дискримінантного або кластерного аналізу) великого обсягу статистичної інформації
стосовно діяльності підприємств, що реально стали банкрутами або запобігли цій
ситуації.
Застосування цього методу є найбільш поширеним у зарубіжній практиці
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завдяки його простоті та високій точності результату. У той же час, використання
дискримінантного та кластерного аналізу для обробки відповідним чином
сформованої статистичної бази українських підприємств дозволяє формувати
адекватні статистичні моделі, що мають високу прогностичну якість.
Найбільш суттєвим при використанні різноманітних методичних прийомів
формування узагальнюючого висновку є значущість (вагомість) окремих показників
оцінки. У графічному методі окремі оцінні показники мають різну значущість для
оцінки глибини кризи підприємства, в інших методах використовуються спеціальні
вагові коефіцієнти для кожного показника, які визначають ступінь його значущості
для узагальнюючої оцінки.
Вагові коефіцієнти, як правило, встановлюються суб'єктивно (на розсуд
суб'єкта оцінювання), що суттєво погіршує об'єктивність діагностичного висновку,
хоча в спеціальній літературі широко описані методики, використання яких дозволяє
обґрунтувати вагомість окремих напрямів дослідження або суджень окремого
експерта.
Застосування автоматизованих діагностичних систем значно спрощує та
прискорює процедуру діагностики, дає можливість використовувати сучасний
математичний апарат для обробки інформації, накопичувати інформацію в базах
знань та використовувати її для подальших досліджень. Загалом, фінансовий стан
підприємства визначає ефективність фінансового менеджменту [2].
У теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та
багатофакторний дискримінантний аналіз. В основу однофакторного (одновимірного)
дискримінантного аналізу покладено сепаратне дослідження окремих показників (які
є складовою певною системи показників) та відповідна класифікація підприємств.
Віднесення підприємства до категорії «хворих» чи «здорових» здійснюється у розрізі
окремих показників відповідно до емпірично побудованої шкали інтерпретації.
Загальний висновок про якість фінансового стану підприємства робиться на основі
аналізу відповідності кожного із показників, які включені в спеціально підібрану
систему, їх граничним значенням. Найбільш відомими моделями однофакторного
дискримінантного аналізу є системи показників Бівера та Вайбеля [11].
Можливість
фінансової
кризи
підприємства
обумовлена
його
конкурентоспроможністю, тобто, плато- і кредитоспроможністю. Неможна вести
безкризову виробничу, господарську та фінансову діяльність підприємств, не
визначивши його майнового стану і факторів, що впливають на цей стан, не
зіставивши прибутки та витрати з метою перевищити перші над другими.
За основу вдосконаленої моделі діагностики стану підприємств взято
формалізований опис методики інтеґральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств (далі – МІОІПП) [1], яка орієнтована на спеціалістів, що займаються
розробкою інвестиційних проектів і заходів, спрямованих на оздоровлення
підприємств. Для визначення інвестиційної привабливості підприємств здійснюється
зведення окремих показників стану підприємств до єдиного – інтегрального. В
методиці прийняті показники, які задовольняють вимогам міжнародного
меморандуму IASC (International Accouting Standarts Commitec).
Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за
назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це
спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино
можливим варіантом її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків.
МІОІПП та організацій має такі посилання. Перше полягає в тому, що одне
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окремо взяте підприємство, незалежно від його підпорядкованості або інвестиційної
непривабливості цілого регіону, може бути інвестиційно привабливим, тобто, для
особливо стратегічного інвестора у більшості випадків немає значення рівень
розвитку регіону, в якому розташований об'єкт інвестування, його минулі зв'язки з
партнерами тощо.
Другим посиланням цього методу, яке зумовлене особливостями математичних
операцій, є те, що фактичне значення показника із вказаного переліку розглядається
як елемент множини однойменних показників. У цій множині мають бути
відображені стан і особливості прояву конкретного чинника за теперішніх умов.
Розмір цієї множини визначається двома граничними значеннями, в межах яких і
існує показник. Зазначені граничні значення постійно коригуються. Метод
передбачає складання різних щодо одиниць виміру показників.
У практичному використанні МІОІПП сприяє збільшенню кількості
потенційних інвесторів в Україні і, відповідно, швидшій відбудові виробничої сфери
держави.
Зазначений метод у простому і наочному поданні забезпечує достатньо
об'єктивне бачення фінансової ситуації на підприємстві, в яке передбачається вкласти
інвестиції.
Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцінку, особливо при визначенні
вагомості показників, практично усувається внаслідок можливості проведення
контрольних оперативних розрахунків за декількома підприємствами на підставі
розробленого до цього методу програмного комплексу із застосуванням
обчислювальної техніки.
Дані для отримання вхідної інформації використовуються показники
фінансової звітності акціонерного товариства чи підприємства.
Усім групам показників присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні
числові значення.
Вказана вагомість є похідною від місця знаходження підприємства, його
економічних факторів, часу конкретної політичної, соціальної ситуації, інших
факторів.
За допомогою показника варіаційного коливання ∆і = Ріmax– Pimin здійснюється
перехід від різних за ознакою та одиницями виміру показників до співставлених.
Межі коливань визначені емпіричним підходом з використанням дослідних
даних та експертних оцінок. Середній рівень визначається таким чином:
Picp  bi

Фіср  Рі min

Pі max  Рі min



bi
2

(5)

де Фіср– середнє значення показника;
Pimin– мінімальне значення показника;
Pimax – максимальне значення показника;
bi–вагомість показника у групі;
Фіср 

Pi max  Pi min
2

(6)

Для деяких показників використовується інверсія формули оцінки. А саме:
Picp  bi

Фі max  Фі
Pі max  Рі min

що віддзеркалює ситуацію, коли замість зростання бажано
величини Фі. Тоді збільшення Фіведе до зменшення оцінки Рі.
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(7)
зменшення

При Фі>Ріmax оцінка Рі від'ємна, а при Фі<Ріmin вона покладається bі. До
інверсії формули при Фі> Ріmах оцінка Рi покладається bі, а при Фі <Ріmіп вона від'ємна.
Таким чином, застосування інтегрального показника полегшить вивчення
передкризових тенденцій в діяльності підприємств. Інтегральний показник, у якому
акумулюються значення інших показників, скоригованих у відповідності до їх
вагомості та інших чинників, дає можливість однозначно визначити вказані тенденції.
Передбачення успішності діяльності підприємства є предметом багатьох сучасних
статистичних досліджень.
Однак, спроби вирішення задачі за допомогою лише декількох фінансових
коефіцієнтів виявляються недостатніми. Запропонована модель передбачає
використання найбільш повного набору факторів аналізу діяльності підприємств,
який забезпечений обов'язковою статистикою. Добуток використання моделі може
досягатися за рахунок повноти факторного аналізу, а також його орієнтування саме на
специфіку вітчизняних стандартів обліку і звітності, на поєднанні різноманітних
методів та використанні інформаційної бази вітчизняних підприємств з урахуванням
їхньої галузевої специфіки, що, в свою чергу, дає змогу враховувати особливості їх
діяльності.
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ГЛАВА 4.7. АНАЛІЗ ЯВИЩ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
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У сучасних умовах високорозвинених економічних відносин інновації зазвичай
є вагомим підґрунтям поліпшення конкурентоздатності товарів і послуг, формування
конкурентних переваг, збільшення, розширення та підсилення ринкових позицій
підприємств, вихід і освоєння нових сфер діяльності та застосування продукції і, як
наслідок, підвищення конкурентоздатності національної економіки.
Кожна країна має декілька варіантів функціонування в конкурентному
просторі завдяки (рис. 1):
1) збереження конкурентоспроможності. Створення умов для збереження
конкурентоспроможності та можливості розгортання на цій основі майбутніх
інноваційних проривів дає змогу втілення процесу модернізації промисловості,
розширення, реконструкції тощо. Однак такий підхід не виведе підприємства та
країну в лідери світового ринку.
2) підвищення конкурентоспроможності. Обов’язковою передумовою
високотехнологічної економіки виступає інноваційний прорив.
Для України сьогодні важливо забезпечити розв’язок соціально-економічних
проблем і розвиток інноваційного підприємництва не лише на основі оновлення
основних фондів, модернізації, а впровадження новітніх технологій, інноваційних
процесів, проривних інновацій.
Стабільний розвиток національного господарства країни залежить від багатьох
чинників. До таких чинників відносять темпи оновлення виробничого обладнання на
вітчизняних підприємствах, темпи розвитку науки, рівень соціальної забезпеченості
тощо [2].
Конкурентоспроможність держави

збереження
конкурентоспроможності
(на основі модернізації,
розширення, реконструкції,
імітаційних інновацій)

підвищення
конкурентоспроможності
(на основі проривних
інновацій)

Рис. 1. Альтернативи функціонування і розвитку країни в конкурентному просторі
Для визначення пріоритетності чинників стратегічного інноваційного
управління підприємствами важливо враховувати рівень накопичення, індикатори
розвитку таких структурних характеристик їх середовища: ресурси, технології,
потужність, освіта та наукові дослідження, якість робочої сили, розвиток капіталу,
ефективність організації розробки і реалізації управлінських рішень, інфраструктура
знань, можливості впровадження нових технологій і результатів нових знань,
ефективність інвестицій в інноваційну діяльність тощо.
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Не у всіх країнах інновації стали рушіями економічного зростання. Згідно із
дослідженням науковцій [3] США, окремі провідні держави Європи, країни з
перехідною економікою та економікою, що розвивається, не є країнами, в яких
інновації й економічний розвиток можуть бути співставні у прямій залежності один
від одного. Саме тому важливо створити умови, щоб інноваційна діяльність стала
першочерговим завданням, сформувати обґрунтовану зацікавленість на інновації.
Згідно міжнародних практичних досліджень, у випадку, коли частка
інноваційної продукції у ВВП країни займає менше ніж 20%, національна продукція,
як і держава, втрачає свою конкурентоспроможність. У Китаї цей індикатор досягає
40 %, у Європі середнє значення показника – 25-35 %, в Україні ж підвищення ВВП
на підґрунті новітніх технологій сягає 0,7 %.
Світові показники розвитку виробництва і збуту товарів демонструють
погіршення конкурентоспроможності у сфері торгівлі, що вимірюється виявленими
порівняльними перевагами. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у світі
наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами у світі
Провідні експортери, частка
2005
2012
40
32
7
11
9
9
6
4
3
3
4
3
2
2
-

Країни
Європейський Союз (27)
Китай
США
Японія
Республіка Корея
Гонконг
Канада
Сінгапур
Індія

Провідні імпортери, частка
2005
2012
40
33
6
10
16
13
5
5
3
3
2
3
1
3
2
2
3
3

Розроблено на основі [9]

США, Японія поступово втрачають позиції на світових виробничих ринках,
перетворюючись на імпортерів промислової продукції. Українські промислові товари,
як бачимо, взагалі не спроможні конкурувати на світових товарних ринках.
У табл. 2 представлено експорт продукції за різним рівнем технологічного
розвитку в 2010 р., де наведено приклади окремих країн світу, що активно проводили
модернізацію, інвестиційну та інноваційну діяльність. Китай успішно розширюється у
високотехнологічну державу, орієнтовану на експорт інноваційної продукції.
Таблиця 2
Експорт продукції країнами за різним рівнем технологічного розвитку у 2010 р. [8]
Країна
Бразилія
Китай
Коста-Ріка
Індія
Малайзія
Сінгапур
Південна
Африка

Технологія,
що
ґрунтується на
ресурсах
60
10
20
35
30
20
55

Низькотехнологічне
виробництво

Середній рівень
технологічності
виробництва

Складні
виробничі
технології

Послуги,
засновані на
знаннях

5
25
5
15
10
5

15
20
5
10
15
15

5
30
35
5
30
35

10
5
15
25
5
15

5

25

0

5
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Частка послуг, що ґрунтуються на знаннях, в експорті Китаю зросла у вісім
разів за 2000-2010 роки. Основою для зростання експорту з Китаю, розширення
виробничих потужностей більш високої технології, став приплив іноземних
інвестицій, створення контрактних основ діяльності з ТНК, зростання пропускної
здатності місцевих фірм. У Коста-Ріці, Сингапурі великі приливи прямих іноземних
інвестицій, використання послуг аутсорсингових фірм привели до стрибків і
досягнення рівня країни з високою часткою експорту, на основі послуг, що засновані
на знаннях.
В Україні маємо ситуацію, коли відсталі галузі економіки не спроможні бути
споживачами новітніх технологій та водночас не формують попит для них. Технічний
рівень домінуючої частини виробників України більш ніж на півстоліття відстає від
рівня розвитку західних країн.
Варто підкреслити слабку готовність чималої кількості вітчизняних
підприємств до масштабного освоєння інноваційної продукції та технологічних
рішень. Усі зусилля з трансформації України експортера новітніх технологій та
інноваційної продукції, орієнтації на інноваційну спеціалізацію держави та її
підприємств, що задекларована можновладцями і міститься у програмних
документах, ще не відповідають реаліям.
Надзвичайно слабкі внутрішні можливості освоєння технологій в країні
сприяють здебільшого до безоплатного експорту доданої вартості від застосування
вітчизняних науково-технічних розробок у регіони з потужними потенціалами
втілення, незначним буде їх внесок у зростання продуктивності праці й усередині
країни. Розмір високотехнологічних підприємств та обсяги їх діяльності свідчать, що
найближчим часом вони не зможуть забезпечити задовільну диверсифікацію ризиків
за проектами для підтримки інвестиційної привабливості, а й водночас не можливим
стане дотування державою витрат на інноваційну діяльність.
Сприйнятливість підприємництва до інновацій технологічного характеру в
Україні залишається все ще низькою. На низькому рівні знаходиться інноваційна
активність підприємств України, і з роками цей стан лише підсилюється. Більшість
вітчизняних промислових підприємств, що орієновані на бізнес середнього та
великого характеру не впроваджували і, на жаль, не прагнуть у перспективі
впроваджувати інноваційні ідей.
Низький рівень інноваційної і водночас інвестиційної активності, ігнорування
необхідності технологічної модернізації, висока зношеність основних засобів
та низький рівень їх оновлення внаслідок непродуманої амортизаційної та облікової
політики є одними із визначальних чинників, що впливають на низьку продуктивності
капіталу в Україні.
Сьогодні економічні умови спонукають виробника докорінно переглянути
технічні, технологічні, інноваційні та фінансові ресурси, систему оподаткування та
процеси демонополізації. Інакше кажучи, перед підприємствами постають питання
відтворення основних фондів і виробничих потужностей.
Згідно статистичних даних [7], відношення до інновацій мають близько 11%
промислових підприємств. У сучасних умовах спостерігаємо деіндустріалізацію і
деградацію економіки України. В державі переважають ресурсномісткі і
низькотехнологічні галузі. Наприклад, у 1955 році обсяг промислової продукції УРСР
був в 2,2 рази більше довоєнного рівня, а у 2013 році вихідні обсяги й досі не
досягнуті [1].

348

Більшість високотехнологічних галузей (літакобудування, суднобудування,
турбіни, синтетичні алмази та інструменти до них, електронні прилади тощо) зникло
або доживає останні роки. Високотехнологічні напрямки економіки виробляють до
5% загального продукту, тобто частка високотехнологічної продукції в промисловості
перебуває на низькому рівні і практично не зростає (зокрема 5-й і 6-й уклади
становлять лише 4,1%). Неймовірно малий відсоток ВВП (0,1%) складають передові
національні наукомісткі галузі: нанотехнології, біотехнології, оптоелектроніка,
фотоніка, геноміка тощо.
Для розуміння процесів протікання інноваційної діяльності варто провести
аналіз продуктивності капіталу. Для цього здебільшого використовують індексний
метод, коли продуктивність капіталу обчислюють співвідношенням темпів зростання
ВВП та темпів зростання вартості основних засобів. В Україні продуктивність
капіталу починаючи з 2003 року поступово зменшувалась. Найменше значення цього
показника спостерігалось у 2009 році, що було спричинене світовою фінансовою й
економічною кризами. Непродумана урядова політика зумовила й суттєве зниження
продуктивності капіталу у 2012 році і склала 0,39.
Досліджуючи головні індикатори продуктивності капіталу (продуктивність
капіталу на 1 грн. валового нагромадження основного капіталу, продуктивність
капіталу на 1 грн. споживання основного капіталу, продуктивність капіталу на 1 грн.
вартості основних засобів), варто відзначити порівняно низький рівень його
продуктивності. Кожна гривня, яка була авансована в основні засоби (капітал)
впродовж років, виробляла незначну кількість копійок валової доданої вартості, які
ще й з кожним роком зменшувались, а найвищим рівень індикатора був у 2007 році.
Найбільш наглядно реальний стан із продуктивністю основних засобів демонструють
дані, що отримані завдяки врахуванню рівня інфляції. Згідно обчислень показника
відносно 2000 року, продуктивність капіталу почала поступово знижувалась від
максимального значення 0,214 у 2004 році і сягнула мінімального 0,043 у 2012 році.
Як бачимо із ситуації, що склалась у економіці України, цього надто недостатньо для
відродження і зростання виробництва, вже не кажучи про набирання обертів для
підвищення конкурентоспроможності підприємств та країни загалом.
Споживання основного капіталу розглядають як споживання поточної вартості
основних засобів впродовж певного звітного періоду через фізичне і моральне
зношення [6]. На кожну гривню амортизаційних відрахувань, тобто спожитого
основного капіталу, у 2001 р. було відведено 5,32 грн. валової доданої вартості, у
2008 р. – 9,37 грн., у 2012 р. – 6,78 грн. Такі результати засвідчують доволі високий
рівень зношення основних засобів та їх неймовірно малий рівень оновлення.
У 2001 р. на кожну 1 грн., яка авансована у валове нагромадження основного
капіталу, припадало 4,54 грн. валової доданої вартості, у 2008 р. показник зменшився
на 27,5 % і становив 3,29 грн., у 2012 р. цей показник збільшився до рівня 4,46. Такі
циклічні тенденції демонструють не привабливу картину для потенційних інвесторів,
оскільки свідчать про доволі низький рівень та якість інвестиційної діяльності
підприємств. А згідно обчислень показника відносно 2000 р. (із врахуванням рівня
інфляції), продуктивність капіталу на кожну 1 грн., авансовану у валове
нагромадження основного капіталу, починаючи із 2001 р. із значенням 4,03 з кожним
роком знижується до рівня 1,37 у 2012 р.
Варто зазначити, що відсутність дієвих стимулів для інвестування у
технологічне переобладнання виробництва призвела до критичного стану основних
засобів у таких галузях реального сектору, як транспорт і зв’язок, переробна
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промисловість, виробництво та розподіл електроенергії. Однак найкритичніша
ситуація складається на підприємствах машинобудівної галузі, хімічної та
нафтохімічної промисловості та виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення
[5, с. 6].
В Україні переважна більшість підприємств спрямовані у своїй діяльності на
розвиток старих технологічних укладів, виснаження природних та експлуатація
людських ресурсів країни. У наслідок експлуатації морально застарілих основних
засобів підприємства націлюють чималу частину капіталовкладень лише на
функціонування їх наявного технологічного рівня завдяки періодичного ремонту.
Відсутність упровадження нових інноваційних процесів, технологій є результатом
зростання залишкової вартості основних засобів.
Просте переоцінювання вартості майна не вирішить усіх проблем підвищення
конкурентоспроможності підприємств на зношених основних фондах, оскільки
проблематично належним чином виробляти конкурентоспроможну продукцію і
майже неможливо накопичити прибуток для подальшого технологічного прориву.
В Європі у напрямі стимулюватимуть оновлення основних фондів, компаніямвиробникам, які можуть втратити темп розвитку, держава видає пільгові кредити на
технологічний розвиток під 2-2,5%, а в Китаї – безоплатні субсидії на придбання
нового обладнання, аналогічне законодавчо ухвалене і введене у практику в США
більше ніж тридцять років назад [4].
Не достатньо виправданими є дії для активізації діяльності завдяки
інструментам іноземних інвестицій і підведення до «точок зростання», які існують у
сфері високотехнологічного та інтелектуального виробництва товарів. Суттєвим
недоліком стали непродумані розрахунки щодо сформованих базових конкурентних
переваг регіонів, що не сприяє повноцінному залученню інвестицій. Без залучення
інвестиційних ресурсів неможливий розвиток інноваційного, зокрема виробничого
потенціалу підприємств. Для розвитку виробництва потрібно провести заходи для
нарощення обсягів реалізації конкурентоспроможних товарів, що стає можливим
завдяки оновлення виробничого потенціалу та впровадження на підприємствах
високоефективних ресурсозберігаючих технологій. В Україні варто ухвалити низку
законодавчо-нормативних документів, завдяки яким підприємства матимуть змогу
проводити оновлення основних фондів, наприклад, надання змоги суб’єктам
господарювання встановлювати норми прискореної амортизації на обладнання, яке
знову вводиться у дію.
Отже, необхідним є проведення аналізу масштабів і обсягів загального внеску
промислових підприємств до національної економіки згідно результатів їх
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність у державі має стати одним із головних
напрямів розширення та збільшення капітальних інвестицій, впровадження нових
технологій на підприємствах на основі науково-технічного прогресу, що зумовлює
регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. Сьогодні
економічні умови спонукають виробників докорінно переглянути технічні,
технологічні, інноваційні та фінансові ресурси, систему оподаткування та процеси
демонополізації. Інакше кажучи, перед підприємствами постають питання
відтворення основних фондів і виробничих потужностей.
Тому одночасно з політикою збереження конкурентоспроможності і
масштабного запозичення іноземних технологій (здебільшого морально застарілих)
необхідно формувати превентивні заходи, що спрямовані на підтримку створеної
конкурентоспроможності й планування та організації проривних стрибків на
350

лідируючі ринкові позиції. Немаловажне значення у цьому напрямі має розвиток і
підтримка малих інноваційних підприємств та компаній середнього характеру.
Частина підприємств повинна успішно працювати на забезпечення робочих місць,
доходів із використанням персоналу низької чи середньої кваліфікації і, якщо є попит
на продукцію, достатньо низькі витрати у підприємств, розвиватися за порівняно
відсталих технологій на традиційних ринкових основах виробництва товарів і послуг.
А обмежені ресурси та більш кваліфіковані кадри раціональніше зосередити на
створенні й освоєнні власних новітніх технологій, з умовою виходу і захоплення
ринкових ніш, витіснення імпортних конкурентних товарів і послуг, за можливості
застосовуючи для цього й зарубіжні розробки.
Підвищення конкурентоспроможної економіки має проводитись у першу чергу
на засадах інноваційного прориву, оскільки це є закономірними діями і реагуванням
на сучасні вимоги ринку, глобалізаційні виклики. Прогресивні і перспективні
структурні зрушення національної економіки варто спрямувати
завдяки
використання системного підходу і реалізувати у цілісній інноваційній політиці
країни, галузей та підприємств. Неможливим є подальший розвиток держави без
єдності із діючими заходами державного стимулювання структурних змін
національної економіки, господарського комплексу, без врахування світових
тенденцій інноваційного та науково-технологічного поступу й органічного поєднання
усіх чинників, що впливають на динаміку інноваційної діяльності. Назріла нагальна
потреба у розробленні збалансованої стратегії підвищення конкурентоздатності
національної економіки.
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РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЗМИ ЗМІНИ ФОРМ ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
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ГЛАВА 5.1. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
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Періоди трансформації системи відносин економічної власності на
підприємствах залізничного транспорту умовно можна поділити на кілька етапів.
Перший, пов’язаний із зародженням і становленням залізничного транспорту,
відбувався в капіталістичних умовах часів царської Росії другої половини XIX
століття. Другий етап можна охарактеризувати як соціалістичний, що за всіма
характеристиками відповідав вимогам державній, адміністративно-командній
економічній системі. І, нарешті, третій етап є перехідним до формування такого
механізму діяльності підприємств залізничного транспорту, який би задовольняв
умови розвитку ринкової економічної системи. Тобто, проблема перебудови системи
господарювання на підприємствах залізничного транспорту не є новою, а тому
розроблені теоретичні та прикладні положення щодо реформування притаманних
зазначеним підприємствам відносин економічної власності, організаційної структури
та удосконалення діяльності можуть стати підґрунтям до визначення методологічних
засад формування сучасної адаптивної структурної та функціональної його побудови.
Необхідно наголосити, що починаючи з моменту утворення залізничного
транспорту в Російській імперії у другій половині ХІХ століття, залізниці перебували
у приватній власності, хоча паралельно відбувався їх тісний зв’язок із державою.
Зокрема, саме державними органами затверджувалися тарифи на перевезення
вантажів і пасажирів, здійснювався загальний нагляд за організацією перевезень та
технічною політикою, приймалися певні заходи, загальні для всієї мережі залізниць, а
саме технічні вимоги на будівництво залізниць, статут залізниць, правила взаємного
використання вагонів, що почали діяти у 1880-х роках [3].
Останнє десятиліття XIX століття ознаменувалося інтенсивним розвитком
нових тенденцій в господарському житті Російської імперії, у тому числі на
підприємствах залізничного транспорту. В ці роки шляхом концентрації
транспортного виробництва і централізації капіталу стали складатися крупні
залізничні об’єднання державно-міжгалузевого характеру. Процес укрупнення
залізничних товариств поєднувався з одержавленням приватних залізниць і
супроводжувався затвердженням державно-капіталістичної системи господарства на
казенній залізничній мережі країни. При цьому відбувалося поєднання державного
капіталу із приватним, а вітчизняного – з іноземним.
Революційні події докорінно змінили структуру власності на залізничному
транспорті, адже було проведено націоналізацію активів залізничних товариств.
Перехід в 1921 році до нової економічної політики характеризувався встановленням
платності перевезень, а також наданням місцевим органам широких прав по
управлінню господарством доріг.
З середини 60-х років ХХ століття, з метою підвищення ролі товарногрошового регулятора, розпочалося пом’якшення питань народногосподарського
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планування, матеріального стимулювання, ціноутворення, забезпечення підприємств
кадрами тощо. В умовах планової економіки та державної власності на засоби
виробництва відбулося скорочення числа планових показників, орієнтація переважно
на показники прибутку, собівартості продукції, рентабельності і продуктивності праці
при заданих об’ємах перевезень що позитивно позначилося на результатах
господарської діяльності багатьох транспортних підприємств, які раніше працювали
не рентабельно.
З середини 1980-х років почався перехід всіх видів транспорту на повний
госпрозрахунок і самофінансування. Перерозподіл функцій між центральним
апаратом транспортних міністерств та їх територіальними підрозділами дозволив
ліквідовувати деякі управління і служби, суттєво скоротити загальну чисельність
працівників апарату управління. Проте генеральні схеми організаційних структур,
зародження яких відноситься ще до дореволюційного періоду, в принциповій своїй
частині були збережені. Перевірені більш ніж 70-річним досвідом роботи в
післяреволюційний період ці схеми не зажадали корінної ломки і були змінені лише
частково.
Таким чином, до незалежної України залізничний транспорт перейшов з
вантажем досвіду функціонування в умовах командно-адміністративної економічної
системи. Безумовно, як і в кожному виді діяльності, цей досвід мав як позитивні, так і
негативні сторони, які при застосуванні вмілої та адекватної політики, можна було
використати для ефективного розвитку вітчизняного залізничного транспорту.
Зауважимо, що не лише передумови суто економічного характеру як в галузі,
так і в країні, зумовили необхідність трансформації підприємств залізничного
транспорту. Суттєвий вплив на політику їх подальшого розвитку здійснили, поперше, перетворення України на державу з ринковою економікою, і, по-друге,
євроінтеграційні спрямування країни. Перший аспект сприяв поступовому
роздержавленню підприємств залізничного транспорту, зокрема здійснювалася
приватизація і корпоратизація заводів з ремонту рухомого складу та будівельної
інфраструктури залізниць, підприємств промислового залізничного транспорту.
Другий аспект стосувався дотримання рекомендацій Європейського співтовариства
щодо лібералізації українських залізниць і переходу на ринкові механізми взаємодії.
В Україні питання необхідності трансформації залізничного транспорту на
офіційному рівні постало ще у 1996 році при затвердженні положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України. Хоча, на той момент, мова йшла
лише про необхідність сприяння формуванню ринку транспортних та транспортноекспедиційних послуг, утворенню на залізничному транспорті нових організаційних
структур усіх форм власності, а також підготовки разом з місцевими органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій відповідній урядовій
структурі (на той час Міністерство транспорту та зв’язку України) щодо
розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською і
комунальною формами власності [13].
Вже у наступному, 1997 році, відбулося підписання Указу Президента України
№ 853/97 від 19.08.1997 р. «Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері
природних монополій». Зазначеним нормативним актом передбачалося виконання
цілого комплексу заходів із реформування галузей, які належать до сфери природних
монополій, з метою підвищення економічної ефективності діяльності суб’єктів
природних монополій, забезпечення суспільних інтересів та належного державного
контролю у цій сфері. Фактично ті положення, що регламентувалися зазначеним
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Указом, були покладені в основу всіх подальших програм та концепцій з
реформування галузі.
У 1998 році, за сприянням спеціалістів з Європейського банку реконструкції і
розвитку, з’явилась «Стратегія комерціалізації Укрзалізниці», в якій пропонувалося
зменшити обсяги перехресного субсидування для підтримки пасажирських та
приміських перевезень, а також перехресних субсидій між вантажними
перевезеннями, ліквідувати малоінтенсивні лінії, здійснити продаж «зайвих»
потужностей, у тому числі й виробничого комплексу, з метою подальшої
корпоратизації та приватизації структурних одиниць залізничного транспорту.
Наголосимо на тому факті, що Стратегія створювалася у складних умовах зниження
обсягів вантажних перевезень, невчасної сплати рахунків за виконані транспортні
послуги тощо.
В цілому, реформування залізничного транспорту пропонувалося здійснювати
за наступними напрямами: реструктуризація підприємств галузі шляхом створення
комерційних підприємств, що мають можливість залучати приватний капітал;
ліквідація збиткових підприємств або їх укрупнення; зміна соціально-економічної
структури залізничного транспорту для забезпечення комерційного контролю над
залізничними операціями; звільнення або перепрофілювання та перепідготовка
залізничних кадрів; покращення фінансових показників діяльності галузі для
можливості отримувати кредити на фінансування капітального будівництва за умови
збереження сталого фінансового статусу [16, с. 8].
Розробниками Стратегії зазначалося, комерціалізацією є здійснення
підприємствами залізничного транспорту діяльності на принципах самофінансування,
самостійного, в певних межах, прийняття рішень щодо ціноутворення та розробку
власних інвестиційних програм на комерційній основі. В той же час під
корпоратизацією розумілася організація діяльності залізниць як окремих юридичних
осіб, що управляються зборами директорів, та які мають право укладати договори та
отримувати кредити на фінансування інвестицій від недержавних фінансових
установ. Щодо приватизації, то під нею автори розуміли продаж основних засобів,
зокрема продаж майстерень, станцій зв’язку, комп’ютерних систем з наступною
купівлею ремонтних послуг.
Необхідно зазначити, що ідеї Стратегії були враховані при затвердженні
рішенням колегії Міністерства транспорту та зв’язку України 18 серпня 1998 року
Концепції та Програми реструктуризації на залізничному транспорті України. До
основних завдань реформування системи управління залізничним транспортом,
зокрема, передбачалося здійснення заході щодо розмежування функцій державного
управління і господарських функцій та акціонування промислових підприємств
(заводів з виробництва й ремонту основних засобів залізничного транспорту). Так, на
базі існуючих підрозділів залізниць планувалося створити конкурентні комерційні
підприємства зі статусом юридичної особи («Укрспецвагон», «Укррефтранс», «Ліски»
тощо).
Програма також регламентувала передачу у комунальну власність підприємств
торгівлі та побутового обслуговування, метрополітени, дошкільні заклади, установи
культури, спорту, а також відомчий житловий фонд. Варто зазначити, що у рамках
реалізації Програми реструктуризації залізничної галузі Харківський і
Дніпропетровський метрополітени, а також Донецька дирекція метрополітену були
передані в безпосереднє підпорядкування Міністерству транспорту та зв’язку
України.
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В цілому, необхідність здійснення структурних перетворень на залізничному
транспорті, як стратегічної мети його розвитку, передбачає реформування його
структури, зокрема, проведення реструктуризації шляхом корпоратизації та
акціонування підприємств галузі. Адже розвиток та зміцнення цього стратегічно
важливого сектору економіки сприятиме, в свою чергу, стабілізації та подальшому
розвитку всього економічного простору України.
З метою пожвавлення процесів реструктуризації у 2006 році розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 651-р на загальнодержавному рівні
було схвалено «Концепцію Державної програми реформування та розвитку
залізничного транспорту України». Згідно із зазначеною програмою реформування
залізничного транспорту України, безпосередньо реформування передбачалося
провести в три етапи [11]. На першому етапі планувалося здійснення розмежування
господарських функцій і функцій державного управління; створення законодавчої та
нормативної бази, необхідної для реформування галузі; створення Державної
акціонерної компанії на базі майна Укрзалізниці, залізниць, підприємств, установ та
організацій залізничного транспорту, акцій та паїв, що належать державі у статутному
фонді господарських товариств, утворених за участю підприємств залізничного
транспорту. Також передбачалося реформувати організаційну структуру управління зі
створенням вертикальних підрозділів по видах діяльності.
Утім, кардинальні зміни в галузі не відбувалися через невирішеність та
неузгодженість основних напрямів майбутньої реструктуризації з боку держави.
Ситуація змінилася у 2009 році, коли Кабінетом Міністрів України Постановою Кабінету
Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1390 було затверджено «Державну цільову
програму реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки», яка стала основою
для структурних перетворень у галузі. Серед головних завдань наголошувалося на
утворенні суб’єкта господарювання на базі залізниць, підприємств, установ та
організацій залізничного транспорту, а саме державного господарського об’єднання у
формі державного концерну, і в подальшому – утворення вертикально-інтегрованої
системи господарського управління залізничним транспортом. Нажаль, через ряд
об’єктивних причин, зокрема законодавчу неврегульованість, основні завдання і
заходи цільової програми не виконувалися. Разом з тим, зважаючи на життєву
необхідність для залізничної галузі у реформуванні, на вищому рівні, після
узгодження спірних питань внутрішньогалузевого характеру, були внесені зміни до
вже затвердженої програми. Так, скоректувалися часові рамки здійснення етапів
виконання Програми, продовжившись до 2019 року, змінився та поміняв формат
перелік шляхів і способів досягнення мети реформування, у тому числі й концепція
утворення нового господарського об’єднання.
Так, відповідно до нової редакції Державної цільової програми реформування
залізничного транспорту, передбачається утворення державного акціонерного
товариства залізничного транспорту загального користування як національного
перевізника вантажів та пасажирів на ринку транспортних послуг [12]. Також будуть
створюватися у сфері приміських та регіональних пасажирських перевезень
господарські товариства, корпоративні права яких будуть належати не лише
Товариству, а й місцевим органам виконавчої влади та іншим юридичним особам; а
також господарські товариства у сфері пасажирських перевезень у далекому та
місцевому сполученні, корпоративні права яких належатимуть виключно Товариству.
Іншими словами, має відбутися проголошена раніше корпоратизація залізничного
транспорту.
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Зауважимо, що в економічному плані корпоратизація дозволить інтегрально
нарощувати обсяг доходів і знижувати витрати. Надзвичайно важливим є і те, що
корпоратизація істотно сприятиме зміцненню національної безпеки, оскільки
зниження загального числа господарюючих суб’єктів дозволить підвищити ступінь і
якість державного контролю над кожним з них, спростить процес прийняття
стратегічних рішень і їх здійснення.
Спираючись на міжнародний досвід реформування залізничного транспорту,
ґрунтовні дослідження у сфері реструктуризації його підприємств здійснювали
російські вчені-економісти та практики, зокрема Д.О. Мачарет, Р.О. Кожевников,
Н.П. Тєрьошина, В.Г. Галабурда, Б.М. Лапідус.
Проблемою реформування існуючої структури залізничного транспорту
України займалися такі галузеві практики-професіонали й науковці, як Ю.С. Бараш,
М.І. Данько, О.Г. Дейнека, В.Л. Дикань, Є.Г. Ейтутіс, В.П. Ільчук, М.В. Макаренко,
Є.М. Сич, В.І. Пасічник, Ю.М. Федюшин, Ю.М. Цветов тощо.
Варто відмітити, що погляди вчених в принципі були тотожними, мінялися
підходи до визначення концепції утворення нового господарського об’єднання. Так,
М.В. Макаренко та Ю.М. Цвєтов приділяли увагу визначенню передумов та
перспектив створення Державної акціонерної компанії «Українські залізниці» як
єдиного виробничо-технологічного комплексу з поступовим перетворенням залізниць
та державних підприємств, що безпосередньо задіяні у процесі залізничних
перевезень, у дочірні підприємства, а також утворенням дочірніх підприємств, що
здійснюватимуть діяльність, не пов’язану із залізничними перевезеннями [14]. В
подальшому ними було уточнено перелік заходів, що здійснюються у кожний із трьох
етапів реформування залізничного транспорту України [10].
Ю.С. Барашем обґрунтовувалося створення Державної акціонерної компанії
(ДАК) «Українські залізниці» з поступовим виокремленням (на другому етапі
реформування) та виділенням (на третьому етапі) в окремі юридичні суб’єкти
компанії з вантажних перевезень, компанії з перевезення пасажирів у далекому
сполученні, регіональні компанії з пасажирських перевезень у приміському
сполученні [1]. На третьому ж етапі реформування вченим пропонувалося утворення
компаній інфраструктури, тяги, а також лізингової компанії для забезпечення
операторів перевезень новим рухомим складом. Тобто в результаті перетворень ДАК
«Українські залізниці» фактично становилася б холдинговою компанією. Однак
зауважимо, що Ю.С. Барашем, зважаючи на міжнародний досвід, крім холдингової
моделі управління залізничним транспортом, розглядались ще такі моделі, як модель
акціонування, розділення, інтеграційна модель та холдингова [2].
Г.Д. Ейтутіс у своїх працях запропонував кілька підходів до реформування
галузі. Відповідно до першого була обґрунтована доцільність створення Державної
холдингової компанії «Українські залізниці» [8].
Відповідно до другого підходу пропонувалося створення Державного
підприємства «Українські залізниці», якому б підпорядковувалися дирекції по
обслуговуванню інфраструктури, пасажирських перевезень у далекому та
приміському сполученні, державні компанії по перевезенню вантажів та капітальному
ремонту інфраструктури тощо [7]. Окремо створюється Асоціація залізничних
компаній, в склад якої входять Український державний центр по експлуатації
спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон», Український державний центр залізничних
рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», Український державний центр
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транспортного сервісу «Ліски», а також Державна холдингова компанія
«Укрремтранс», яка об’єднує заводи по ремонту рухомого складу.
Ідея третього підходу ґрунтується на основі галузево-регіональної моделі
управління. Зокрема, автором пропонується доповнити окреслену ним організаційну
структуру функціонування залізничним транспортом регіональними підприємствами
залізничних перевезень, до складу яких будуть включені регіональні підприємства з
обслуговування інфраструктури, регіональні центри управління перевезеннями,
функціональні служби тощо [7].
В монографічному дослідженні щодо удосконалення організаційної структури
залізничного комплексу України авторами М.І. Данько, В.Л. Диканем та
М.В. Кондратюком наводяться підстави для утворення Державного транспортнопромислово-фінансового холдингу України [5]. Зазначена структура має поєднати
Державний концерн «Залізничні перевезення», групу виробничої інфраструктури і
матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту, групу промислових
підприємств залізничного призначення, фінансово-інвестиційну групу (до якої,
зокрема входить акціонерний банк «Експрес-Банк», акціонерна страхова компанія
«Інтер-Поліс», пайовий фонд та лізингова компанія), науково-інноваційна група та
група підприємств і організацій соціальної інфраструктури залізничного комплексу
України. Зазначимо, що метою утворення даного об’єднання підприємств і
організацій є «здобуття синергетичного ефекту в процесі їх господарської взаємодії та
комплексного використання виробничих, фінансово-інвестиційних, науковоінноваційних та інших ресурсів для забезпечення надійної, безперебійної,
прибуткової, конкурентоспроможної діяльності залізничного комплексу України» [5,
с. 218].
У свою чергу ми, здійснивши ряд досліджень [17, 18], дійшли висновку, що у
сучасних умовах оптимальним є створення Державної холдингової компанії
залізничного транспорту, що дозволить поєднати переваги економічної самостійності
корпоративних підприємств та механізми корпоративного управління й контролю за
їх діяльністю.
Так, у 90-х роках минулого сторіччя перед більшістю європейських країн
постала необхідність проведення структурної реформи національних залізниць, що
передбачало перетворення їх підрозділів в ринково-орієнтовані підприємства,
реорганізацію напрямів фінансових потоків, концентрацію капіталу, оптимізацію
інвестиційного процесу тощо. Такою структурою, що об’єднує в собі реалізацію
вказаних положень, для розвинутої ринкової економіки та у відповідності до
міжнародного законодавства, є холдинг. Зазначимо, що відповідно до європейського
правового поля, холдингова компанія, як правило, є головною компанією, яка в групі
підприємств контролює інші дочірні підприємства шляхом участі в їх статутному
капіталі або утриманням більшості голосів в їх органах управління. Крім того, в
багатьох розвинених країнах холдинги утворюються у формі державних організацій.
В той же час в Україні економічним підґрунтям створення холдингових структур
також була необхідність у впровадженні процесів корпоратизації, приватизації та
акціонування великих державних підприємств. Саме розширення корпоративної
структури зазначених об’єднань, збільшення рівня їх рентабельності можливе за умови
утворення такої організаційно-правової форми господарської діяльності, як холдинг.
Наголосимо, що як в європейських країнах, так і в Україні, об’єднання
підприємств типу холдингової компанії (або державної, або з державною часткою
участі), переважно утворюється в тих галузях економіки, що відносяться до сектору
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державних монополій, або на стратегічних підприємствах, де необхідний державний
контроль. Наголосимо, що на теперішній час в Україні діють такі державні
холдингові компанії, як «Укрнафтопродукт», «Укрпапірпром», Державна акціонерна
холдингова компанія «Артем», НАК «Нафтогаз України» тощо.
Серед найбільш вагомих причин, що обумовлюють створення саме холдингової
системи управління об’єднанням підприємств, можна зазначити наступні: придбання
впливу та контролю шляхом приєднання до компаній холдингового типу в якості дочірніх
підприємств значно простіше та менш витратне, ніж купівля активів компаній, що
залучаються до холдингу; адекватне розподілення комерційного ризику; розширення
виробничих можливостей, удосконалення технологій та організації виробничих процесів;
централізація фінансової політики, закріплення позицій на ринку тощо [15, с. 99-100].
Таким чином, зважаючи на міжнародний та вітчизняний досвід побудови
вертикально-інтегрованих систем управління, а також відповідно до необхідності
здійснювати управління державними корпоративними правами, перспективним є
створення Державної холдингової компанії залізничного транспорту, як вертикальноінтегрованої системи корпоративного та господарського управління [18]. Доцільність
холдингової структури управління обумовлена не лише розмежуванням функцій та
формуванням сучасної управлінської структури за видами діяльності, але й
необхідністю в подальшому утворювати профільні корпоративні підприємства.
Згідно з Законом України «Про холдингові компанії в Україні», державна
холдингова компанія визначається як компанія, утворена у формі акціонерного
товариства, не менш як 100 % акцій якого належать державі.
Зазначимо, що у відповідності до чинного законодавства, корпоративне
підприємство – це «господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом
акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджується холдингова
компанія (або державна холдингова компанія)» [9].
В той же час холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) є пакет
акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який перевищує 50 % чи становить
величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність
корпоративного підприємства.
Підкреслимо, що державні холдингові компанії утворюються органами,
уповноваженими управляти державним майном (у нашому випадку Кабінетом
Міністрів України) або державними органами приватизації. Єдиним акціонером
державної холдингової компанії від моменту утворення до завершення процедури
приватизації або припинення діяльності є держава.
Статутний фонд державної холдингової компанії формується за рахунок
належних державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств. Рішення
про приватизацію корпоративних підприємств приймає державний орган приватизації
за погодженням з органом, який уповноважений управляти державним майном
(міністерство) та Кабінетом Міністрів України. Акції державних холдингових
компаній не можуть бути передані в управління будь-яким іншим особам. Державній
холдинговій компанії забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до
відчуження акцій або майна, внесених до її статутного фонду.
Ми пропонуємо наступну схему утворення зазначеної організаційно-правової
форми господарювання. Зокрема, передбачається виділення зі структури державного
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального
користування частки залізничних перевезень у незалежні корпоративні підприємства,
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які в подальшому, через корпоративні права, підпорядкуються Державній
холдинговій компанії залізничного транспорту.
Кінцевою метою трансформації може бути перетворення вищевказаного
акціонерного товариства в корпоративне підприємство інфраструктури. Зазначене
можливе за умови переходу підприємств та відокремлених підрозділів, у тому числі й
інфраструктури, в організаційно-правову форму господарювання, притаманну
корпоративним підприємствам зі 100 % державною власністю на акції, які вносяться в
статутний фонд Державної холдингової компанії залізничного транспорту.
На жаль, на теперішній час відсутні чіткі та узгоджені нормативно-правові
засади діяльності державних холдингових компаній. Однак нагальна потреба у
структурних змінах провідних галузей вимагатиме від вітчизняних нормотворців
більш рішучих кроків у цьому напрямку, адже вітчизняне законодавство стосовно
організації діяльності холдингових компаній апелює лише до володіння контрольним
пакетом акцій дочірнього підприємства (підприємств) [4]. Також увага
концентрується на встановленні між зазначеними суб’єктами господарювання
відносин контролю-підпорядкування.
Саме утворення залізничного холдингу, який поєднає об’єкти залізничної
інфраструктури, перевезення, логістичні технології, будівництво, зв’язок та
телекомунікації, забезпечить централізований контроль діяльності всіх структурних
підрозділів вертикально-інтегральної компанії, збільшуючи в подальшому її вартість
як сукупної структури. Позитивним аргументом на користь такого кроку буде також
той факт, що реалізація завдань вертикально-інтегрованого управління можлива за
умови переходу від командно-адміністративних до корпоративних принципів
управління, які здебільшого відповідають саме холдинговій компанії.
Діяльність транспортних холдингів свідчить про відкриття нових можливостей
для розвитку приватного підприємництва на транспорті, стимулювання розвитку
транспортного машинобудування, підвищення інвестиційної привабливості галузі
тощо. Саме інвестиційний напрямок є одним із пріоритетних у діяльності
транспортних холдингів, який передбачає модернізацію основних засобів
виробництва, створення вертикально-інтегрованої системи управління, формування
якісно нового професійного рівня управлінського персоналу.
Висновки. Таким чином, простеживши еволюційний характер теоретичних
досліджень та практичних доробок щодо розвитку підприємств залізничного
транспорту, зокрема в площині зміни системи відносин власності, можна
констатувати перехід від однієї формації до іншої, або в межах кожної з них, що
відбувається під впливом змін в соціально-економічному середовищі. Зміст
зазначених процесів з моменту становлення залізничного транспорту відповідав
здебільшого характеру економічної системи, що панувала в кожен із періодів. В той
же час, оскільки складовими економічної системи є продуктивні сили, технікоекономічні відносини, організаційно-економічні відносини, відносини економічної
власності та господарського механізму, то зазначені підсистеми здійснюють вплив на
характер побудови взаємозв’язків у галузях та підприємствах.
Так, виникнення залізничної галузі в Російській імперії відповідало
формуванню в країні індустріалізації та приватного капіталу. Зокрема, останній факт
відбився на стратегії будівництва залізничної інфраструктури та формах власності на
неї. Адміністративно-командна система в схему управління підприємствами
залізничної галузі внесла властиві їй державну власність, у тому числі на засоби
виробництва, централізоване директивне планування господарської діяльності,
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унеможливила конкуренцію. З отриманням Україною незалежності і переходом до
ринкової економіки видозмінилися сутність та характер взаємовідносин між
господарюючими суб’єктами, зокрема, з’явилася приватна власність на засоби
виробництва, більше можливостей для реалізації отримали ринкові сили.
Саме на тлі зміни однієї економічної системи іншою має статися й
трансформація організаційних та управлінських складових діяльності підприємств
залізничного транспорту. Тобто має відбутися еволюційний перехід до нових форм
організаційної та управлінської діяльності на зазначених підприємствах, властивих
новому рівню економічних відносин.

Література:
1. Бараш Ю.С. Принципи побудови структури управління залізничним транспортом / Ю.С. Бараш //
Залізничний транспорт України. – 2004. – № 3. – С. 66-68.
2. Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом України : [монографія] / Ю.С. Бараш. – Д. :
ДІІТ, 2006. – 252 с.
3. Белов И.В. Экономическая теория транспорта в СССР : Исторический опыт, современные
проблемы и решения, взгляд в будуще / И.В. Белов, В.А. Персианов. – М. : Транспорт, 1993. – 415
с.
4. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=436-15. – Назва з екрану.
5. Данько М.І. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних
умовах : [монографія] / Данько М.І., Дикань В.Л., Кондратюк М.В. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. –
190 с.
6. Ейтутис Г.Д. Реструктуризація залізниць України на основі галузево-регіональної моделі
управління / Г.Д. Ейтутис // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 2. – С. 41-45.
7. Ейтутіс Г.Д. Державне підприємство «Українські залізниці» та відносини з суб’єктами
господарювання / Г.Д. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 2. – С. 28-30.
8. Ейтутіс Г.Д. Реформування залізничного транспорту України – один із важливих шляхів
підвищення ефективності його функціонування в сучасних умовах / Г.Д. Ейтутіс, Н.М. Кудрицька
// Економіст. – 2008. – № 5. – С. 39-41.
9. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 серпня 2006 р. № 3528-IV
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=352815. – Назва з екрану.
10. Залізничний транспорт України на порозі реформування / [Ю.М. Цвєтов [та ін.]. – К. : ДЕТУТ,
2008. – 189 c.
11. Концепція реформування транспортного сектора України / [Ю.М. Цвєтов [та ін.]. – К. : ІКТПЦентр, 1999. – 67 с.
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми
реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки» від 16 грудня 2009 р. № 1390 в
редакції постанови Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 р. № 1106 України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF. – Назва з
екрану.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України» від 29 лютого 1996 р. № 262 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-93-%D0%BF. – Назва з екрану.
14. Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України / [Ю.М. Цвєтов [та
ін.]. – К. : КУЕТ, 2007. – 222 с.
15. Сай В.М. Формирование организационных структур управления : [монографія] / В.М. Сай. – М. :
ВИНИТИ РАН, 2002. – 437 с.
16. Стратегия коммерциализации Укрзализныци. Разработано специалистами ЕБРР для
Укрзализныци. – К. : Эрнст энд Янг, 1998. – 56 с.
17. Чеховська М.М. Механізм організаційно-економічного розвитку залізничного транспорту України
: [монографія] / М.М. Чеховська. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 250 с.
18. Чеховська М.М. Перспективи розвитку холдингової структури управління на залізничному
транспорті / М.М. Чеховська // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2011. – Вип. 121. – С. 162-167.
HU

UH

HU

UH

HU

UH

HU

UH

360

ГЛАВА 5.2. УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ
ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
107B

Дробязко С.І.
к.е.н., доцент, професор РАЕ
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,
м. Дніпропетровськ, Україна
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За останні роки кількість малих підприємств значно зросла. Даний факт
пояснюється тим, що розвиток ринкових відносин в економіці країни наводить до їх
збільшення. Результатом цього став активний розвиток малого підприємництва у всіх
секторах економіки і, відповідно, посилювання конкуренції між ними. Це, у свою
чергу, призвело до появи нових вимог до інформації про фінансово-господарське
положення організації в умовах обмеженості фінансових можливостей.
У сучасних економічних умовах виживання малих підприємств, не говорячи
вже про їх розвиток, в значній мірі залежить від рівня планування. Лише ясне
уявлення про цілі діяльності малого підприємства, їх своєчасне коректування
відповідно до змін зовнішнього середовища, чіткий розподіл матеріальних і людських
ресурсів може забезпечити успіх підприємницької діяльності. Не заперечуючи дані
факти, необхідно також звернути увагу на такі проблеми у функціонуванні і розвитку
малого бізнесу як відсутність системного ведення управлінського обліку. Багато в
чому це обумовлено представленням, що склалося, як у теоретиків, так і у практиків
про те, що управлінський облік є складовою частиною бухгалтерського обліку і
впровадження його виправдане на крупних промислових підприємствах. Проте, якщо
розглядати облік як одну з основних функцій менеджменту, а управлінський облік як
систему організації управління бізнесом в цілому, включаючи систему оцінки
діяльності підрозділів і функціональних блоків, стратегічне управління і управління
людськими ресурсами, тоді стає очевидною залежність між рівнем організації
управлінського
обліку
на
підприємстві
і
його
стабільністю
і
конкурентоспроможністю.
Актуалізація даної проблеми виявила значні існуючі недоліки у веденні обліку і
формуванні фінансової, управлінської і податкової звітності на малих підприємствах.
Проблема розвитку методики обліку на малих підприємствах в даний час
полягає у відсутності систематизованих наукових результатів щодо об'єднання
фінансового, управлінського і податкового обліку в єдиний метод інтеграції. Для
впровадження і використання на підприємствах необхідна методика інтегрованого
обліку. У працях сучасних вчених представлено вирішення питань щодо інтеграції
різних видів обліку у вигляді лише теоретичних пропозицій. Конкретної методики
для практичного використання на малих підприємствах не запропоновано по
теперішній час.
На даний час на малих підприємствах існує низка проблем теоретичного,
методичного та прикладного характеру, пов’язаних з управлінською звітністю.
Зокрема, проблеми уточнення сутності, змісту методики складання, форм
представлення, способів організації управлінської звітності малого підприємства.
Окреслені проблеми недостатньо вивчені та опрацьовані, мало висвітлені в наукових
публікаціях, а тому мають як наукове, так і практичне значення.
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Не дивлячись на те, що багато аспектів цих проблем вже досить вивчено, деякі
з них вимагають уточнення і відповідного розвитку, як з точки зору теорії, так і
методології.
Метою статті є дослідження особливості складання управлінської звітності на
підприємствах малого бізнесу та надання рекомендацій щодо форм управлінської
звітності малого підприємства.
Для досягнення поставленої мети будуть вирішені наступні завдання:
 розглянуті особливості формування управлінської структури малого
підприємства;
 досліджені методику формування управлінської звітності підприємств;
 запропоновані основні форми управлінської звітності малих підприємств
відповідно до напрямків діяльності;
 розглянута методика формування основних форм управлінської звітності
підприємств малого бізнесу.
Методологічною основою статті виступають концепції і положення
управлінського і бухгалтерського обліку, закони України, Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку і Міжнародні стандарти фінансової звітності, праці провідних
зарубіжних і вітчизняних вчених та фахівців, з проблем управлінського обліку та
звітності на підприємствах.
У сучасних умовах, коли підприємствам надана самостійність у розробці своїх
виробничих програм, у визначенні стратегії в області цінової політики, істотно
зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для
прийняття ефективних і оперативних рішень керівнику необхідна достовірна
інформація як про виробниче, так і про фінансове положення підприємства.
Завдяки суцільному віддзеркаленню всіх господарських операцій і виробничих
процесів в кількісному і вартісному вимірі управлінський і фінансовий облік
гарантують можливість отримання показників про стан господарської діяльності
підприємства і його фінансове положення. В той же час управлінський облік є
першоосновою формування всієї інформації для системи управління підприємством.
Фінансовий облік, що розглядається при цьому як інформаційна основа загальної
системи звітності підприємства, надає інформацію для управлінського обліку. Таким
чином, бухгалтерський облік складається з двох найважливіших елементів –
фінансового і управлінського обліку, які функціонують в єдиній системі облікової
інформації [2].
Ступінь взаємозв'язку між системами фінансового і управлінського обліку
багато в чому залежить від особливостей структури робочого плану рахунків, що діє
на підприємстві.
Важливими чинниками, що впливають на побудову управлінського плану
рахунків підприємства, є:
 взаємозв'язок управлінського, фінансового і податкового обліку;
 специфіка виробництва (масове, позамовне, попроцесне, ін.);
 спосіб ведення оперативного обліку.
Традиційно вітчизняний бухгалтерський облік здійснюється в рамках єдиного
плану рахунків, тобто по інтегрованій системі. Проте в деяких крупних компаніях, де
разом з бухгалтерами з фінансового обліку виникла посада бухгалтера по
управлінському обліку, є можливість вести окремо управлінський і фінансовий облік.
Тобто на крупних підприємствах, де велика номенклатура виготовляємої продукції, є
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великий штат працівників (у тому числі працівників бухгалтерії) є можливість
окремого ведення фінансового і управлінського обліку [2].
В той же час на малих підприємствах керівник дуже часто є одночасно і
власником, і з метою економії витрат він не лише не вводить посаду бухгалтера з
управлінського обліку, але і обмежує штат бухгалтерії. Разом з тим багато
підприємств перейшли на спрощену систему оподаткування і на сплату єдиного
податку. На малих підприємствах спеціально не виділяють управлінський облік, а
фінансовий облік ведеться лише з метою отримання інформації для правильного
визначення об'єкту оподаткування. В основному керівники таких підприємств не
розуміють, що добре організований фінансовий і управлінський облік може
допомогти уникнути серйозних помилок в бізнесі, і вважають, що основною цільовою
установкою при формуванні бухгалтерського обліку є мінімізація оподаткування.
Внаслідок цього бухгалтер при формуванні облікової політики орієнтується на
спрощену систему ведення бухгалтерського обліку. Проте на малих підприємствах
функції бухгалтерського обліку – інформаційна, контрольна і аналітична теж повинні
виконуватися, адже брак інформації може призвести до невірних стратегічних і
оперативних управлінських рішень [3].
Ключовий аспект організації управління — створення структури підприємства.
Під структурою розуміється впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які
знаходяться між собою в стійких стосунках, що забезпечують їх функціонування і
розвиток як єдиного цілого. Елементами структури підприємства є окремі
працівники, служби і інші ланки апарату управління. В рамках структури
підприємства протікає управлінський процес (рух інформації і ухвалення
управлінських рішень), між учасниками якого розподілені завдання і функції
управління, а отже, права і відповідальність за їх виконання [4].
Організаційна структура підприємства — засіб для досягнення поставлених
цілей і завдань.
Характерними ознаками раціональної структури малого підприємства служать
невеликі підрозділи з кваліфікованим персоналом, мінімальне число рівнів участі,
орієнтація режиму роботи на споживачів, оперативна реакція на зміни, висока
продуктивність і низькі витрати. Серед чинників, що впливають на структуру
організації, можна виділити технологію виробництва (продукту або послуги),
зовнішнє оточення, розмір бізнесу і його стратегію, структуру, що склалася, і систему
ухвалення рішень [6].
Для малого бізнесу найбільш характерна проста структура фірми, що
знаходиться в одноосібному володінні. Така фірма зазвичай управляється власником,
який бере на себе ризик підприємництва. Глава фірми найчастіше сам займається
бухгалтерським обліком і фінансами, збутом і постачанням, цінами і рекламою.
Багато що при цьому залежить від його цілеспрямованості і працездатності. У
міру зростання підприємства і обсягів продажів створюється управлінська група.
Вона може включати керівника або власника, менеджера з постачання, який
найчастіше виконує функції технолога, майстра, у підпорядкуванні якого знаходяться
робітники. Для тимчасової роботи запрошується бухгалтер. Поєднання професій,
управлінських функцій, родинні стосунки на таких підприємствах сприяють
економному використанню ресурсів.
При організації менеджменту підприємства малого бізнесу вимушені
вирішувати ряд проблем, пов'язаних з поєднанням інформаційних потоків в декількох
облікових системах (фінансовою, податковою і управлінською). Для вирішення цієї
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проблеми і призначений управлінський облік, як регулярна система збору,
узагальнення і інтерпретації інформації для ухвалення управлінських рішень [7].
Управлінський облік є найбільш широким з використовуваних у вітчизняній
практиці понять, і включає, у тому числі, всю інформацію, необхідну для підготовки
бухгалтерських (і податкових) форм звітності. Цей підхід в точності відповідає
сучасній світовій практиці. З технічної точки зору, сучасний управлінський облік
базується не на веденні бухгалтерських рахунків, а на реєстрації оперативної
інформації з первинних документів і на різних методах моделювання господарської
діяльності. Ведення ж рахунків для цілей управління розглядається як вторинний
облік, орієнтований на надання, перш за все, зовнішньої звітності. У інтегральній
системі управлінського обліку присутні підсистеми показників, управлінських звітів і
методів обліку витрат підприємства. При цьому функціонування системи засноване
на спеціальних принципах, що реалізовують себе через набір специфічних функцій,
таких як організація, планування, стратегічне прогнозування, облік, стимулювання,
контроль і аналіз.
В даний час основною дискусійною проблемою по розвитку обліку для малих
підприємств стала проблема інтеграції фінансового, управлінського і податкового
обліку в єдиний, який задовольнятиме більшість потреб організації цього типу [8].
Аналіз публікацій дозволив виділити досить істотні розбіжності в думках вчених. В
основному їх можна розділити на прибічників і противників об'єднання. Друга група
об'єднує меншу кількість вчених [2,3,4,5]. Основою доказу необхідності збереження
розділення обліку, вони наводять лише їх методологічну і економічну відмінність.
Прибічники об'єднання багаточисельніши і висловлюють думку про те, що необхідно
інтегрувати всі види обліку в єдиний, оскільки ведення одночасно декількох,
ускладнює роботу, знижує ефективність і спотворює єство бухгалтерського обліку. В
більшості своїй вони лише висловлюють думку про необхідність інтеграції, але не
пропонують конкретного методу, оскільки за їх точкою зору це завдання практиків і
головних бухгалтерів, які виходячи із специфіки діяльності організації, вирішують це
питання самостійно [2,3]. Метод зближення, на думку кожного вченого, свій.
Найбільш перспективний для інтеграції декількох видів обліку, є логічне
продовження досліджень А.Ю. Соколова і В.Ф. Палія [9, 15], які пропонують
об'єднувати фінансовий і управлінський облік шляхом додавання додаткових
рахунків по аналітиці для подальшого збору певної необхідної інформації і оборотів
для складання звітів. В результаті всього вищевказаного можна зробити висновок, що
для малих підприємств України не розроблена методика інтеграції декількох видів
обліку в єдиний, а існуючі форми обліку не виконують ці функції, не допрацьовані
або мають малу практичну значущість. Найбільш ефективним запровадженням такої
інтегрованої системи обліку буде доцільним на малих підприємствах, що
використовують спеціальні режими оподаткування. Вибір цієї групи обумовлюється
тим, що саме вони мають спеціальні умови щодо ведення податкового обліку, що
дозволить внести істотні зміни до правил ведення бухгалтерського обліку, а кількість
даних організацій істотна, що дозволить отримати сумарну вигоду від впровадження
інтегрованої форми обліку.
Обмежені можливості більшості суб'єктів малого підприємництва не
дозволяють їм використовувати працю висококваліфікованих фахівців в області
бухгалтерського обліку, оподаткування і аналізу. В результаті індивідуальні
підприємці, мікропідприємства стають найвразливішими для контролюючих органів.
Таким чином, особливості функціонування суб'єктів малого підприємництва
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вимагають нестандартних підходів до організації і ведення обліку. Для більшості
суб'єктів мікро- і малого підприємництва головним досягненням облікової технології
повинна стати її простота в межах, що забезпечують достовірність бухгалтерської
звітності. Тому необхідно розглядати можливість застосування простої бухгалтерії в
її різновидах у сфері малого бізнесу, що повинно привести до здешевлення і
спрощення обліку.
В ході функціонування системи управлінського обліку на малому підприємстві
можуть використовуватися різні методи (системи) обліку витрат, системи
бюджетування, аналізу і прогнозування робіт і бізнес- процесів. У табл. 1
представлено перелік традиційних і перспективних методів обліку витрат, можливих
для використання в практиці підприємств малого бізнесу.
Таблиця 1
Класифікація методів обліку витрат та калькулювання собівартості *
Ознака
За повнотою обліку витрат
За оперативністю обліку і
контролю витрат

За об’єктом обліку витрат

Методи обліку витрат
Метод повних витрат
Директ-костинг
За фактичними витратами
Нормативний метод (стандарт-кост)
Метод змішаних витрат
Позамовний метод
Попроцесний метод
Попередільний метод
Метод змішаних витрат
Функціонально-вартісний аналіз
Точно в строк (JIT)
Таргет-костинг
Кайзен-костинг

За використанням комплексних
Система збалансованих показників (BSC)
показників
* Складено автором за даними [2, 5, 15,16]

Управлінська звітність є завершальним етапом процесу управлінського обліку.
Грамотно складена відповідно до вимог менеджменту і своєчасно представлена
управлінська звітність дозволяє забезпечити вирішення великого кругу завдань.
Впровадження системи управлінської звітності як елементу системи управлінського
обліку на малому підприємстві включає наступні основні етапи:
1. Визначення цілей і завдань, для вирішення яких впроваджується система
управлінської звітності. Цілі і завдання системи управлінської звітності мають
взаємопов'язати з цілями і завданнями системи показників.
2. Визначення і призначення керівника, відповідального за функціонування
системи управлінської звітності. На малому підприємстві в даній ролі повинні
виступати керівник відділу управлінського обліку або фінансовий директор.
3. Розділення етапу впровадження на конкретні завдання.
4. Визначення джерел даних і відповідальності.
5. Визначення відповідального за складання зведень, встановлення тимчасових
термінів їх складання.
6. Розподіл відповідальності за складання звітів.
7. Оцінка ресурсів, що є в наявності, в частині:
 необхідного персоналу і рівня його підготовки, надійності;
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Операційні звіти

Постачання

Виробництво

Звіт про запаси сировини

Звіт про виготовлення
продукції (виконання
робіт, надання послуг)

Звіт про потребу у запасах

Звіт про залишки
незавершеного
виробництва
Звіт про витрати на
оплату праці та
відрахування на
соціальні заходи
Звіт про доходи та
витрати
Звіт про витрати за
елементами
Звіт про витрати за
видами діяльності

Звіт про кредиторську
заборгованість
Стратегічні звіти Тактичні звіти

ОСНОВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ЗВІТИ

 офісних приміщень, засобів комунікацій, технічних засобів підготовки і
розподілу звітів;
 комп'ютерного устаткування (якщо впроваджується комп'ютеризована
система).
У табл. 2 приведено розроблений перелік основних управлінських звітів для
малого підприємства і дані необхідні для їх складання.
Таблиця 2
Перелік основних управлінських звітів малого підприємства *

Звіт про товарообмінні
операції
Звіт про оборотність
матеріальних запасів
Звіт про періодичність
поставок
Прогнозний бюджет
потреби у матеріальних
запасах.
Прогнозний розрахунок
суми транспортнозаготівельних витрат

Прогнозний бюджет
доходів та витрат

Реалізація
Звіт про обсяги
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Розрахунок
маржинального
доходу за видами
продукції
Звіт про виконані
замовлення
Звіт про рух грошових
коштів
Звіт про фінансові
результати
Управлінський Баланс
Прогнозний Звіт про
рух грошових коштів.
Прогнозний Звіт про
фінансові результати.
Прогнозний
управлінський Баланс

* Розроблено автором за даними [1,5,9]

Для керівників з врахуванням основних сфер їх відповідальності і цілей, що
стоять перед ними, доцільно виділити наступні важливі блоки управлінської
інформації, з якою можна працювати на регулярній основі:
1. Виробництво:
 виробнича собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) (за видами або
по замовленнях залежно від специфіки виробництва);
 динаміка і структура незавершеного виробництва;
 обсяги випуску продукції за видами і по замовленнях (у натуральних
показниках);
 обсяг виготовленої продукції, що надходить на склад готової продукції;
 динаміка і структура запасів сировини, матеріалів, комплектуючих.
2. Реалізація:
 структура продажів по видах продукції (товарів, робіт, послуг), по клієнтах,
термінах платежів;
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динаміка фактичного відвантаження продукції (товарів);
динаміка і структура запасів продукції на складі готової продукції;
витрати на реалізацію продукції і доставку її до споживача;
план надходження виготовленої продукції на склад готової продукції по днях,
тижнях;
 динаміка і структура дебіторської заборгованості по реалізованій продукції (по
тижнях, декадах).
3. Фінансові потоки:
 виконання бюджету грошових коштів, включаючи надходження і витрати;
 витрати підрозділів на ведення господарської діяльності;
 величина і структура повної собівартості виготовленої продукції (робіт,
послуг);
 Звіт про фінансові результати;
 Звіт про стан та динаміку дебіторської і кредиторської заборгованості.
Формування основних управлінських звітів базується на тій інформації, якою,
як правило, володіє будь-яка компанія.
По-перше, на кожному підприємстві є повна інформація про рух грошових
коштів. Це можуть бути як дані бухгалтерського обліку (виписки по банківських
рахунках, касові звіти, розрахунки з підзвітними особами), так і відомості, які можуть
бути відсутніми в даних бухгалтерського обліку, наприклад реєстр розрахунків між
окремими напрямками бізнесами і інше. По-друге, будь-яке підприємство в тому або
іншому вигляді має звіти, що характеризують стан і динаміку найбільш важливих
активів і зобов'язань. Так, з упевненістю можна сказати, що на кожному підприємстві
ведеться облік товарно-матеріальних запасів, взаєморозрахунків з покупцями і
постачальниками продукції або інших активів і зобов'язань, які істотні для даного
виду бізнесу.
Найчастіше вказана інформація міститься в декількох програмних продуктах,
через що дані отримуваних звітів не завжди відповідають один одному. Не дивлячись
на це, наявності даної інформації вистачає для того, щоб приступити до формування
основних управлінських звітів.
При цьому в процесі формування управлінського балансу будуть автоматично
виявлені всі невідповідності в звітах, і, відповідно, будуть виявлені джерела
виникнення витрат, які раніше просто ігнорувалися.
Основними формами підсумкової управлінської звітності на підприємствах є
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про фінансові результати та Управлінський
баланс, і підприємства малого бізнесу – не виняток.
Перш ніж формувати Звіт про рух грошових коштів, необхідно провести
наступні процедури, які забезпечать згодом отримання інформації в необхідному
розрізі і з необхідною мірою деталізації:
1. Аналіз структури підприємства. Якщо підприємство веде декілька
незалежних напрямів діяльності, то управлінський облік по ним доцільно вести
окремо. Слід виділити для кожного напряму ті рахунки руху грошових коштів, які
його обслуговують.
2. Аналіз структури окремого напряму бізнесу. При необхідності можна
виділити підрозділи, в розрізі яких керівництво підприємства жадає отримати звіт.
Дана деталізація грає важливу роль при складанні бюджетів руху грошових коштів
підприємства по підрозділах. Якщо на початковому етапі не передбачити такий
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аналітичний розріз інформації, то надалі не буде механізму для контролю виконання
бюджетів кожним з підрозділів.
3. Формування плану статей руху грошових коштів. Це також важливий крок,
від якого залежатиме наочність кінцевого звіту.
Якщо виконані всі вищеописані попередні заходи, то подальше формування
Звіту про рух грошових коштів є досить простою технічною процедурою.
Формування звіту про рух грошових коштів дозволяє приступити до
формування бюджету руху грошових коштів в розрізі обраних підрозділів і статей, а
також контролювати виконання даних бюджетів, що істотно підвищує фінансову
дисципліну на підприємстві. Перш ніж приступити до складання звітів, необхідно
проаналізувати структуру активів, зобов'язань, доходів і витрат підприємства.
В результаті аналізу Звіту про фінансові результати виникають питання:
- який вид діяльності забезпечує найбільші надходження грошових коштів, в
якому напрямку витрачалися грошові кошти;
- як змінилися надходження і витрати грошових коштів в порівнянні з
минулими звітними періодами;
- яке джерело грошових коштів, витрачено на придбання необоротних активів;
- наскільки можлива регулярна виплата дивідендів засновникам за наявності
збитків;
- за рахунок яких джерел здійснюється виплата боргових зобов'язань;
- чому при наявності прибутку, підприємство відчуває нестачу грошових
коштів.
На основі запропонованого звіту складається короткостроковий прогноз
грошових коштів, коли здатність підприємства своєчасно погашати зобов'язання стає
предметом особливого занепокоєння. Крім того, Звіт про фінансові результати, при
необхідності, використовується для складання форм річного Звіту про рух грошових
коштів.
Одним з найважливіших показників, що характеризують капітал підприємства,
є величина чистих активів або чистого капіталу, вільного від боргів. Звіт про зміни
чистого оборотного капіталу повинен складатися щомісячно для внутрішнього
користування, а також для інформування засновників, що не беруть участь в процесі
управління. Основною метою формування даного звіту повинно стати визначення
величини чистого оборотного капіталу як статичного показника, що характеризує
здатність поточних активів покрити поточні зобов’язання.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Система управлінських звітів в малому бізнесі повинна грунтуватись на
принципах, що відображають об'єктивні вимоги щодо якості інформації, необхідної
для ухвалення ефективних управлінських рішень. При цьому економіко-організаційні
механізми створення системи управлінських звітів повинні дозволяти інтерпретувати
інформацію про всі цикли і бізнес-процеси діяльності підприємства, готувати і
забезпечувати прийняття менеджерами оперативних, тактичних і стратегічних
управлінських рішень для чого необхідно:
 визначити особливості організації управлінської структури підприємств малого
бізнесу;
 застосувати інтегровану систему обліку, яка б об’єднала методологію
бухгалтерського, управлінського та податкового обліку;
 запровадити єдині принципи, структуру, зміст, методику складання та форми
управлінської звітності підприємств, а малого бізнесу зокрема;
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 визначитись з особливостями форм управлінської звітності відповідно до
галузевих особливостей підприємств малого бізнесу.
Реалізація комплексу рекомендацій по вдосконаленню управлінського, обліку і
звітності суб'єктів малого підприємництва дозволить значно підвищити
оперативність, аналітичність і достовірність формування облікової інформації.
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РОЗДІЛ 6. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
10B

ГЛАВА 6.1. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ В УМОВАХ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
109B

Винниченко Н.В.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
10B

Спад економіки, що супроводжується зниженням обсягів виробництва,
порушенням виробничих зв'язків, ліквідацією значної кількості підприємств, ростом
рівня безробіття, зниженням соціального рівня життя населення тощо свідчить про
наявність кризового стану в економіці країни та про необхідність впровадження
ефективних механізмів його подолання на окремих підприємствах. Контролінг
завжди використовувався в багатьох західних країнах, таких як Німеччина, Австрія,
Швейцарія, Великобританія, в якості інструменту подолання кризи і ефективного
функціонування за її настання. Саме ці країни сформували окремі практичні і
теоретичні напрацювання в сфері контролінгу, які пізніше набули оформлення в
якості окремих напрямків розвитку цілої науки. Перевірка системи контролінгу
кризовими явищами дозволила їм розробити ефективний інструментарій та
перевірити якість підготовки відповідних фахівців, що його здійснювали. Звичайно
використання контролінгу в умовах кризи не стало запорукою виживання в важкі
часи для всіх підприємств, проте як свідчать дослідження вдалося подолати швидше її
наслідки саме тим підприємствам, які реалізовували в управлінні систему
контролінгу. Для таких підприємств саме криза дозволила випробувати на міцність
таку систему і визначити нові завдання, досягнення яких було доцільним тільки в
умовах кризи. Формування окремих напрямків розвитку цілої науки «контролінгу»
дозволило конкретизувати завдання і інструментарій його функціонування.
В економічній літературі питання сутності і значення контролінгу не втрачають
своєї дискусійності і до сьогодні. Актуальними залишаються і питання
концептуальних засад його розвитку, формування ключових ознак ефективності його
функціонування. Особлива увага також приділяється і питанням практичної фахової
підготовки працівників служби контролінгу та ролі самої служби в організаційноекономічному механізмі підприємства. Однозначної відповіді на деякі з цих питань не
існує і до сьогодні, проте особливе місце в їх дослідженні належить таким
закордонним вченим як: А. Дайле, Д. Хан, П. Хорват, X. Анн, У. Шеффер,. Е.Хейнен,
Т.Райхман, І.Вебер, Р. Манн, Б. Шрайт, X. Фольмут та таким вітчизняним науковцям
як: Д. Лозовицький, С. Фалько, Л. Малишева, А. Кармінський, М. Пушкарь, Н.
Данілочкіна, О. Терещенко, І. Давидович
У більшості країн, які сформували концепції антикризового контролінгу мали
місце свої характерні особливості подолання кризи. Не виключенням є і Україна, яка
на сьогодні досить широко використовує концепцію фінансового контролінгу і має
свої особливості функціонування підприємств під час кризи, адже складність
функціонування вітчизняної системи контролінгу на ряду з дефіцитом фінансових
ресурсів супроводжується високим рівнем зношення матеріально-технічної бази
підприємства, певною ментальністю фахівців, складністю бюрократичної системи,
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недосконалістю і мінливістю нормативно-правової складової тощо. А тому виникає
необхідність дослідження сучасних проблем реалізації контролінгу за умови
впровадження вітчизняного антикризового управління з метою формування концепції
розвитку контролінгу на вітчизняних підприємствах.
За часи незалежності України питання необхідності дослідження впливу кризи
на економіку країни виникали неодноразово. І кожного разу кризові явища мали
суттєві наслідки для вітчизняних підприємств. При цьому останнім вдавалося
адаптуватися до впливу негативних явищ, проте у більшості випадків не завжди
уникнути їх наслідків, що кожного разу погіршувало їх стан. Реалізація контролінгу
на більшості вітчизняних підприємствах супроводжувалася лише скороченням
витрат, яке інколи взагалі не відрізнялося логічністю. За статистичними
опитуваннями частка вітчизняних підприємств, яка в умовах антикризового
управління в основу ставила скорочення витрат, становила більше 90% всіх
підприємств. При цьому частіше за все до уваги не бралися базові засади
антикризового управління на підприємстві і не розроблявся відповідний
інструментарій контролінгу та не завжди ставилися за основу вірні завдання.
Так, перш ніж розглянути особливості реалізації вітчизняної концепції
контролінгу в умовах кризи, варто визначитися з умовами зовнішнього середовища,
які негативно впливають на діяльність вітчизняних підприємств та розглянути
специфіку впровадження на них антикризового управління.
Підприємство, як учасник економічних відносин, в умовах кризи в першу чергу
відчуває вплив зовнішнього середовища на свою діяльність. Такий вплив може
відчуватися не одразу з початком кризи, а через певний проміжок часу. При цьому в
управлінні підприємством важливо одразу зорієнтуватися і почати впроваджувати
комплекс попереджувальних заходів, а чим раніше це відбудеться, тим легше
підприємству буде уникнути впливу негативних чинників.
Сучасні дослідження свідчать про єдність у розумінні циклічності розвитку
економіки та невідворотність настання перелому, який далі буде супроводжуватися
різким спадом економіки, а також необхідністю впровадження певних кроків для
досягнення подальшого росту. Підприємства зі свого буку мають внести зміни в
процес управління з урахуванням впливу кризи, які в свою чергу трансформується в
поняття антикризового управління.
Проте єдність у розумінні циклічності економіки супроводжується
різноманітними підходами і теоріями щодо визначення сутності, причин виникнення
кризи та її залежності. Сучасні підходи до визначення сутності і ознак економічної
кризи представлені у наступній таблиці.
Таблиця 1
Підходи до визначення сутності економічної кризи [авторська розробка]
Підхід

Проблемнонаслідковий
Закономірність
життєдіяльності
системи
Дисбалансний

Сутність поняття
Сукупність ситуацій, що збільшують можливість появи неплатоспроможності
підприємства, її розмірів, провокують виникнення загроз із зовнішнього і
внутрішнього середовища і можуть призвести до банкрутства [1]
Форма порушення параметрів життєздатності підприємства, яка проявляє себе
протягом певного періоду, характеризується закономірністю та циклічністю
виникнення на різних етапах життєвого циклу підприємства, обумовлюється
накопиченням протиріч у межах господарської системи та в перебігу її
взаємодії з зовнішнім оточенням, має певні наслідки для можливостей його
функціонування та розвитку [2; С. 336]
Будь-яке відхилення від стану рівноваги, будь-яке обурення зовнішнього і
внутрішнього середовища фірми [3, С. 37]
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Наведеними визначеннями перелік не вичерпується, але всі вони містять
елементи одного з представлених підходів. В роботі [4] визначено наступні
концептуальні ознаки кризи: різка зміна становища системи; суттєве загострення
суперечностей між її елементами; загроза життєдіяльності системи; стан непевності;
невідкладність прийняття рішень [4]. Реакція вітчизняної економіки на економічну
кризу дещо відрізняється від реакції економік інших країн, що в свою чергу потребує
визначення дієвих інструментів антикризового управління та можливих напрямків
мінімізації наслідків економічної кризи.
Підприємства в умовах кризи починають скорочувати витрати замість
підвищення ефективності планування та вводять нові показники, аналіз яких тільки
ускладнює процес реалізації контролінгу. Не достатньо уваги приділяється саме
питанням перегляду стратегії при оцінці строків кризи та перегляду програм,
оскільки криза окрім тягаря ще й відкриває новий потенціал для підприємства.
При цьому використання стандартних інструментів контролінгу за умови кризи
не завжди надасть можливості ефективно оцінити ситуацію та прийняти ефективні
рішення. Швидка і своєчасна реакція на кризу дозволяє реально оцінити ситуацію і
своєчасно внести корективи у стандартний інструментарій. При цьому це не означає,
що абсолютно всі інструменти зазнають змін під час кризи.
Формування механізмів впровадження антикризового управління на
вітчизняних підприємствах потребує визначення сфери і особливостей застосування
таких інструментів контролінгу як: бюджетування, планування, моделювання,
розробка сценаріїв тощо.
Оскільки у умовах кризи поточна ситуація зазнає постійних змін, то і
інструментарій має відрізнятися гнучкістю і динамічністю, адже зміни в зовнішньому
середовищі можуть на стільки суттєво впливати, що виникає необхідність постійного
перегляду майбутніх планів, а іноді виникає потреба досить часто коригувати
бюджет. За таких умов відчутною особливістю є абсолютна не відповідність
довгостроковим плановим показникам, що в свою чергу вимагає скорочення строків
планування і перехід на поточні плани, що досить часто ускладнює процес управління
та побудови стратегій. Тому в умовах кризи особливої актуальності набуває процес
розробки антикризових стратегій.
Формування антикризових стратегій на сучасному підприємстві дозволяє
спочатку визначити причини і напрямки впливу кризи на діяльність підприємства та
вже потім розробити комплекс заходів для її подолання.
В бюджетуванні також варто змінити направленість, оскільки в умовах кризи
основною метою може бути забезпечення виживання, то відповідно бюджетування
може концентруватися на необхідності забезпечення поточних проблем в ресурсах, а
також забезпечення безперебійного процесу виробництва підприємства. При цьому
успіх, як правило, в такому разі залежить від уміння контролерів координувати
роботу фахівців з менеджменту та злагоджувати їх роботу з метою оптимізації
інформаційних потоків та прийняття ефективних управлінських рішень. Це свідчить
про виконання службою контролінгу функції обміну інформацією та надання
консультацій управлінському персоналу щодо прийняття управлінських рішень.
Інформаційні потоки їх строки і обсяги залежать від організаційної структури
підприємства та особливостей організації роботи на ньому. Так в роботі [5] автор
зазначає, що надання інформації як за обсягами, так і по змісту, в першу чергу,
визначається структурою інформаційного забезпечення діяльності підприємства,
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рівнем формалізації бізнес процесів і рухом документів, як носіїв інформації, а вже
потім можливостями комп’ютерних інформаційних систем.
В більшості випадків вважається, що в умовах кризи переважна частка
підприємств зберігає свою працездатність тільки за умови зниження результативності
та ефективності. Проте, на нашу думку, ефективність контролінгу в умовах кризи
полягає саме в тому, щоб підприємство не тільки вижило, а і зберегло обсяги своєї
діяльності та використало інші можливості для покращення результатів, що залежить
від точності виділення завдань організації та підсистем виходячи з функцій
управління. Таке розмежування спочатку дозволяє розмежувати основні завдання, а
вже потім виокремити в їх складі під завдання, які і підлягають подальшій
оптимізації. Постановка завдань залежить від того підприємства на якому
впроваджується система контролінгу, але умовно їх можна представити наступним
чином:
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
КОНТРОЛІНГУ

Виявлення проблем на
самому початку кризи, або до
її початку

Визначення фактичного
стану,
прогнозування
стану,
визначення
причин
відхилень
показників,
забезпечення
стабільності діяльності,
аналіз слабких місць

Контроль і
регулювання

З
метою
вибору
управлінської
поведінки
в
визначений
момент
часу

Інформаційне
супроводження процесу
планування
Розробка
відповідних
методик
планування,
надання інформації для
планування,
визначення
меж суттєвих відхилень,
облык і контроль витрат
результатів,
контроль
прийняття управлінських
рішень

Рис. 1. Основні завдання контролінгу в умовах кризи [авторська розробка]
Такі аргументи не доводять положень, що контролінг не потрібен в умовах
стабільного середовища. Варто наголосити, що він є інформаційно-управлінською
інтегрованою системою і суттєво підвищує результативність управлінських рішень, а
тому створює всі передумови для реалізації його в організаційно-економічному
механізмі підприємства, як системи зворотного зв’язку, навіть в умовах стабільності.
Відмінностями, на нашу думку, в такому випадку залишається вплив кризових явищ
на інструментарій контролінгу. При цьому одні інструменти зазнають більшого
пливу, а інші меншого, що представлено на рис. 2.
В умовах зниження потреби в ресурсах, при точному плануванні грошових
потоків використання такого інструменту як бюджетування дозволяє підприємствам в
умовах кризи досягнути реалізації поставлених завдань.
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ЕКОНОМІЧНА КРИЗА



Стандартні інструменти
контролінгу, на які
найбільше впливає криза:
Бюджетне планування і
контроль;
Сценарні
розрахунки
і
прогнози;
Планування
потреби
в
фінансуванні
та
контрольліквідності;
Короткострокове
планування і контроль;
Планування і контроль
інвестицій;
Управлінський облік;
Контроль витат і петенціалу
їх зниження

Стандартні інструменти
контролінгу, на які менше
впливає криза
 Стратегічне плануваня і
контроль;
 Середньострокове
планування і контроль;
консультації
 Інші
управлінського
персоналу.

Рис. 2. Вплив кризи на інструменти контролінгу [авторська розробка]
Досить часто, після того як криза вже позаду і починається зростання
економіки, виникає питання щодо того, як управляти надалі результатами та як у
майбутньому уникнути впливу кризи, адже її особливості протікання можуть бути
іншими і вплинути на діяльність підприємства вона може зовсім по іншому. Тому за
основу в практиці як правило ставляться альтернативні питання: «а що буде, якщо...»,
тобто відбувається моделювання умов за які можуть продемонструвати зміну
середовища та вплив на процес управління. Так дослідження в роботі [6] показують,
що більшість європейських підприємств ставлять такого роду питання вони
починають задумуватися про необхідність змін в управлінні і напрямках розвитку в
середньостроковій перспективі. Так, 60% опитаних компаній в сфері СМІ та ІТ
очікують таких змін, в автомобілебудуванні – 59%.
За таких умов особливої популярності набуває такий засіб як розробка
сценаріїв. Якщо в умовах стабільності він не набув широкої популярності, то за умов
настання кризи він дозволив досягнути високих результатів та проектувати ситуацію
на майбутнє. В Україні до такого засобу ставляться як до стандартного інструменту
контролінгу або і взагалі не ставляться серйозно. Проте як засвідчив німецький досвід
подолання кризи він є невід’ємною умовою функціонування системи контролінгу на
підприємстві. Про це свідчить досвід тих компаній, що впроваджують активно
контролінг в свою діяльність, таких як «Люфтганза» зі своїм сценарієм «Льодяний
період» або «Метро», що розробила сценарій «Судний день», які досліджували
наслідки глибокої кризи та її результатів для підприємства. В Україні лише 30%
компаній, що впроваджують систему контролінгу надають такому інструменту як
розробка сценаріїв вагомості і розуміють його важливість. Усі інші використовують
його для розрахунків, але не розуміють його важливості для розвитку бізнесу,
вважаючи, що зовнішнє середовище надто динамічне і передбачити всі його варіанти
розвитку досить важко, а громіздкість розрахунків ускладнює роботу апарату
управління. Вирішення таких питань здійснюється шляхом застосування аналітичних
моделей вибору оптимальних сценаріїв, які суттєво скорочують перелік можливих
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варіантів і дозволяють підвищити ефективність планування на підприємстві. В основі
такого вибору сценаріїв знаходиться розробка оптимізаційних моделей
Такий вид робіт, як розробка сценаріїв втрачає свою популярність на відміну
від здійснення фінансового аналізу. Адже на сьогодні для апарату управління
переважною є інформація про основні показники ліквідності, платоспроможності, рух
грошових потоків, фінансова дисципліна тощо. Проблема неплатоспроможності
вирішується шляхом управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, що
дозволяє здійснювати її поточне планування та аналіз.
З появою кризи виникає необхідність і зміни відношення до управлінської
звітності, адже виникає досить часто необхідність скорочення проміжків її надання, в
окремих випадках її деталізації та підвищення уваги до всіх її показників.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ КОНТРОЛІНГУ

Загальні положення
Підпорядкування підрозділу
Взаємовідносини підрозділу з іншими
структурними підрозділами підприємства
Цілі, завдання і функції підрозділу
Структура підрозділу
Права і відповідальність працівників і керівника
підрозділу

Рис. 3. Типова структура Положення про службу контролінгу [авторська розробка]
Прояви кризи впливають і на питання необхідності організації підвищення
компетенції фахового складу системи контролінгу, адже від його рівня підготовки
залежить якість виконуваної ним роботи. Не менш важливою при цьому виступає і
координація його роботи з управлінським апаратом. Якщо контролінг виступає як
система інформаційно-аналітичної підтримки процесу управління, то контролер є
особою яка здійснює створення, обробку і перевірку інформації для її подальшого
надання управлінському персоналу. Контролер має володіти аналітичними
здібностями для обробки і аналізу управління. Якщо мова йде про реалізацію
контролінгу в умовах кризи, то варто зазначити, що окрім аналітичних здібностей
фахівці з контролінгу мають добре володіти загальноекономічною підготовкою та
знаннями з антикризового управління. Якщо в розвинутих країнах вже більше 40
років існують спеціалізовані інститути підготовки таких фахівців, то в Україні якість
фахової підготовки контролерів потребує суттєвого удосконалення. Окрім фахової
підготовки контролери потребують і володіння поточним станом справ в країні за
рахунок аналізу засобів інформації, даних статистики тощо.
Особливої актуальності останнім часом набуває і питання визначення
відповідальності фахівців з контролінгу та розмежування відповідальності між ними і
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управлінським персоналом. За таких умов доцільним є складання внутрішнього
положення про службу контролінгу та відповідних посадових інструкцій. Положення
про службу контролінгу може мати типову структуру положень про структурні
підрозділи підприємства представлену на рис. 3, проте змістовність кожної з його
структурних частин має мати добре продумана, оскільки від цього залежить якість
виконання роботи як підрозділом в цілому, так і окремими його працівниками.
Розробка Положення по службу контролінгу у формальному вигляді як правило
повністю зводить на унівець її ефективність і збільшує витрати підприємства на
утримання підрозділу. А тому кожен пункт має бути добре виваженим і забезпечувати
максимальну раціональність створеного підрозділу. Щодо підпорядкування такого
підрозділу, то з метою набуття ним значних повноважень варто підпорядковувати
його безпосередньо найвищому управлінському персоналу. Це дозволить уникнути
зайвих потоків інформації та зосередити результати діяльності системи контролінгу в
одних руках. Важливим моментом при організації системи контролінгу є можливість
самим представникам служби налагодити певні зв’язки з іншими підрозділами, що
дозволить внести відповідні коригування в Положення. Неефективність діяльності
служби тісно пов’язана з вибором показників для аналізу та відсутністю відповідно
до потреб системи інформаційного забезпечення її діяльності. Крім того, досить часто
важко виміряти ефективність діяльності служби конкретними показниками, а лише
загальними, які свідчать про ефективність діяльності підприємства в цілому.
В роботі [7] визначено основні завдання, які має вирішувати такий підрозділ,
щоб досягнути підприємством поставлених цілей:
1. Організація, координація і методична підтримка процесів планування і
бюджетування на підприємстві;
2. Організація, координація і методична підтримка системи обліку витрат і
доходів підприємства;
3. Розробка, підтримка та удосконалення системи діагностики відхилень;
4. Розробка, підтримка і удосконалення системи аналізу відхилень;
5. Надання аналітичної інформації керівникам всіх рангів для забезпечення
ефективного управління підприємством в цілому та його структурними підрозділами;
6. Інформаційно-аналітична і методична підтримка реалізації інвестиційних
проектів і інвестиційних процесів.
Дослідження неодноразово підкреслювали про не достатній рівень
внутрішнього регулювання і відсутність чіткості при визначенні повноважень
контролерів. Частка контролерів, яка з цим погоджується складає близько 30%. На
сьогодні в закордонній практиці апарат управління сприймає контролінг, як
підтримуючу інформаційно-аналітичну систему. І не зважаючи на те, що контролінг є
досить популярним в закордонних країнах, зокрема Німеччині, його впровадження
набуває доцільності на практиці, в більшій мірі, на великих підприємствах, про що
свідчать дослідження в роботі [8]. Значна частина середніх підприємств Німеччини
відмовляється від впровадження контролінгу, а малі взагалі вважають це не
доцільним. При цьому визначено основні причини відмови середніх підприємств
Німеччини від впровадження контролінгу, які представлені в табл. 2.
Вітчизняний досвід контролінгу свідчить про використання не в повній мірі
його великими підприємствами, не кажучи вже про малі і середні, при цьому
переважна більшість підприємств ототожнює контролінг і управлінський облік. Це
сприяє не раціональному розподілу функцій і обов’язків між підрозділами аналізу,
контролю, планування та контролінгу.
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Таблиця 2
Причини відмови середніх підприємств від контролінгу [8]
З точки зору менеджерів, %
Немає потреби
Не володіють кеш-флоу в сфері контролінгу
Значні витрати на персонал служби
контролінгу
Страх завищення числа працівників служби
контролінгу
Обмежені можливості програмних засобів
Орієнтація мислення на технічні проблеми
Інші

18
18
18
15
4
4
3

З точки зору бізнес консультантів, %
Не значна конкуренція
Не володіють кеш-флоу в сфері
контролінгу
Занадто швидке зростання (картина успіху
в бізнесі)
Помилкова оцінена менеджера
Недостатня кількість фахівців в сфері
контролінгу
Інженерне мислення менеджерів
Страх (боязнь) менеджерів
Інше

19
14
14
14
11
10
10
8

Проте на сьогодні спостерігаються і певні перспективи для впровадження
контролінгу на середніх підприємствах, які, в першу чергу обумовлюються
зростанням якості контролінгу за останній час, наявністю такої підсистеми
контролінгу як контролінг персоналу та процесного контролінгу, зміною сприйняття
контролінгу як координаційно-консультаційної системи та побудовою тісного
взаємозв’язку між стратегічним і оперативним контролінгом підприємства. Крім того
для великих, середніх і малих підприємств значимість функцій контролінгу має
відрізнятися, оскільки наприклад для великих підприємств, що характеризуються
значною кількістю організаційних підрозділів, контролінг має виконувати саме
координаційну або іншими словами узгоджувальну функцію. Для середніх
підприємств преважною функцією залишається інформаційно-аналітична функція
контролінгу.
Таблиця 3
Концепції розвитку контролінгу [8]
Концепції контролінгу

Сутність та основні завдання контролінгу
Переорієнтація системи обліку з минулого в майбутнє,
Контролінг, як система управлінського створення на базі облікових даних інформаційної
обліку (1930)
системи підтримки управлінських рішень, пов'язаних з
плануванням і контролем діяльності підприємства
Створення
загальної
інформаційної
системи
управління (management information system). Розробка
Контролінг як система інформаційного концепції
єдиної
інформаційної
системи,
її
забезпечення підприємства (1970 - 1980)
впровадження,
координація
функціонування
інформаційної системи, оптимізація інформаційних
потоків
Контролінг
як
система
"стрункого
Делегування прав і відповідальності за ведення
менеджменту" (Lean Management) (1980)
виробничого обліку виконавцям на окремому
Контролінг як елемент системи управління
робочому місці
підприємством (1980):
Планування і контроль діяльності структурних
- з акцентом на планування і контроль
підрозділів підприємства
Координація
діяльності
системи
управління
- з акцентом на координацію
підприємством (управління управлінням) контролінг
як практична концепція:
Домінує логіка системного мислення - оптимізація
- контролінг загальної мети
прибутку
- контролінг числових показників
Домінує логіка послідовного мислення - максимізація
(1980 - 2001)
прибутку
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Відрізняються для малих, середніх і великих підприємств і технології що
застосовуються в рамках контролінгу. Хоча останнім часом, як продовжують
наголошувати в економічній літературі закордонні фахівці, якість контролінгу все
менше і менше залежить від обсягів підприємства.
Сучасний контролінг пройшов не одне десятиріччя свого еволюційного
становлення, адже зародився він в Німеччині, а вже потім як технологія прийшов у
вітчизняну економіку. За часи його становлення він реформувався із системи
управлінського обліку до інформаційно-аналітичної системи підтримки процесу
управління. Еволюція концепцій контролінгу представлена в табл. 3.
Як бачимо з таблиці підтверджується набуття контролінгом залежності від
основних показників діяльності уже на початку ХХІ сторіччя. Така залежність, в
першу чергу, обумовлена потребами управління, адже саме показники фінансового
стану сьогодні в умовах дефіциту фінансових ресурсів свідчать про рівень розвитку
підприємства та можливості інвесторів сформувати свою думку про
об’єкт
інвестування. А тому більшість підприємств здійснює оцінку своїх показників з
метою аналізу діяльності в цілому підприємства. Сучасна концепція контролінгу
виступає підтвердженням того що в основі розвитку лежать саме основні фінансовоекономічні показники.
Впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах дозволяє не тільки
вийти на новий якісний рівень управління, а і підвищити якість багатьох процесів, які
здійснюються на підприємстві. Так, в наш час, контролінг дозволяє вивести
управлінський облік на якісно новий рівень, підвищити ефективність поточного і
стратегічного планування (забезпечити його тісний зв’язок з фактичними
результатами) та розвинути систему обміну інформацією.
Наступною проблемою в умовах кризи є реалізація стратегічного контролінгу,
який не завжди підпадає під її вплив, адже зусиллями тактичного і оперативного
контролінгу, в переважній більшості випадків, стратегія компанії не змінюється,
проте випадки впливу на стратегію інколи все ж таки мають місце. Стратегічний
контролінг виступає як аналітично-інформаційна підтримка стратегічного управління
підприємством, яке в свою чергу базується на:
 розробці стратегії підприємства;
 побудові дерева цілей та визначення їх взаємного впливу;
 визначення системи показників для оцінки поставлених стратегічних цілей;
 визначення ефективності поставлених завдань для досягнення цілей;
 здійснення планування шляхом розробки проектів;
 визначення пріоритетності при реалізації проектів, шляхом визначення їх
впливу на кінцевий результат;
 постійний моніторинг досягнення стратегічних цілей за рахунок моніторингу
тактичних проектів.
Для того щоб стратегія компанії залишалася незмінною є потреба в організації
інформаційної системи раннього визначення, що здійснюватиме свою діяльність як за
даними самого підприємства, так і за даними зовнішнього середовища. З метою
формування такої системи виникає необхідність розробки зовнішніх індикаторів, які
дозволять визначити вплив зовнішніх факторів соціального, економічного і
політичного характеру. В якості внутрішніх факторів незмінно виступають саме
внутрішні показники, що характеризують стан функціонування підприємства.
В умовах кризи зростає необхідність підвищеної уваги до значної кількості
елементів системи контролінгу. Не зважаючи на те, що криза не завжди корегує
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стратегію підприємства, оскільки за рахунок оперативного і тактичного контролінгу її
вплив в більшості випадків невілюється, варто звернути увагу і постійно перевіряти
чи не змінилася стратегія. Для того щоб стратегічний контролінг мав можливість
функціонувати ефективно, виникає необхідність підвищення ефективності
стратегічного планування. При цьому зростає роль моделювання та оцінки ситуації як
«зверху – вниз» так і «знизу вверх». Проте такий процес ускладнюється рядом
труднощів теоретичного та методологічного характеру. Відсутність достатнього рівня
фахової підготовки також інколи знижує ефективність стратегічного планування. В
умовах кризи підвищується нестабільність зовнішнього середовища, а отже виникає
можливість суттєвих відхилень фактичних показників від планових.
Досить часто підприємства, з метою економії знижують витрати на стратегічне
планування, а інколи просто не вважають за потрібне говорити про плани в
довгостроковій перспективі, особливо в умовах зовнішньої нестабільності. За таких
умов варіантом виходу з ситуації є розробка альтернативних планів розвитку
підприємства. Проте, якщо керівництво не зрозуміє, що планування відкриває резерви
ефективності діяльності для підприємства, удосконалення системи стратегічного
контролінгу навряд чи стане можливим за рахунок розвитку стратегічного
планування.
Досить поширеною є хибна думка про те, що впровадження контролінгу є
необхідним лише на виробничих підприємствах. Закордонний досвід впровадження
контролінгу свідчить про не правдивість такої думки, адже на сьогодні система
контролінгу розширила на стільки своє межі, що використовується не тільки в межах
якогось одного галузевого спрямування чи виду, а і в сфері обслуговування, торгівлі
тощо. Так зокрема стратегічне планування використовується для формування
політики розвитку, асортиментної політики, розробки технологій.
Оскільки система контролінгу використовується як інформаційно-аналітична
система підтримки управління, то одним із напрямків її удосконалення є гармонізація
і уніфікація системи аналізу і складання звітності між різними підприємствами однієї
промислової групи з метою співставлення інформації для аналізу.
До сучасних проблем розвитку концепції контролінгу в Україні выдноситься не
достатня опрацьованість закордонного досвіду організації контролінгу на
підприємствах та вивчення впливу особливостей вітчизняної економіки на процеси і
інструменти. Щодо останнього, то варто звернути увагу на особливості вітчизняної
облікової системи та вплив на обліковий процес особливостей оподаткування на
підприємстві. Як відомо облікові працівники, в якості пріоритетних, визначають
особливості податкового обліку, що в свою чергу спотворює отримані результати та
визначені на їх основі значення показників щодо стану діяльності підприємства.
Вплив зовнішнього середовища на діяльність вітчизняних підприємств створює
передумови до необхідності побудови ефективного організаційно-економічного
механізму управління. Невід’ємною складовою такого механізму, в наш час, виступає
система контролінгу на підприємстві, яка виникла закордоном і впроваджена в
вітчизняну економіку без достатніх опрацювань її теоретичних і методологічних
особливостей, та визначення її синергетичного ефекту в умовах сучасної
нестабільності зовнішнього середовища. Зіткнувшись з безліччю труднощів, система
контролінгу адаптувалася до вітчизняних умов, а її реалізація до сьогодні
супроводжується рядом труднощів, які супроводжуються особливостями протікання
економічних процесів в умовах кризи. Не достатня пристосованість закордонних
методик до вітчизняного досвіду вимагає розробки комплексних засобів щодо її
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удосконалення, особливо в частині формування системи показників, визначення
інструментарію, організаційного пристосування її всередині кожного підприємства та
встановлення взаємовідносин з системами обліку, планування, аналізу та контролю.
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Суспільний
розвиток
будь-якої
країни
забезпечується
належним
функціонуванням бізнесових структур, зокрема корпоративних, які формують основні
бюджетні надходження та ефективною соціальною політикою, яка, передусім,
реалізується державними структурами всіх рівнів.
Соціальна політика, ґрунтується на фінансовій підтримці, яку забезпечують ті
ж корпоративні структури через механізм перерозподілу ВВП із формуванням
відповідних бюджетних ресурсів. Саме в цьому напрямі вирішується двоєдине
завдання – не створювати значного податкового тиску на корпоративні структури і
при цьому забезпечити відповідний рівень соціальної підтримки населення.
Беручи до уваги важливість корпоративних структур у функціонуванні
сучасного соціуму з’ясуємо сутність та специфіку діяльності цих структур у напрямі
співпраці із органами влади щодо вирішення соціальних проблем.
У сучасній термінології щодо напрямів соціальної співпраці між бізнесовими
структурами з одного боку та органами влади місцевого рівня та населенням з іншого
використовується поняття «соціальна відповідальність бізнесу» (СВБ). СВБ
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зародилось у США в 60-ті роки XX ст., саме тоді, коли з’явилися Кодекси ведення
бізнесу, хоча окремі дослідники стверджують, що саме ідея корпоративної соціальної
відповідальності вже набула популярності в 1950 роки [1, с. 4].
Це було зумовлено тим, що після Другої світової війни з’явились нові суспільні
проблеми, які вимагали нетрадиційних підходів щодо їх вирішення, зокрема
екологічні, феміністські тощо. До обґрунтування напрямів вирішення цих проблем
залучились учені із різних країн, які пропонували певні теоретичні розробки.
Перші наукові розробки стосовно розуміння її сутності, принципів, методів та,
відповідно, поширення концепцій соціальної відповідальності (СВ) здійснив Хоуард
Р. Боуен у своєму дослідженні «Соціальна відповідальність бізнесмена» у 1953 р. [2].
З роками концепція СВБ поширювалася тоді, як корпорації ставали масштабнішими й
потужнішими. Відповідно до викликів часу та зростання ролі корпорацій, збільшення
їх впливу на суспільство – концепція СВБ поширювалась. У Європі СВБ офіційно
була закріплена лише наприкінці ХХ ст. та відображена в документах Глобального
договору ООН (1999 р.) і Європейської комісії в «Зеленій книзі» (2001 р.).
Глобальний договір є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній
відповідальності бізнесу та підтримку розв’язання бізнес-елітою проблем глобалізації
та створення більш стабільної і всеохоплюючої економіки. На сьогодні до
Глобального договору приєдналося понад 6500 компаній та організацій із більш як
130 країн світу [3]. Україна приєдналась до Глобального договору в квітні 2006 р. та
охопила понад 140 організацій, при цьому 13 компаній зі 100 публікують звіти з СВБ
[4].
Л. Керолл стверджує, що про корпорації можна говорити не лише в
економічному, але й у не економічному сенсі і виділив складові СВБ (рис. 1) [1].
Отже, поступово складалась певна система соціальних обов’язків
корпоративних структур перед суспільством.
Подамо деякі тлумачення поняття «соціальна відповідальність бізнесу».
Зелена книга Європейського Союзу (2001 р.) визначає СВБ як інтеграцію
соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств та
в їхню взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі.
Філантропічні обов’язки
Бути добрим корпоративним

громадянином
Етичні обов’язки
Бути етичною
Правові обов’язки
Дотримуватися закону
Економічні обов’язки
Бути прибутковою

Рис. 1. Складові СВБ (за Л. Кероллом, 1996 р.)
Міжнародний форум лідерів бізнесу (IBLF) розуміє СВБ як сприяння
відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству та допомагає
досягти соціального, економічного та екологічного усталеного розвитку через
максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною
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мінімізацією його впливу. Всесвітня ділова рада за сталий розвиток (WBCSD)
визначає СВБ як зобов’язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку,
працюючи з робітниками, їхніми сім’ями, місцевими громадами та суспільством у
цілому для поліпшення якості їхнього життя [1, с. 6].
Зростаючі масштаби СВБ у світі потребували певного впорядкування цих
відносин у юридичній площині. Добровільний та регулярний підходи надто часто
сприймаються як такі, що виключають один одного. Часто припускається, що СВБ
пов’язана з добровільною ініціативою, яка йде на додаток до виконання зобов’язань
зазначених у законодавстві.
Поділ між добровільною та обов’язковою соціальною відповідальністю є дуже
чітким і більшість, якщо не всі, гравці бажають, щоб вона була добровільною. Це
подекуди контрастує із закликами посилати «підзвітність бізнесу» через обов’язкове
регулювання. Але ця лінія поділу не допомагає [1, с. 18].
Міжнародна практика стосовно нормативно-правової бази СВБ представлена
так званим «м’яким правом», котра включає міжнародні конвенції, декларації,
принципи та рекомендації, які можуть слугувати зразком та базою для подальшого
напрацювання законодавчих актів у всьому світі.
Зобов’язання спрямовуються на стандарти, напрями, регулятори. Так,
Міжнародна Організація Стандартизації (ISO) розробила стандарт ISO 14000, який
допомагає компаніям встановлювати та підтримувати систематичні зусилля щодо
безперервного покращення їхнього впливу на навколишнє середовище.
Глобальна Ініціатива Звітування (GRI) розробила відповідний стандарт щодо
добровільного використання організаціями звітів з економічного та екологічного
напрямів діяльності, зокрема продукції та послуг [1, с. 17-19].
У сучасному світі соціально відповідальна діяльність бізнесу є
загальноприйнятим правилом, якого дотримується значна кількість великих, середніх
і навіть малих компаній по всьому світу. З огляду на надзвичайну суспільну та
економічну користь, що містить у собі соціальна відповідальність бізнесу, питання її
розвитку належать до сфери особливої уваги органів державної влади багатьох країн
світу та провідних міжнародних організацій. Проявом цієї уваги є розроблення
стандартів СВБ і заходів зі стимулювання бізнесу до соціально відповідальної
діяльності.
У більшості країн ЄС у різній формі розроблені та функціонують державні
програми підтримки і стимулювання СВБ. Завдяки цим програмам держава визначає
бажану поведінку для бізнесу, долучає компанії приватного і державного секторів до
спільного виконання соціально важливих завдань, матеріально стимулює бізнес до
соціально відповідальної діяльності тощо.
Основними характеристиками СВБ є добровільність; інтегрованість у бізнесстратегію організації, компанії; системність; користь для всіх заінтересованих сторін:
співробітників, споживачів, акціонерів, громади тощо, а також для самого
підприємства; внесок у процес сталого розвитку. Соціальна відповідальність не
обмежується благодійністю.
Соціальна відповідальність бізнесу містить у собі процедури і практики
компаній з семи аспектів діяльності: 1) організаційне управління; 2) права людини; 3)
трудові відносини; 4) етична операційна діяльність; 5) захист навколишнього
середовища; 6) захист прав споживачів; 7) розвиток місцевих громад і співпраця з
ними [1, с. 20-27].
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Проаналізуємо, як здійснюється практична реалізація СВБ у зарубіжних
країнах.
Окремі вектори вирішення цього завдання в розвинених країнах на початку
другого десятиліття XXI ст. визначились. Оскільки держави самостійно вже не в змозі
впоратись із проблемами фінансування соціальної політики, відбувається значне
скорочення державного фінансування соціальної сфери. Прикладом цього є рішення
саміту «великої двадцятки» (G20) у червні 2010 р. в Торонто. Як повідомила канцлер
ФРН Ангела Меркель, країни G20 домовилися про зниження дефіциту державних
бюджетів. Так, до 2013 р. мають намір скоротити дефіцит держбюджетів удвічі, з
2016 р. планують приступити до зниження державної заборгованості [5].
Саме по такому шляху пішла Греція, де в 2010 р. дефіцит бюджету складав
10,5%, а рівень державного боргу зріс з 127,1% до 142,8% від ВВП. Для виправлення
цієї ситуації у 2011 р. бюджетний дефіцит зменшився на 5% від ВВП. У межах нового
плану жорсткої економії уряд розраховує заощадити 23 млрд. євро. Поряд з іншими
заходами це повинно привести до падіння бюджетного дефіциту до 1% в 2015 р. За
2011 р. дефіцит повинен зменшитися до 7,4% ВВП. Створення пільг для бізнесу не
приводить до економічного пожвавлення і не сприяє припливу інвестицій. Політика
жорсткої економії вже негативно позначилася на зайнятості. Рівень безробіття
виявився рекордним, що незмінно зростав з 2009 р. та в першій половині 2011 р.
становив 37%. Скороченню піддались знижки на іпотечні відсотки для громадян,
житлові субсидії та компенсації медичних витрат. 70% пенсіонерів втратять
стандартну надбавку до пенсії [6].
Цей досвід Греції віднайшов застосування в ЄС, а також за його межами. Так, у
2011-2012 рр. жорстка економія погіршить соціально-економічну ситуацію в
Португалії, Іспанії, Італії та інших країнах, не стане винятком і Північно-Західна
Європа. Насамперед, представники бізнесу зазначають, що компаніям варто
зосередитися на збереженні якомога більшого числа робочих місць, оскільки
співробітники підприємств, компаній є пріоритетом у політиці СВБ. Водночас
витрати на реалізацію програм соціальної допомоги можуть бути на якийсь час
скорочені або взагалі припинені [7].
Вихід українських компаній на міжнародний рівень поставив перед ними низку
питань, з якими вони раніше не стикалися на внутрішньому ринку. Це й необхідність
брати на себе широкі соціальні зобов’язання на куплених іноземних активах, і
міжнародні вимоги, що стосуються ведення етичного бізнесу, і додаткові умови
банків-кредиторів щодо екологічного аудиту проектів. При цьому надання
зарубіжним партнерам інформації про реалізовані соціальні програми спрощує
встановлення бізнес-відносин. Як правило, соціальна політика підприємств має
безсистемний характер, не будучи складовою загальної бізнес-стратегії, а стандартів
СВБ так чи інакше дотримуються тільки великі корпорації або представництва
іноземних компаній, що працюють в Україні. У сфері середнього бізнесу практика
СВБ майже не розвинена. В основному компанії фінансують проекти СВБ для
поліпшення корпоративного іміджу або просування власних брендів. До того ж
більшість друкованих та електронних ЗМІ не розглядають різного роду повідомлення
про реалізовані програми в галузі КСВБ як інформаційний привід. Тому нерідкісні
випадки, коли медіабюджети соціальних проектів перевищують витрати на
розв’язання самої проблеми [8].
СВБ в Україні перебуває в стадії становлення. Найбільш активними у цій сфері
є, насамперед, представництва іноземних компаній, які переносять на українське
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підґрунтя сучасні світові практики, принципи і стандарти, а також великі та малі
вітчизняні підприємства й організації, які протягом останніх 15 років удосконалюють
свою діяльність на засадах концепцій Загального управління якістю. Однак
зазначений процес потребує певної координації та стимулювання, а відтак активної
участі в ньому держави, яка повинна визначити СВБ як бажану поведінку для бізнесу
і розробити комплекс відповідних стимулів (до цього вже дійшли державні органи
країн-членів ЄС) [9].
Для впровадження у вітчизняні реалії СВБ було розроблено Концепцію
Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні, яка включає
характеристику проблем, на розв’язання яких направлена ця Концепція, мету,
завдання, цілі, складові, результати [9].
Так, основними цілями визначені економічні, соціальні і екологічні. Серед
соціальних цілей визначені:
–
коректне сприйняття бізнесу як явища населенням. З огляду на
непростий період становлення більшості успішних українських компаній у
суспільстві побутує думка про успішність одних за рахунок неуспішності інших.
Через це діяльність компаній, що має ознаки соціальної відповідальності, часто
сприймається суспільством як належне. Традиційно значимими для України є
благодійність і меценатство;
–
вищий рівень інтеграції до ринку праці та соціальної залученості:
прагнення підприємств залучати більше представників з уразливих груп населення та
безперервне навчання працівників зменшує соціальне розшарування і сприяє
подоланню бідності та повазі до прав людини;
–
розвиток інновацій у соціальній сфері: створення умов праці, що
сприятимуть інноваційній діяльності [9].
Серед складових розвитку окрема увага приділена умовам реалізації СВБ, де
зокрема зазначено:
–
сприяти обміну досвідом і позитивними практиками компаній щодо
СВБ;
–
поширювати стандарти і системи управління, що кореспондуються із
СВБ;
–
сприяти покращенню корпоративного управління та поширенню
стратегій СВБ на українських підприємствах, у т.ч. на державних;
–
встановити у законодавстві, що регулює здійснення державних
закупівель, діяльність на фондовому ринку (зокрема, в аспекті розкриття інформації
про не фінансові ризики діяльності компаній), вимоги до компаній у сфері соціальної
відповідальності;
–
ініціювати проекти розвитку навичок інвестиційних компаній,
аналітиків, інвесторів, фондів та банків щодо аналізу не фінансових ризиків;
–
сприяти підготовці фахівців за кваліфікацією «Менеджер із соціальної та
корпоративної відповідальності», «Експерт із соціальної відповідальності бізнесу»,
«Соціальний аудитор» (відповідно до Державного класифікатора професій ДК
003:2010) [9].
Фінансування реалізації Стратегії може здійснюватися за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інвестицій підприємств та організацій, грантів
міжнародних організацій, коштів чинних спільних операційних програм
Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), а також інших джерел.
Детальне обґрунтування та розрахунок необхідних інвестицій під впровадження тих
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чи інших ініціатив Стратегії буде зроблено після ухвалення Концепції та викладено в
окремому документі. Лише після його розробки розглядатимуться можливості та
джерела фінансування ініціатив Стратегії.
Із метою системної та ефективної реалізації Стратегії пропонується створити
Форум донорів для фінансування та координації програм.
Термін реалізації цієї Стратегії передбачено до 2015 р. [9].
Необхідно зазначити, що нині в Україні сформувалась відповідна система СВБ,
яка пройшла становлення, відповідно до таких етапів:
2003 рік. Розроблено власні цілі розвитку тисячоліття та встановлено планові
завдання до 2015 р. основну відповідальність за виконання цілей покладено на
Кабінет Міністрів України, а корпоративні структури їх реалізують через
інвестування.
2005 рік. В Україні почала функціонувати Національна мережа Глобального
договору ООН.
2007 рік. Україна приєдналася до роботи з питань розробки ISO 26000
«Керівництво з соціальної відповідальності».
2009 рік. У Верховній Раді України пройшли комітетські слухання «Розвиток
соціальної відповідальності бізнесу: українські перспективи».
2010-2011 рр. Було сформовано і діяла Консультативна рада з розробки
Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні при
Комітеті Верховної Ради України з питань промисловості і регуляторної політики та
підприємства.
2011 р., січень. Завершено роботу над проектом Концепції Національної
стратегії та її направлення до органів влади.
2013 р., жовтень. Оприлюднення Указу Президента України від 25.06.13 № 342
«Про план заходів щодо реалізації у 2012 р. Стратегії державної політики сприяння
розвитку громадського суспільства в Україні».
2013 р., серпень. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013
р. № 641-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної програми розвитку малого і
середнього підприємництва на 2014-2024 роки», де передбачено розвиток соціальної
відповідальності бізнесу.
Протягом цих періодів було закладено сучасні основи нормативно-правового
забезпечення СВБ.
Таблиця 1
Як українці розуміють соціальну відповідальність компанії
Теза
Впровадження соціальних програм та покращення умов праці
Освіта/підвищення кваліфікації персоналу
Благодійність
Використання в політиці компанії принципів етичних відносин
Участь у регіональних програмах розвитку
Реалізація екологічних програм
Політика дотримання прав акціонерів та інвесторів
Відкрите надання інформації про діяльність компанії

% респондентів
65,5
63,2
56,0
49,5
32,3
29,8
20,8
18,7

Подамо відповідні дані щодо впровадження СВБ в Україні.
Ідея ведення соціально відповідального бізнесу (СВБ) набуває всебічного
розвитку в Україні: з презентації Глобального Договору ООН, що відбулася 25 квітня
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2006 року, на якій 34 українських компанії зобов’язалися дотримуватися 10
принципів Глобального Договору ООН (принципи стосуються прав людини,
стандартів праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією), пройшло
майже півтора роки. Але за цей невеликий проміжок часу Україна зарекомендувала
себе як країна з найбільшим темпом поширення ідеї Договору.
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Рис. 2. Напрями співпраці бізнесових структур із населенням за соціальними
програмами
За даними дослідження «Соціальна відповідальність українського бізнесу,
жовтень 2005 року», яке було ініційоване представництвом ООН, українські
респонденти розуміють соціальну відповідальність таким чином (табл. 1).
Проблематика СВБ набуває широкого обговорення в Україні. Круглі столи та
конференції з теми СВБ протягом 2006-2007 року ініціюють: Жіноча професіональна
Ліга, Форум соціально відповідального бізнесу України, Український національний
комітет Міжнародної Торгової Палати, українське представництво ООН, міжнародна
студентська організація AIESEC, Конфедерація роботодавців України, журнал
«Эксперт Украина» тощо.
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Як СВБ набула такої популярності? Як СВБ реалізується в Україні?
Найбільш соціально активними на території України є західні компанії, адже
СВБ давно стала стандартом бізнесу поза межами України. Власне українські
компанії активують СВБ, коли планують виходити на IPO.
Звісно, соціально спрямована політика компанії підкреслює статус компанії на
ринку. Тому в Україні компанії-практики СВБ, частіше за все, - потужні фінансовопромислові групи. Це – ХХІ Століття, ЕВА, Надра банк, Оболонь, Тетра Пак,
Київстар, МТС тощо. Ці компанії та багато інших можна побачити серед підписантів
Глобального Договору.
Цікавими є стосунки компанія-держава, компанія-громада, які яскраво
ілюструють договори ІСД та Алчевської міської адміністрації, Mittal Steel й
адміністрації м. Кривий Ріг.
Таким чином міста отримують допомогу у відбудові міської інфраструктури, а
компанії – повагу працівників, громади, підвищення репутації [10].
Для підвищення ефективності СВБ в Україні в нинішніх умовах запропоновано
структурну схему реалізації СВБ (рис. 2).
Формування напрямів співпраці бізнесу з місцевими органами влади,
громадськими організаціями є важливою складовою у формуванні демократичного
суспільства. У цьому напрямі необхідно організувати відкритий діалог з структурами
бізнесу та реалізувати інформаційні можливості щодо поінформованості населення.
Із метою практичного впровадження СВБ, з врахуванням зарубіжного та
вітчизняного досвіду є доцільним та реальним впровадження конкретних заходів. Ці
заходи у вигляді пропозицій згруповано у три блоки – нормативно-правовий,
морально-психологічний та організаційний.
Нормативно-правовий:
1.
Розробити та прийняти Концепції суспільного розвитку місцевих громад,
обґрунтовувати мету, умови, терміни реалізації та напрями співпраці бізнесових
структур та населення.
2.
Розробити та затвердити низку відповідних законів, які б сприяли
розвиткові СВБ, зокрема «Про напрями, умови та відповідальність структур бізнесу у
соціальному розвитку регіону», «Про формування, реалізацію та аудит місцевих
соціальних програм».
3.
Передбачити у законах «Про Державний бюджет України (на поточний
рік)» та у рішеннях про місцеві бюджети конкретних місцевих громад соціальні
нормативи, які поступово наближати до європейського рівня.
Морально-психологічні:
1.
Налагодити тісну перманентну співпрацю із всіма бізнесовими
структурами регіону, які володіють достатніми фінансовими ресурсами для
формування та реалізації соціальних програм із відповідним податковим
стимулюванням цих бізнесових структур.
2.
Широко висвітлювати у засобах масової інформації, зокрема в
обов’язковому порядку для тих засобів, які отримують бюджетне фінансування із
місцевих бюджетів позитивного зарубіжного та місцевого досвіду щодо СВБ.
3.
Проводити конкурси на кращі проекти СВБ, круглі столи і т.д., де
висвітлювати та заохочувати відповідні бізнес-структури, які беруть активну участь у
соціальних проектах.
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4.
Рекомендувати навчальним структурам, які розташовані в конкретному
регіоні, запровадження спеціальних курсів щодо вивчення теорії та практичного
досвіду у напрямі СВБ.
5.
Зумовити у структурі місцевих бюджетів відповідні фінансові ресурси
для реалізації заходів щодо СВБ.
Організаційний:
1.
Органам місцевої влади спільно із громадськими організаціями
сформувати реєстр потенційних бізнесових структур, які сприяли формуванню
соціальних проектів або можуть сприяти реалізації цих проектів.
2.
Надавати пріоритет у підтримці ведення бізнесу тим структурам, які
беруть участь у формуванні та реалізації соціальних проектів.
3.
При формуванні депутатського корпусу у місцеві виборні органи
надавати через засоби масової інформації місцевого рівня позитивну інформацію
щодо представників тих бізнес-структур, які активно сприяли у реалізації соціальних
проектів.
4.
Встановлювати на об’єктах масового користування (парки, сквери,
площі, дитячі майданчики, набережні тощо) відповідні архітектурні форми з
інформуванням про конкретний внесок бізнес-структур.
Запроваджені напрями, форми співпраці, а також запропоновані заходи,
беззаперечно, будуть сприяти активізації СВБ, допоможуть більш ефективніше
використовувати кошти місцевого бюджету та окремі кошти бізнесових структур для
забезпечення динамічного розвитку місцевих громад.
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ГЛАВА 6.3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
13B

Мурашко І.С.
викладач кафедри економіки, бухгалтерського обліку та аудиту
Придунайська філія МАУП, м. Ізмаїл
14B

Найважливішим завданням управління підприємства є його ефективний
розвиток. Необхідною умовою існування та розвитку підприємства сьогодні є
підтримка його конкурентоспроможності, можливість швидко реагувати на зміни
зовнішнього середовища, можливість впровадження інновацій тощо. Таким чином,
необхідним є перехід вітчизняних підприємств на шлях стійкого розвитку, для чого
на підприємстві необхідно впроваджувати стратегію стійкого розвитку, яка б
визначала ефективні напрямки функціонування підприємства.
Проблема управління розвитком підприємства розглядалась у працях різних
вчених: І. Ансоффа, К. Левіта, Л. Грейнера, Г. Хакена, Р. Акоффа, В.С. Пономаренка,
П.Ф. Друкера, А.І. Пушкаря, Ю.Б. Іванов, М.І. Круглов та ін. Необхідність
подальшого дослідження цього питання пов`язана з сучасними економічними,
соціальними та екологічними умовами, необхідністю визначення важливості саме
соціального та екологічного розвитку.
Стратегія стійкого розвитку підприємства передбачає наявність сукупності
принципів і методів прийняття та реалізації управлінських рішень з метою
забезпечення отримання підприємством прибутку за умови підтримки економічної,
соціальної та екологічної рівноваги.
Доцільність формулювання стратегії, на підприємстві, полягає в наступному:
- стратегія відображає систему цінностей, погляди вищого керівництва
організації, його бачення майбутнього, яке допомагає зорієнтувати персонал в
потрібному напрямі;
- сформована стратегія є інструментом координації, який забезпечує узгодження
цілей, а у випадку виникнення конфліктів чи протиріч сприяє досягненню
компромісів, допомагає здійснювати діагностику діяльності організації,
визначаючи причини відхилень між цілями та результатами.
- наявність сформованої стратегії підвищує готовність організації реагувати на
непередбачені зміни, демонструє зв’язок між функціями посадових осіб, сприяє
ґрунтовному управлінню [1].
Структура стратегії стійкого розвитку включає: мету і завдання стійкого
розвитку, елементи забезпечення стійкого розвитку, аналіз політики управління
підприємством, планування і прогнозування, аналіз ефективності стратегії (рис.1).
Можна визначити стратегію стійкого розвитку підприємства, як сукупність
засобів, за допомогою яких досягається рівноважний стан розвитку економічних,
трудових та фінансових ресурсів на основі зростання прибутку та зниження
негативного впливу на навколишнє середовище.
Стратегія стійкого розвитку підприємства включає чотири етапи: стратегічна
діагностика, постановка мети, планування, контроль.
Першим етапом стратегії стійкого розвитку є стратегічна діагностика.
Стратегічна діагностика передбачає:
виявлення негативних факторів зовнішнього середовища;
визначення можливих негативних подій;
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-

виявлення ймовірності настання кожної події;
оцінка наслідків реалізації таких подій.

Мета і завдання стратегії стійкого розвитку підприємства
Елементи стратегії
стійкого розвитку
підприємства

Інформаційно-аналітичне забезпечення
Нормативно-правове забезпечення
Програмно-технічне забезпечення
Кадрове забезпечення

Аналіз політики
управління
підприємством

Політика управління економічною підсистемою
Політика управління соціальною підсистемою
Політика управління екологічною підсистемою

Вибір інструментів
стратегії стійкого
розвитку
підприємства

Економічні інструменти і методи
Соціальні інструменти і методи
Екологічні інструменти і методи

Планування і прогнозування стратегії стійкого розвитку підприємства
Аналіз ефективності стратегії стійкого розвитку підприємства
Рис. 1. Структура стратегії стійкого розвитку підприємства
Метою стратегії стійкого розвитку є досягнення такого розвитку підприємства,
при якому на основі максимізації прибутку зберігається рівноважний стан
економічної, екологічної та соціальної підсистем підприємства та гармонічної
взаємодії з зовнішнім середовищем за умови зниження негативного впливу на
навколишнє середовище та сприяння збереження та відтворення економічних,
трудових та природних ресурсів.
Для досягнення цієї мети перед підприємством постає низка економічних,
соціальних та екологічних завдань. До економічних завдань належать необхідність
оптимізації структури капіталу з позиції забезпечення можливості ефективного
розвитку в довгостроковому періоді, збереження платоспроможності та ліквідності
підприємства, максимальної рентабельності усіх його видів діяльності тощо. До
соціальних завдань відносяться забезпечення розвитку та відтворення трудових
ресурсів, забезпечення безпечних умов праці, належної оплати праці, сприятливого
психологічного клімату, високого рівня організаційної культури тощо. До
екологічних завдань належать забезпечення збереження та відтворення природних
ресурсів, їх економія, зниження негативного впливу на навколишнє середовище,
зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин тощо.
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Стратегічне планування включає такі етапи:
оцінка стійкості підприємства;
визначення потенційних можливостей стійкого розвитку;
вибір концептуальних напрямків стійкого розвитку підприємства;
реалізація стратегії.
Стратегія стійкого розвитку передбачає постійний контроль за динамічно
змінюваним зовнішнім середовищем та коригування управлінських дій у
відповідності о нових умов.
За результатами вивчення впливу на підприємство зовнішніх факторів,
підприємство розробляє стратегію стійкого розвитку, особливу увагу при цьому
необхідно приділяти соціальній та екологічній рівновазі.
Важливим напрямком стратегії стійкого розвитку є соціальний. Погіршення
економічних умов негативно вплинуло на соціальний розвиток населення. В той же
час, успіх підприємства залежить від його робітників, а тому гострі соціальні
протиріччя можуть спричинити зниження ефективності діяльності підприємства, його
фінансових результатів. Крім того, реалізація соціальної політики підприємством є
його моральним обов`язком перед суспільством та майбутніми поколіннями. З іншого
боку, реалізація та підтримка соціальної політики кожним підприємством та
державою матимуть позитивний вплив на економіку взагалі, зокрема, за рахунок
сприяння відтворення робочої сили, збільшення обсягу платоспроможного попиту за
рахунок більш рівномірного розподілу доходів та зниження соціального напруження
в суспільстві. Таким чином, вплив соціального розвитку підприємства на його стійкий
розвиток необхідно розглядати у двох аспектах:
1) вплив на соціальний розвиток на рівні всього суспільства, сприяння стійкому
розвитку держави взагалі, що забезпечить в перспективі зниження кількості зовнішніх
негативних факторів впливу на підприємство, за умови підтримки соціального
розвитку суспільства всіма (або більшістю) підприємствами;
2) вплив на соціальний розвиток на рівні підприємства, що сприятиме
зниженню соціальної напруги на підприємстві та підвищення його
конкурентоспроможності за рахунок персоналу, підвищення ефективності діяльності
підприємства.
Основними функціями соціальної стратегії є:
- покращення відносин між працівниками та роботодавцем;
- зниження напруження в колективі, недопущення конфліктних ситуацій;
- покращення іміджу підприємства;
- «прив’язка» працівників до підприємства.
Соціальна стратегія підприємства включає такі напрямки (рис.2):
- реалізація ефективної соціальної політики підприємства
- побудова ефективної соціальної структури підприємства;
- формування ефективної організаційної культури;
- побудова ефективної системи оплати праці та мотивації.
З метою реалізації ефективної соціальної політики підприємство повинно
забезпечити:
- охорону здоров`я та безпечні умови праці на підприємстві;
- загальнообов`язкове та добровільне страхування;
- навчання та підвищення кваліфікації;
- підтримка сім`ї та дитинства;
- інші соціальні послуги ( харчування, забезпечення транспортом тощо).
-
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Організаційна культура
підприємства
Оплата праці та мотивація
трудової діяльності

Соціальна стратегія підприємства

Соціальна політика
підприємства

Соціальна структура організації – це її будова, яка визначається складом та
поєднанням у ній різних соціальних груп [2].
Виокремлюють такі види соціальної структури:
- функціонально-виробнича;
- національна;
- професійно-кваліфікаційна;
- демографічна;
- соціально-психологічна.

охорона здоров`я та безпечні умови праці
загальнообов`язкове та добровільне
страхування
навчання та підвищення кваліфікації
підтримка сім`ї та дитинства
інші соціальні послуги
ціннісно-нормативна
організаційна структура
структура комунікацій

функціональновиробнича
національна
професійнокваліфікаційна

соціально-психологічні
відносини

демографічна

зовнішня ідентифікація

соціальнопсихологічна

організація оплати
праці
мотивація трудової
діяльності

Рис. 2. Соціальна стратегія підприємства
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Функціонально-виробнича структура трудового колективу розподіляє
працівників на виробничі підрозділи, які займаються випуском продукції, її збутом,
управлінням, плануванням тощо.
Важливу роль відіграє національна соціальна структура персоналу, яка може
бути або фактором підвищення напруження в колективі, або фактором стабільності.
Професійно-кваліфікаційна структура персоналу включає працівників різних
професій, різного рівня освіти, кваліфікації, виробничого стажу та ін.
Демографічна структура передбачає поділ працівників за статево-віковою
ознакою. Працівники старшого віку мають більший виробничий стаж та кращу
дисципліну, порівняно з молоддю. Проте, для молоді більш характерно новаторство,
швидке реагування на нововведення тощо.
Соціально-психологічна структура включає різні групи по ціннісним
орієнтаціям, захопленням тощо.
Побудова організаційної структури повинна відповідати довгостроковим цілям
підприємства та сприяти підтримки у колективі сприятливого психологічного
клімату. Організаційна структура підприємства може стримувати або сприяти
введенню інновацій на підприємстві, швидкому реагуванню на зміни зовнішнього та
внутрішнього середовища, виготовленню високоякісної продукції, зниженню
кількості браку на виробництві та ін., а отже має велике значення для стійкого
розвитку підприємства.
Тісно пов’язана з організаційною структурою підприємства організаційна
культура.
Організаційна культура являє собою систему формальних або неформальних
правил і норм діяльності, звичаїв та традицій, індивідуальних та групових інтересів,
особливостей поведінки робітників в даній організації, що вирізняються стилем
поведінки, показниками задовільності роботою, рівнем взаємного співробітництва,
ступенем ідентифікації робітників с організацією та цілями її розвитку [3].
Розробка організаційної культури повинна враховувати національний склад
працівників, кількість робітників, рівень освіти, рівень життя, регіональне
розташування підприємства тощо. Ігнорування організаційної культури на
підприємстві спричиняє конфліктні ситуації між працівниками, між працівниками та
роботодавцями, між постачальниками та покупцями, що знижує імідж підприємства,
може призвести до кризи.
Організаційна культура базується на таких ознаках:
- загальність, оскільки вона охоплює всю організацію.
- неформальність, оскільки дія організаційної культури не пов’язана з розпорядчими
документами.
- стійкість, оскільки сформована організаційна культура набуває характеру традицій
та зберігає стійкість на протязі декількох поколінь працюючих в організації. Іноді
глибоко укорінені традиції, правила або норми поведінки стають гальмом [4].
Е. Шейн виділяє три рівні аналізу структури організаційної культури
підприємства:
1. Поверхневий рівень артефактів, що включає усі ті феномени, які можна
побачити, почути і відчути при вході до нової групи з незнайомою культурою.
2. Проголошувані цінності, що знаходять реальне втілення в ідеології або в
організаційній філософії, які можуть служити орієнтиром або моделлю поведінки в
складних або невизначених ситуаціях. Цінності цього рівня свідомості багато в чому
зумовлюють поведінку, спостережувану на рівні артефактів. Якщо проголошувані
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цінності відповідають засадничим представленням, то їх словесне вираження у формі
принципів роботи сприяє консолідації членів організації, будучи засобом
самоідентифікації і вираженням суті її місії.
3.Базові представлення, які представляються членам групи настільки
очевидними, що зміна поведінки в їх рамках зводиться до мінімуму. На ділі, якщо
група дотримується якогось базового представлення, то поведінка, яка базується на
будь-яких інших представленнях, здаватиметься учасникам групи незрозумілим [5].
Організаційна культура включає такі складові:
 ціннісно-нормативна складова;
 організаційна структура;
 структура комунікацій;
 соціально-психологічні відносини;
 зовнішня ідентифікація.
Організація оплати праці включає нормування праці, тарифну систему та
залежність оплати праці від норм праці, елементів тарифної системи та її показників.
Організація оплати праці на підприємства повинна забезпечити:
1) кожному працівнику належний рівень заробітної плати, який відповідає
результатам праці і вартості послуг робочої сили на ринку праці;
2) працедавцеві такий результат виробничої діяльності, який робить можливим
відшкодування витрат і отримання прибутку;
3) досягнення необхідного компромісу між інтересами працедавця і найнятих
робітників в питаннях розподілу доходу підприємства.
Головною вимогою до організації заробітної плати на підприємстві є
забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зниженні її витрат на
одиницю продукції, а також гарантованості виплати заробітної плати за рахунок
результатів діяльності підприємства [6].
Важливим напрямком стратегії стійкого розвитку підприємства є екологічний.
Екологічна стратегія включає такі питання: оновлення виробничих фондів,
розроблення плану природоохоронних заходів, впровадження ресурсозбережних
технологій, удосконалення виробничих потужностей та ін. Важливим аспектом
реалізації екологічної стратегії є активне впровадження інноваційної діяльності (в
тому числі, впровадження виробництва інноваційної продукції). Реалізація
екологічної стратегії дає підприємству конкурентну перевагу за рахунок випуску та
ресурсозбережних
реалізації
еколого-інноваційної
продукції,
застосування
технологій, що сприятиме зниженню витрат. Таким чином, екологічна стратегія
вирішує ряд важливих завдань:
 забезпечення населення еколого-інноваційною продукцією;
 збереження та відновлення природних ресурсів;
 захист навколишнього середовища від забруднення;
 збільшення обсягів випуску продукції;
 підвищення іміджу підприємства;
 отримання конкурентної переваги.
Підкреслюючи важливість соціальної та екологічної стратегії підприємства,
необхідно наголосити, що вони повинні бути чітко погодженні з економічною
стратегією підприємства, зокрема наявністю фінансових ресурсів на реалізацію
соціальної та екологічної стратегії.
Таким чином, необхідною умовою довгострокового розвитку підприємства є
його перехід до стійкого розвитку підприємства. З цією метою необхідним є
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впровадження на підприємстві стратегії стійкого розвитку. Особливу увагу при
цьому, вітчизняні підприємства повинні приділяти соціальним та екологічним
аспектам розвитку підприємства. Така необхідність зумовлена як моральним
обов`язком підприємства сприяти розвитку суспільства, відтворенню природних та
трудових ресурсів, збереженню навколишнього середовища тощо, так і можливістю
розвитку підприємства в перспективі лише за умови урахування всіх зовнішніх та
внутрішніх факторів, що мають суттєвий вплив на діяльність підприємства.

Література:
1. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 366 с.
2. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда:
Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
3. Катков В.М. Формирование организационной культуры на промышленном
предприятии // Управление персоналом 2000. № 2. - С. 66-70.
4. Олянич Д. Б. Теория организации: учебник / Д. Б. Олянич [и др.]. — Ростов н/Д:
Феникс, 2008. — 408 с.
5. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А.
Спивака. — СПб: Питер, 2002. — 336 с.
6. В.А. Кучинський «Побудова ефективної системи заробітної плати на підприємстві».
[Електронний ресурс]. - http://archive.kpi.kharkov.ua
HU

UH

HU

U

ГЛАВА 6.4. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ
15B

Николаевская О.А.
к.э.н., доцент
Южно-Уральский государственный университет
16B

Рассмотрение инновационности развития рыночных процессов, которые
сегодня имеют место быть в российской экономике, требует активного использования
на практике новых маркетинговых концепций. Для повышения эффективности
процесса управления необходима также и апробация на практике действенных
инструментов, позволяющих диагностировать состояние элементов системы
управления и оперативно принимать стратегически важные управленческие решения.
Введение.
Несовершенство или неудовлетворительное качество регламентов продаж,
отсутствие достаточного для анализа и совершенствования управленческих процессов
объема знаний о клиенте, нехватка и/или дефицит информации для определения
индивидуальных условий, нецелостное и/или фрагментарное управление
взаимоотношения с клиентами обуславливает актуальность внедрения в практику
предприятий клиентоориентированных процессов на основе CRM-технологий.
Заметим, что на скорость внедрения подобных технологий влияет также и
наличие замкнутой и узконаправленной системы учета в 1С, и/или ведение
клиентской базы с помощью офисных приложений, а также вручную, что
значительно усложняет возможность и соответственно, качество анализа
существующей клиентской базы и организации эффективной работы.
Исходной посылкой построения любой CRM-системы является интеграция в
управленческий анализ трех основных элементов: людей, сплоченных единой идеей
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клиентоориентированности и нацеленности на результат; эффективности организации
процессов, коммуникаций и отношений, а также внедрения технологии принятия
эффективных управленческих решений на всех уровнях управления (рис. 1).

Рис. 1. Предпосылки построения и развития CRM-cистем
Как правило, чаще всего целью существования любой предпринимательской
структуры является – извлечение прибыли. С позиции повышения эффективности
управления на основе внедрения на предприятии CRM системы, важно всегда
помнить тот факт, что счастливые и/или заинтересованные люди и по-истине
сплоченная команда всегда больше нацелена на действительно значимый и нужный
результат. И в этом свете стандартные целевые ориентиры стратегического развития
компании в виде увеличения валовой выручки и/или снижения затрат могут быть
здорово трансформированы в определенные инструменты, цели и задачи достижения
поставленных задач (рис. 2).
Цель – УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Два пути решения
Увеличение объема продаж
(валовой выручки)
за счет чего?
1. Привлечение новых клиентов
2. Удержание новых и постоянных клиентов
(потребность клиента выливается в его
покупку либо там, куда он обратился, либо в
ином месте)
3. Сокращение
числа
неудовлетворённых
клиентов
(ценой,
качеством
услуг,
обслуживанием). Выявление и устранение
причин
4. Повышение
производительности,
эффективности и качества работы сотрудников
(выявление и сокращение числа лишних,
двойных операций, не квалифицированных
кадров)
5. Соблюдение стандартов импортера=бонус

Снижение затрат

1. Управление складом
2.

Лимитирование
производственных,
административных, управленческих затрат

3. Объективная оценка достижений
(снижение затрат на получение бонуса и/ или
эффективность развития)
4.

Оптимизация управленческих расходов,
контроль постоянных затрат, планирование
платежей,
сокращение
внебюджетных
расходов

5. Контроль себестоимости
6.
Мотивация
сотрудников
(снижение
6. Управление ценой, программы поддержки
постоянных расходов, плата за результат)
7. Поиск дешевых кредитных продуктов
Инструменты
СТАНДАРТИЗАЦИЯ и КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ И КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
1С

Рис. 2. Инструменты, цели и задачи достижения установленных векторов развития
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В духе социально-ориентированного экономического развития, к сугубо
материально-значимым ориентирам добавляются также ценностные аспекты.
Таблица 1 наглядно демонстрирует различие в двух основных концептуальных
подходах и стилях управления.
Таблица 1
Сравнительный анализ нормативно-целевого и ценностного подходов
Управление по целям
Цели
Результат
«Что?»
«Иметь»
Формальная организация
Иерархия и контроль
«Надо»
Стимулирование
Принуждение
Сигнал

Управление по ценностям
Ценностные нормы
Процесс
«Как?»
«Быть»
Неформальные отношения
Сопричастность
«Не могу иначе»
Мотивация
Понимание
Знак (символ)

Источник:
Г.Л.
Тульчинский
в
работе
«Корпоративная
ответственность: технологии и оценка эффективности» [7]

социальная

Скорость достижения запланированных результатов будет определяться, в том
числе и качеством обратной связи и количественным составом групп корпоративной
аудитории, которые разделяют целевые ориентиры организации. В таблице 2 указаны
основные параметры организации эффективного управления. Выбор отмеченных
параметров основывается на исследованиях Школы управления Хенли в процессе
многолетнего опыта работы с советами директоров и старшими менеджерами
различных компаний, которые пришли к выводу, что для управления деловой
репутации необходимо сфокусировать свое внимание на трех ключевых элементах:
реальный опыт, чувства, поведение.
Таблица 2
Параметры реализации стратегии деловой репутации
Параметры управления

Измерение

Оценка

Программа

Осуществление

Образ / Восприятие
Доверие / Гибкость
Известность /
Трансляция
Совместные цели /
Устойчивость
Источник: методология ООО «НИП «ОЛМИ»» [4]

Аналогичные выводы были получены и в России по результатам исследования
под руководством Полунина Юрия Алексеевича, профессора ВШЭ и руководителя
аналитического отдела Института ситуационного анализа и новых технологий
(ИСАНТ) двадцати трех российских отраслей.
Поэтому систему управления, ориентированную на целевой ориентир –
извлечение чистой прибыли целесообразно настроить на клиентоориентирванность и
результат, которые являются первоосновой существования CRM системы.
Несмотря на то, что реальная практика менеджмента содержит в себе оба
компонента, можно и нужно говорить о расстановке приоритетов. Реальная задача
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менеджера в процессе развития заключается как в планировании стратегии, так и в
анализе ее эффективности, т.е. в приведении в соответствие друг с другом целевых и
нормативно-ценностных критериев (рис. 3).

CRM-система
компании

Рис. 3. Целевые ориентиры развития CRM-системы компании
Источник: разработка научно-исследовательского партнерства ООО «НИП»
«ОЛМИ»» [4]

Поэтому инструменты, цели и задачи достижения выбранных ориентиров
могут быть следующими, как изображено, например в табл. 2. В результате развития
системы продаж дилерского центра по продаже автомобилей Scoda.
Таблица 2
Выбранные ориентиры развития ООО «Чешский дом», май 2014 г.
Целевой ориентир
Задачи
- Реорганизация отдела продаж и расширение штата
ЛЮДИ
- Развитие персонала по системе «Joe Verde» +
- Оптимизация бизнес-процесса развития CRM-системы
по методике ООО «НИП «ОЛМИ»
- Открытие двух новых маршрутов тест-драйва
ПРОЦЕССЫ
- Организация работы по типу «живой склад»
- Продажа комплексного пакета услуг по
ТЕХНОЛОГИЯ
приобретению и эксплуатации автомобиля
- Автоматизация работы модуля CRM в 1С
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Эффективность CRM
Качество CRM
Источник: разработано автором совместно с тренерами «Автодилер центр» [5]

При организации CRM-системы, важно понимать, что надо вовлекать в процесс
конструирования клиентоориентированного управления различные группы
пользователей информации. Эффективность работы каждой из которых производится
на основе определенной группы показателей, которые увязаны в комплексную
программу разработки и реализации внедряемых изменений в режиме реального
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времени. Такой управленческий анализ включает помимо имеющейся
методологической разработки «технологии успеха» регулярный анализ потребностей
и желаний потребителей и клиентов. Необходимо также обучать и совершенствовать
на постоянной основе управленческую команду, которая занимается внедрением
изменений. Принимая этот факт, любое социально-экономическое изменение
представляет собой дорогу с двусторонним движением и постоянной отдачей в
общую копилку успехов и результатов. В таком аспекте, измерением и управлением в
русле взаимовыгодного развития будут заинтересованы все: включая разработчика
системы; контролера; других людей, поставляющих данные; компетентных лиц,
которые могут помочь в получении и обработке данных (таких, например как
специалисты информационно-вычислительного, тренингового центра и т.д.), а также
пользователи системы измерений СRM.
Понимание и одобрение со стороны ключевых фигур предпринимательской
структуры существенны для успешного и скорейшего внедрения измерительной
системы достигаемых на каждом этапе развития результатов. Организационная
модель CRM-системы, включающая оценку эффективности и качества CRM
представлена на рис. 4.
Научно-практическое обоснование CRM стратегии
В общем смысле, система управления взаимоотношениями с клиентами, т.е.
CRM стратегия – это внедрение в деятельность компании клиентоориентированных
процедур, которые требуют в зависимости от текущего состояния деловой активности
на рынке внедрения определенных управленческих процессов, будь то реинжиниринг
бизнес-процессов,
изменения
организации
работы
или
корректировка
соответствующей CRM-технологии.
ТЕХНОЛОГИЯ

СПОСОБНОСТИ

МЕТОДОЛОГИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЛЮДИ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РАБОТНИКОВ
РАБОЧАЯ
АТМОСФЕРА В
КОЛЛЕКТИВЕ

ЖЕЛАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО CRM

ПРОЦЕССЫ

Рис. 4. Эффективность и качество: организационная модель CRM-системы
Источник: модификация автором к задачам CRM-системы на основе источника [6]

Это определение наиболее верно отражает суть дипломного проекта, потому
что оно подтверждает понимание CRM как «цепной, сетевой реакции», вызванной в
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первую очередь новыми стратегическими инициативами, а не отдельными точечными
изменениями в организации работы.
Заявленная цель и главный социально-экономический эффект от правильно
организованной работы с клиентами предприятия в том, чтобы наращивать
клиентскую базу компании, постоянно приобретая новых клиентов и эффективно
обслуживая потребности существующих в направлении реализации поставленных в
компании задач.
Процесс внедрения CRM включает, как минимум, следующие этапы:
1. Определить цели и задачи внедрения и/или корректировки CRM на
определенном этапе. Увязать их со стратегическими бизнес-целями компании.
Понять, насколько они согласуются, выполнимы и актуальны к реализации именно в
данный момент, в данной рыночной среде? Определить набор первоочередных
организационных изменений в компании.
2. Проработать план внедрения ключевых блоков и модулей CRM.
Спланировать ресурсы, формы отчетности по проекту. Организовать центр внедрения
CRM, определить круг лиц (топ-менеджеры, консультанты, руководители проекта,
подрядчики, IT специалисты и т.д.), ответственных за технологическое внедрение,
разработку бизнес-процессов, интеграцию нового и уже установленного ПО и др.
3. Создать систему коммуникаций, обеспечивающих взаимодействие всех
подразделений (маркетинг, продажи, сервис) в рамках концепции CRM, организовать
средства доступа к общим базам данных через Internet, Extranet.
4. Детально проработать цикл сетевых коммуникаций, включая конкретные
процедуры и регламенты (рис. 5) для планирования, управления и оценки
эффективности внедряемых программ по трем сферам: люди, технологии, процессы.

Рис. 5. Целевой ориентир внедрения регламентов CRM-системы
5. Объединить информацию о текущих и перспективных потребителях в
единую базу данных, исключить ситуации дублирования информации. Определить
состав и форматы исходных данных о потребителях и/или клиентах, процедуры и
средства занесения информации и базу. Разработать систему приложений (на базе
инструментальных средств, которые обычно входят в состав пакета CRM), которые
учитывают конкретные особенности организации и ее внутренние бизнес-процессы.
6. Разработать систему процедур, регламентов и алгоритмов взаимодействия
работников компании с клиентами на основе общей стратегии развития. Разработать
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бизнес-логику взаимодействия всех процессов фронт и бэк-офиса, в том числе
транзакционных.
7. Определить метрики и критерии оценки эффективности работы
подразделений и отдельных работников, системы контроля в рамках CRM. Провести
тестовый запуск системы, начиная с ключевых подразделений.
8. Проработать систему мероприятий по обучению персонала. Распространить
концепцию CRM на предприятие в целом.
Результатом внедрения должна стать интегрированная в детальность компании
инфраструктура CRM (рис. 6).
Методологическое обоснование CRM системы
Предлагаемая в работе CRM-система разработана на основе анализа системы
управления путем адаптации существующей модели управления предприятием к
задачам повышения эффективности. Методики анализа системы управления (АСУ) и
адаптации модели управления (МСУ) подробно описаны в модульной программе
«Управление эффективностью» [6].
В общем смысле, МСУ состоит из трех компонентов: того, кто управляет
(менеджер), того, чем управляют (организационная система), и того, что
используется для управления (средства управления).
Для анализа эффективности работы CRM-системы и соответствующих
элементов взаимодействия между ними: решения / действия, измерения / данных,
информационное описания/восприятия используется следующая схема (рис. 7).

Рис. 6. Инфраструктура CRM-стратегии
Из рисунка видно, что менеджеры принимают решения, которые
трансформируются в действия, совершаемые над тем, чем они управляют: рабочими
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процессами, людьми, изменениями и системами, т.е. организационной системой в
целом. С целью повышения эффективности в этой системе проводятся измерения,
данные собираются и хранятся. Затем, с помощью определенных методов управления
они извлекаются, обрабатываются и анализируются для принятия решений в целях
совершенствования деятельности CRM-системы.
Таким образом, АСУ разрабатывается с целью улучшения и
совершенствования существующей системы управления CRM-системы. В частности,
он помогает определить, чем осуществляется управление – организационную систему
– и воздействие на нее с целью улучшения ее функционирования, а также разработки
систему измерения для установления того, как она работает. Анализ системы
управления (АСУ) направлен на постоянное улучшение работы организационной
системы. Решения и действия нацелены на вмешательство в нее с целью ее
совершенствования, а методы управления сконцентрированы на методах измерения
показателей работы СRM-системы.

Рис. 7. Анализ системы управления CRM
Разработка плана повышения эффективности CRM-системы состоит из трех
этапов разработки системы измерений.
1. На первом этапе задача руководства состоит в определении организационной
системы в целом. Перед определением организационной системы необходимо
установить менеджера, т.е. пользователя системы измерений. Эффективность
управления определяется тем, что необходимо измерить, а также восприятием
предоставляемых данных и информации членами управленческой команды. Для
определения организационной системы используется анализ «вход-выход». При его
проведении заполняется карта (форма), которая определяет желаемые результаты,
последующие системы (например, потребители), выходы (продукты и услуги),
процессы преобразования и исходные ресурсы (труд, капитал, материалы, энергия и
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т.д. – входы), а также предыдущие системы (поставщики). Такой анализ помогает
выяснить, что надо будет измерять впоследствии (рис. 8).
2. Второй этап АСУ определяет спектр возможных воздействий на
организационную систему и расстановку первоочередных приоритетов.
3. Третий этап АСУ определяет, что измерять. Прежде чем определять, как
отыскивать и обрабатывать данные, надо установить, что измерять, а также
источники данных и, может быть, даже решить проблемы их наглядного
представления.
Для оценки результатов работы CRM-системы важно понимать, что результат
ее работы – это функция семи взаимосвязанных критериев: результативности,
экономичности, качества, эффективности, качества трудовой жизни, внедрения и
новшеств и прибыльности или согласованности с бюджетом [1].
Рис. 8 поясняет экономический смысл каждого из критериев сточки зрения
работы организации по методу «вход-выход».
Результативность имеет отношение к выходам и результатам. Это отношение
фактического выхода к ожидаемому. С ее помощью оценивается, делается ли
правильная (нужная) работа, в то время как экономичность означает правильное
выполнение работы и имеет отношение ко входам, т.е. с ее помощью оценивается
реальное потребление ресурсов в сравнении с ожидаемым. Качество можно измерить
в пяти контрольных точках:
активный отбор и управление поставщиками ресурсов (входов);
обеспечение того, что исходные ресурсы (входы) соответствуют
требованиям или превышают их (по своевременности поставки, качеству, стоимости,
количеству);
обеспечение того, что процессы добавления ценности способствуют
повышению эффективности, внедрению новшеств и улучшению качества трудовой
жизни;
обеспечение того, что выходы (продукция и услуги) отвечают
требованиям потребителей (внутренних и/или внешних) или превышаю их;
знание запросов потребителей, соответствие требованиям, нуждам,
ожиданиям и желаниям потребителей или лих превышение.
Эффективность – это отношение выходов к входам. Качество трудовой жизни –
это эмоциональный отклик работников на окружающую их трудовую среду.
Внедрение новшеств – это созидательные условия по постоянному
совершенствованию операций. Прибыльность – это отношение доходов к затрат для
центров затрат, тогда как согласованность с бюджетом – это отношение фактических
затрат к ожидаемым для центров затрат. Группа, разрабатывающая систему
измерений должна установить общие категории
показателей по всем семи критериям. Другие примеры количественных
показателей можно найти в работах [2,3].
Разбивая общие показатели на отдельные измеряемые величины, можно
получить очень длинный список с чрезмерно большим числом показателей.
Следовательно, нужно расставить приоритеты и проверить показатели. Это можно
сделать разными способами: методами номинальной группы с привлечением
сотрудников организации к работе в ней [1] или волевым решением менеджера о том,
какие показатели высшего приоритета будут использоваться.
403

Поставщики

Процессы
преобразования

Входы

Дистрибьютор

Q1Рынок труда

Q2Организация

Предшествующие
системы:
Рабочая сила:
 Непосредственные
работники
 Персонал отдела
обеспечения
качества
 Другой технический
персонал
 Временные
работники

разработки

Продажи/маркетинг

Объем продаж
Объем услуг

Распределение

Продавец и т.д.
Планирование
продаж

Обученный
персонал
Акты оказанных
услуг

Прибыль и
убытки

Прогнозы продаж

Рис. 8. Карта анализа CRM-системы «Вход-выход»
Источник: модификация к задачам CRM-системы на основе источника [6]
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Внедрение CRM-системы
1. Перенос накопленных данных. Перенос данных из клиентской базы, которые
размещались в MS Excel и 1С Предприятие 8.1 в базу CRM.
2. Обучение пользователей. Необходимо научить сотрудников компании
работать с CRM-системой. Обучение проводится командой внедрения отдельным
специалистом-тренером в течение 3 месяцев.

Рис. 9. Семь взаимосвязанных критериев оценки результатов
работы CRM-системы
Источник: модификация к задачам CRM-системы на основе источника [6]

3. Опытная эксплуатация. Начало работы с CRM-системой всех сотрудников
компании. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности информационной
базы, устанавливаются пароли пользователей на вход в систему и иерархия доступа к
данным.
Необходимо организовать оперативную «обратную связь» по эксплуатации
системы. Руководитель проекта должен оперативно получать предложения по
улучшению работы системы.
В результате этапа опытной эксплуатации сотрудники компании должны
научиться уверенно, работать с CRM-системой, и должна быть выполнена

дополнительная настройка системы в соответствии с одобренными поступившими
пожеланиями.
Эффект от внедрения.
Чаще всего руководители воспринимают эффективность от внедрения CRM на
уровне здравого смысла. Действительно, важность таких эффектов, как рост
продуктивности продаж, удовлетворенности и удержания клиентов понятны даже не
специалисту. Однако видимый эффект можно ощутить не менее чем через год.
Спустя всего год после внедрения проекта в ООО «Чешский дом» и начала
функционирования системы были достигнуты результаты в сфере продаж, сервиса и
маркетинга. В 2010 этот Дилерский центр занял первое место по России в категории
по регионам. В 2011 – третье место по России среди всех дилеров по продажам и
сервису. Обратимся к цифрам, даже учитывая многие факторы, такие как сезонность,
кризис, средней чек вырос. Рост маржи от продаж автомобилей увеличился почти в 2
раза, с 3-4% до 6-7%, а маржа от продаж автомобилей с пробегом возросла до 9%
всего с 5%. Для наглядности график выдачи новых автомобилей, а так же повторные
клиенты.
Важно также добавить следующие качественные аспекты внедрения CRMсистемы, указанные ниже, а именно:
Рост объемов продаж. Сегментация клиентской базы. Анализ продаж по
разным группам клиентов позволяет выделить наиболее «перспективных» из них и
сосредоточить усилия на работе именно с ними. За счет этого эффективно
используются как кадровые ресурсы (отдел продаж), так и денежные (маркетинговые
и рекламные акции).
Автоматизация цикла продаж и распространение лучшего опыта на всех
сотрудников отдела продаж повышает процент успешных сделок.
Статистическая информация позволяет оценить вероятность заключения
сделки и прогнозировать скорость прохождения клиентов по «воронке продаж», что
позволяет эффективно управлять денежными потоками компании.
Знание потребностей рынка
По каждому потенциальному клиенту менеджер четко планирует в системе
свои задачи, а система напоминает ему о необходимых действиях, при этом ни одна
потенциальная сделка не будет «потеряна» из-за невнимательности. Автоматизация
процесса продаж позволяет автоматизировать рутинные операции, процессы
контроля и управление сотрудниками продаж.
Организация и проведение персонализированной электронной рассылки
рекламной информации различным группам клиентов. Подготовка, рассылка и
обработка электронных опросов.
Возможность периодически высылать предложение новых услуг или более
выгодных ценовых условий.
Планирование и контроль действий сотрудников.
Сохранность и целостность данных за счет ведения общей клиентской базы, где
фиксируются все аспекты взаимоотношений с клиентами (на каких условиях был
привлечен клиент, какими услугами он пользуется, какие товары он приобретает,
какую доходность обеспечивает и т.д.). При уходе сотрудника все контакты, с
которыми он работал, остаются в системе.
Каждый сотрудник имеет доступ к информации в соответствии со своей ролью
и полномочиями. Конфиденциальность информации сохраняется благодаря
использованию иерархии доступа к информации для сотрудников отдела продаж,
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руководителей отделов и руководства. Уменьшается вероятность искажения и
фальсификации данных о сделке.
Ведение полной истории работы с клиентами: фиксирование детальной и
обширной информации о каждом контактном лице.
Рост лояльности клиентов. Обеспечивается ожидание клиента работать с
компанией, которая всегда точно и своевременно предоставляет информацию,
поддерживает регулярные контакты с ним, всегда вовремя и качественно решает
сервисные проблемы, обращается с ним персонализированно и любой человек в
компании обладает полной информацией о взаимодействии с ним.
Полная информация о клиенте позволяет более точно идентифицировать
категорию обращения и точно определить необходимый ресурс для решения
проблемы. Не требуется переключаться на других представителей службы поддержки
в процессе разговора с клиентом.
Повышение эффективности управления менеджерами, их мотивацией
Анализ подготовленных, отправленных предложений в разрезе сотрудников.
Возможность в любой момент времени проконтролировать, чем занят сотрудник.
Возможность проведения анализа причин срыва сделок для предупреждения их в
дальнейшем.
Благодаря накоплению статистики руководство может назначить оптимальный
размер процентного вознаграждения продавцов, оценить будущий объем продаж, а
продавцы могут отслеживать текущий процент выполнения плана и размер
вознаграждения по итогам отчетного периода - система мотивации начинает работать.
Руководитель отдела продаж оперативно может проводить анализ сделок и
сотрудников, нацеливая более опытных из них на более важные и сложные рынки.
Повышение эффективности проведения маркетинговых мероприятий.
Регистрация источников рекламы при обращении клиентов в компанию, их
анализ эффективности. Отслеживание эффективности рекламных и маркетинговых
акций. За счет отслеживания количества новых клиентов, изменения объема продаж в
зависимости от конкретной акции можно судить о ее целесообразности и оперативно
менять условия ее проведения.

Литература:
1. Delbeck A.L., Van de Ven A.H., Gustafson D.H. Group techniques for program planning
(Green Braiar Press, 1986)
2. Sink D.S. Productivity management: Planning, measurement and evaluation, control and
improvement (Ney York, John Wiley, 1985)
3. Sink D.S., Tittle T.C. Planning and measurement in your organization of the future
(Norcross, Georgia, Industrial Engineering and Management press, 1989)
4. Официальный сайт ООО «Научно-исследовательского партнерства «ОЛМИ» //
www.uniqspase.org – (дата обращения 30.05.2014 г.)
5. Официальный сайт Тренингового центра ООО «Автодилер центр» //
http://www.autodealertrainingcenter.ru/kontaktyi – (дата обращения 30.05.2014 г.)
6. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка,
контроль и повышение: Пер. с англ. / Общ. Ред. И выступ. Ст. В.И. ДаниловаДанильяна. М.: Прогресс, 1989. С. 528.
7. Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка
эффективности. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 338 с.
8. Управление эффективностью и качеством: Модульная программа: Пер. с англ. / Под
ред. И. Прокопенко, К. Норта: в 2 ч. – Ч.I.- М.: Дело, 2001. – 800 с. – (с.264-270).
H

H

407

ГЛАВА 6.5. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ БАНКАМИ НА ОСНОВІ
ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
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Перехрест Л.М.
к. е. н., доцент
Національний університет державної податкової служби України
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Упровадження ефективної системи управління фінансовою діяльності банків
нині є одним з найбільш актуальних завдань банківського бізнесу. Адже відсутність
інструментів, які здатні оперативно вирішувати питання прогнозування ризикових
операцій, може призвести до серйозних фінансових та іміджевих втрат для банку.
Стратегія управління та розвитку є концептуальною основою будь-якого
бізнесу, яка визначає пріоритети в процесі прийняття ключових рішень щодо
забезпечення підвищення конкурентоспроможності банку. Тому успіх і ефективність
банківського бізнесу буде визначатися якістю менеджменту у всіх сферах банківської
діяльності, починаючи зі стратегічного і фінансового планування, управління
ризиками, веденням банківських операцій.
Стратегічне управління – комплексний, постійний процес управління,
спрямований на формулювання та реалізацію стратегій, що сприяють забезпеченню
найбільшої відповідності банку з його оточенням та досягненню стратегічних цілей.
Воно дозволяє реалізувати концепції, в яких поєднуються цільовий, системний,
ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності банку, що дає змогу
встановлювати чіткі цілі розвитку, поєднувати їх із наявними можливостями
(потенціалом) та приводити їх у відповідність з останніми шляхом розробки та
реалізації системи стратегій [1, с. 421]. Із зростанням рівня нестабільності умов
банківської діяльності підвищується потреба в орієнтації на стратегічне управління.
Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів і зростаюча відкритість
національної економіки потенційно підвищують імовірність виникнення кризових
явищ, спричиняють нові виклики, пов’язані зі значним збільшенням ризиків як на
рівні економіки в цілому, так і в окремих секторах економіки, зокрема в
банківському.
У зв’язку з цим перед вітчизняними банками, які зазнають негативного впливу
зовнішнього середовища, постає завдання пошуку управлінських інструментів щодо
упередження кризових явищ шляхом формування збалансованої системи показників,
здатної забезпечити підтримку необхідного рівня стабільності вітчизняних банків.
Значимість проблеми оцінки фінансової стабільності банків зумовлена значною
роллю банківської системи у забезпеченні процесу функціонування економіки,
фінансової системи, держави та суспільства в цілому. Відповідно до цього і стан
банківського сектору економіки як складної системи можна оцінити певним набором
показників (індикаторів), які дозволяють говорити з відповідним ступенем
ймовірності про поведінку і можливі реакції системи на внутрішні і зовнішні загрози.
Оскільки стабільність системи передбачає тривале її функціонування і
максимальне забезпечення інтересів усіх учасників, то, очевидно, що діяльність банку
пов’язана з таким поняттям, як передбачуваність його поведінки в майбутньому, що
дозволяє підготувати та провести комплекс запобіжних заходів відносно тих чи інших
загроз і забезпечити стійкий розвиток і безпечне функціонування.
408

У зв’язку з цим для визначення об’єктивної оцінки стану фінансової діяльності
банку необхідно, на нашу думку, застосовувати двоякий підхід [2], що передбачає
статичну оцінку теперішнього стану банку, визначену за результатами фактів і подій,
що вже відбулися в його діяльності, а також динамічну оцінку, побудовану на
прогнозних розрахунках.
На підставі статистичної оцінки можна виділити нормальний, загрозливий та
критичний фінансовий стан банку, які є якісними характеристиками системи.
Стосовно системи управління фінансовою діяльністю банку найбільший
інтерес становить динамічна оцінка, як кількісна характеристика, яку можна отримати
на основі тенденцій динаміки значень індикаторів стану системи.
У зв’язку з цим вважаємо доцільно більш детально розглянути сутність
індикаторів, їх параметри та порогові значення.
Індикатори (англ. «indicator») – це показники, які доступні спостереженню та
виміру характеристики (ознаки) досліджуваного об’єкту.
З іншого боку індикатори (англ. «Financial indicators») – вартісні показники, які
використовуються для характеристики фінансового стану господарюючих одиниць.
У сучасному економічному словнику індикатор (від лат. Indicator) –
визначається як економічний показник, що дозволяє певною мірою вимірювати та
передбачити, в якому напрямі слід очікувати розвитку економічних процесів [3].
Отже, можемо зазначити, що у даних визначеннях поняття індикатор
ототожнюється з поняттям показник.
Слід зауважити, що індикатори можуть бути як абсолютними, так і відносними
показниками.
У рамках нашого дослідження розглянемо саме ті індикатори, що
характеризують фінансову діяльність банку. У зв’язку з цим, індикатори для банку
можна визначити, на нашу думку, як співвідношення певних показників діяльності
банку, які порівняно з пороговими значеннями сигналізують про його безпечний або
небезпечний фінансовий стан.
Порогові значення індикаторів банку можна визначити як гранично допустимі
значення будь-яких фінансово-економічних індикаторів, перевищення яких не
дозволяє банкам функціонувати в нормальному режимі. Водночас тут виникає
проблема щодо розробки точних критеріїв і рівнів їх порогових значень.
Оскільки показники повинні відображати основні сфери діяльності банку, то
вони повинні бути достатньо простими,
конкретними, наглядними, а також
передбачати можливість нагляду і контролю. Водночас необхідно намагатися
виділяти такі порогові рівні показників, які можуть стати критичними у сукупності з
іншими показниками, перевищення (або зниження) яких спричинить настання
кризової ситуації.
Зауважимо також, що критична величина економічних показників не завжди
означає ситуацію повного краху економіки в цілому або її окремих сфер. Вона
свідчить насамперед про необхідність оперативного втручання органів управління
для зміни небезпечних тенденцій. Тому із більшості індикаторів необхідно
виокремити ті, які відображають ці критичні «больові точки» і які будуть
використовуватись як порогові значення.
Разом з тим порогові значення – не єдиний інструмент характеристики
фінансового сектору у сфері економіки. Не менш важливим є їх якісний опис, тим
більше, що не всі інтереси банку можуть бути досить повно розкриті кількісно.
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Моніторинг індикаторів

Обґрунтування системи показників
та їх параметрів
Виявлення факторів загроз

Зовнішні фактори
- економічна ситуація;
- неефективна державна
політика;
- низький рівень
конкуренції;
- низький рівень
економічного стану
клієнтів;
- диспропорції в
регіональному розвитку

Внутрішні фактори

Система
відстеження
динаміки основних
фінансовоекономічних
процесів

Система
відстеження
динаміки
основних
фінансовоекономічних

- низький рівень капіталу;
- низька якість залучених
коштів;
- низька якість активів;
- непрозорість діяльності
банківських установ;
- неналежний рівень
менеджменту;
- низький рівень
кваліфікації персоналу

Поява зони небезпеки
Аналіз небезпечних тенденцій

Оперативне відстеження поточних параметрів діяльності
Інформаційно-аналітична база
і

Інформація про порушення
індикатора

Стадія попереднього реагування
схеми, алгоритми, програми

Контроль і аналіз вхідних даних
Нагляд за ситуацією та її оперативна
оцінка
Попереднє виявлення напрямів
подолання негативного впливу на
банк

Заходи з нейтралізації загроз
Механізми
Методичне забезпечення
Ресурси
Кваліфікований персонал

Рис. 1. Принципова схема «моніторинг індикаторів – програма дій з нейтралізації
загроз фінансовій стабільності банку»*
*Джерело: розроблено автором

Найбільш складним і суперечливим у процесі підготовки кількісних параметрів
порогових значень є знаходження методів їх визначення. Річ у тім, що кількісні
параметри за своїм характером часто не піддаються детальному розрахунку. Світова
практика застосовує в таких непоодиноких випадках ряд інших дієвих методів. Це
насамперед метод експертних оцінок, який застосовують для визначення певних
величин, досягнення або збереження яких ставиться як завдання. Цей метод успішно
може застосовуватись і до визначення кількісних параметрів порогових значень.
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Іншим досить дієвим методом може бути метод аналогій з конкретним
періодом вітчизняного розвитку банківського сектору або із зарубіжним досвідом.
Безперечно, там, де це можливо, необхідно використовувати і розрахункові
методи визначення кількісних параметрів порогових значень. Однак через відсутність
необхідної статистики часто доводиться
як необхідну вихідну інформацію
застосовувати деякі експертні оцінки.
Необхідно зазначити, що формування ефективної системи функціонування
банку повинно опиратися на створення комплексного моніторингу, тобто
багаторівневої та повномасштабної системи відстеження динаміки всіх основних
фінансово-економічних процесів і показників в економіці.
Моніторинг є складовим та невід’ємним елементом системи забезпечення
фінансової стабільності банку, оскільки становить собою інформаційно-аналітичну
систему нагляду за динамікою її індикаторів, які дозволяють оцінити діяльність
банку.
Постійний моніторинг індикаторів, під яким будемо розуміти аналіз і
відстеження змін характеру дії факторів, які можуть визвати загрозу фінансовій
стабільності банку, дозволить контролювати його фінансовий стан і своєчасно
реагувати на потенційні загрози.
З метою своєчасного виявлення існуючих і потенційних недоліків у діяльності
банку пропонуємо задіяти принципову схему «моніторинг індикаторів – програма дій
з нейтралізації загроз фінансовій стабільності банку» (рис. 1). Розглянемо зазначену
схему більш детально.
Перша стадія моніторингу полягає в обґрунтуванні системи показників та
визначенні їх порогових значень. Визначення вразливих сторін банку, яке
відбувається після аналізу її компонентів та обґрунтування допустимих значень тих
чи інших параметрів, дозволяє окреслити сферу стійкого та безпечного розвитку
банку.
При розробці системи показників необхідно враховувати такий аспект
формування системи, як періодичність їх розробки і надання. Доцільно передбачити
розробку диференційованих переліків показників на коротко- та середньострокову
перспективу; перші, в свою чергу, повинні бути поділені на місячні, квартальні та
річні.
Склад такого переліку звичайно не буде співпадати, що зумовлює необхідність
у розробці
схеми їх взаємодії, зокрема ступінь конкретизації за окремими
напрямами, періодичності і т.д. Вирішення цих питань має пряме відношення до
створення організаційно-інформаційної бази моніторингу і тому вимагає спеціальної
розробки.
Наступною стадією моніторингу є виявлення факторів загроз банку, які
можуть мати як зовнішній, так і внутрішній характер. Система відстеження динаміки
основних фінансово-економічних процесів у економіці в цілому та банку зокрема
дозволить банкам виявити небезпечні тенденції в діяльності банку.
Одночасно доцільно згадати про те, що моніторинг зазначених факторів,
проведений на основі тільки фактичних і прогнозних статистичних даних, явно
недостатній для повної оцінки ситуації, адже у даному випадку можна говорити
тільки про зміну рівня фінансової стабільності за той чи інший період. Тому для
визначення зони небезпеки для банку необхідно відстежувати його поточні
параметри діяльності за допомогою кількісних значень, якими і є порогові значення
показників.
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У подальшому проводиться оперативне відстеження параметрів діяльності
банку, на основі чого формується інформаційна база моніторингу, яка повинна
забезпечити поточне надходження даних за основними напрямами діяльності банку
та включає:
 контроль та аналіз даних, що надходять;
 спостерігання за всіма аспектами ситуації, яка складається у банку;
 оперативну і точну оцінку, виявлення симптоматичних ознак негативних явищ
і тенденцій, що лише зароджуються;
 попереднє визначення напрямів подолання негативного впливу на банк.
При цьому розробка детальної схеми нейтралізації основних загроз повинна
передбачати обґрунтування цілеспрямованих механізмів і інструментів (методичне
забезпечення, ресурси, кваліфікований резервний персонал) залежно від специфічних
загроз фінансовій стабільності. Їх оперативне використання забезпечить повернення
банку в стан рівноваги та подальшого поступового розвитку, а завдяки оперативності
отримання інформації стає можливим більш швидке виявлення причин перекосів,
розривів і визначення поступових шляхів щодо нормалізації стану банку.
В алгоритм програми необхідно закладати більш часте надання відомостей,
підвищення їх дрібності, зміни характеру маневрених прийомів з погіршенням
ситуації. Так, програми можуть складатися з урахуванням змін при необхідності
пріоритетності вирішення стратегічних завдань, диверсифікації дій, спрощення
технологічних процесів. У програму доцільно включати і параметри-директиви, які
при тривожній ситуації додатково передаються державним органам управління.
Використання
цього
підходу
дозволить
полегшити
знаходження
функціональних залежностей взаємопов’язаних економічних процесів, здійснити їх
аналіз та розробку заходів з ефективного усунення тих із них, які мають негативні
наслідки. Даний підхід забезпечує поєднання агрегованих параметрів можливих
загроз з розробкою прогнозно-модельних схем їх усунення.
Отже, для оцінки фінансової діяльності банку насамперед необхідно визначити
систему індикаторів, які б дозволили кількісно їх оцінити, виявити найбільш уразливі
місця і на цій основі прийняти управлінські рішення, спрямовані на посилення
фінансової стабільності банку.
Для оцінки рівня фінансової діяльності банків використовують різноманітні
оціночні фінансові індикатори-показники. Зокрема, російськими науковцями до
індикаторів банківської діяльності віднесено: норматив достатності капіталу,
відношення сукупних активів банківської системи до ВВП, середні терміни залучення
і розміщення кредитів і депозитів, структуру кредитів і депозитів, відношення
сукупної валютної позиції банку до сукупного власного капіталу, динаміку
відношення частки активів банківського сектору в ВВП до рівня монетизації
економіки, частку кредитного портфеля в активах банків, рентабельність власного
капіталу банків, рентабельність активів банків, частку „поганих” кредитів у
кредитному портфелі банків, залежність банків від міжбанківського кредитування [4,
с. 282].
О. Барановський [5] пропонує для банківської системи використовувати такі
індикатори: величина сукупного статутного капіталу; частка активів вітчизняної
банківської системи в активах світової банківської системи; відношення активів
банківської системи до ВВП; частка іноземного капіталу у сукупному капіталі
банківської системи; розмір чистих внутрішніх активів НБУ; розмір чистих зовнішніх
резервів НБУ (різниця між зовнішніми кредитами і розміщенням валютних активів
412

НБУ за межами України); частка активів недіючих банків у загальній сумі активів
банків; питома вага кредитної заборгованості населення у загальному обсязі
кредитної заборгованості; питома вага проблемних кредитів у кредитному портфелі
банків; співвідношення високоліквідних коштів і поточних пасивів банків;
співвідношення власних і залучених коштів банків; питома вага високоліквідних
коштів в обсязі чистих активів банків; обсяг прибутку банків; рівень прибутковості
статутних капіталів банків; рентабельність чистих активів; розмір банківських
депозитів; питома вага залучених коштів громадян у загальному обсязі залучених
банками коштів; обсяг фонду страхування банківських ризиків; розмір відшкодування
вкладникам збанкрутілих банків; розмір позичкового відсотка; коефіцієнт покриття
відсотка; максимальна «безпечна» сума кредитування дебентурою; масштаб
банківських злиттів і поглинань; обсяг активів у розрахунку на одного співробітника;
операційний прибуток на одного співробітника; внутрішня вартість банківських
послуг; коефіцієнт ефективності використання залучених коштів тощо.
На його думку, важливим узагальнюючим показником для банківської системи
і головним індикатором значущості останньої для економіки країни є відношення її
активів до ВВП. Автор зазначає, що частка активів недіючих банків у загальній сумі
активів банків сигналізує про рівень можливої як загальної, так і регіональної
банківської кризи.
Разом з тим недоліком зазначених вище підходів, на нашу думку, є відсутність
числових характеристик індикаторів та їх порогових значень, що унеможливлює їх
порівняння з фактичними значеннями.
Тут необхідно зауважити, що система показників і комплекс методів оцінки
фінансової стабільності банків отримали додатковий імпульс розвитку у зв’язку з
проявами кризових тенденцій на світових фінансових ринках з другої половини 1990х років. Саме в цей період стала очевидною пряма залежність між стабільністю
національної банківської системи та глобальною стабілізацією. Найбільшу увагу
проблемам оцінки стабільності фінансових систем приділяє Міжнародний валютний
фонд і Всесвітній банк, які ініціювали спеціальні програми, основною метою яких
була побудова система моніторингу фінансової стабільності в країнах-учасницях, а
також створення єдиного стандарту надання інформації про стан національного
фінансового сектору. У результаті МВФ запропоновано групу базових показників
фінансової стійкості, розрахунок та публікація яких по всіх країнах-учасницях
повинна публікуватися на регулярній основі [6].
Розроблені та запропоновані МВФ для оцінки стабільності фінансового сектору
індикатори характеризують поточний стан і надійність фінансових установ країни. У
зазначених рекомендаціях МВФ наводяться показники фінансової стійкості та
методики їх розрахунку для депозитних установ та інших основних суб’єктів
фінансового ринку. Індикатори фінансової стабільності розраховуються і
поширюються з метою здійснення макропруденційного аналізу та оцінки сильних і
вразливих сторін фінансових систем, забезпечення нагляду за ними і посилення їх
стійкості, зокрема, внаслідок обмеження ймовірності кризи фінансових систем і
фінансових ринків.
Ця система включає основний набір індикаторів – 12 показників, що
відображають лише стан депозитних корпорацій та 28 додаткових показників, які
характеризують діяльність як депозитних, так і не фінансових корпорацій, домашніх
господарств, стан фондового ринку та ринку нерухомості.
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Водночас зазначимо, що серед усіх показників стійкості фінансової системи,
рекомендованих МВФ, найбільша частка (25) припадає на показники, призначені для
оцінки депозитних корпорацій (банків). Це свідчить про головну роль банків як
основи інституціональної складової фінансового сектору в умовах фінансової
нестабільності.
На підставі методології МВФ,
Національний банк України визначає
індикатори фінансової стабільності (ІФС) сектору депозитних корпорацій (банків),
викладеної в довіднику з компіляції індикаторів фінансової стабільності. Дані
складаються та поширюються за 12 основними та 10 рекомендованими ІФС [7].
Слід зауважити, що запропонована система індикаторів, розроблена МВФ, має
як позитивні, так і негативні риси.
До основних недоліків можна віднести наступне:
– занадто широкий спектр показників, унаслідок чого вони дублюють один
одного, а їх різновекторна динаміка не дозволяє чітко визначити загальну тенденцію
щодо фінансової стабільності;
– значну частину показників, як свідчить вітчизняний досвід, практично або
не можна, або вкрай складно розрахувати, спираючись на наявні публічні статистичні
дані, адже із 40 індикаторів, запропонованих МВФ, вітчизняна практика дала змогу
розрахувати тільки 21;
– деякі показники (наприклад, адекватність капіталу) контролюють наглядові
органи на регулярній основі, а тому у випадку одноразового порушення нормативу
ситуація без загрози кризи може бути виправлена дуже швидко;
– бракує порогових (граничних, нормативних) значень запропонованих
показників, що пояснюється різними економічними умовами в різних країнах.
Разом зтим, як показала світова економічна криза 2007-2008 рр.
її
використання не врятувало значну кількість фінансових установ від банкрутства.
Таким чином, запропонований вище перелік показників не повною мірою
відповідає вимогам сьогодення. Зазначене зумовлює необхідність розробки системи
показників з урахуванням специфіки функціонування банків в умовах фінансової
нестабільності.
На наш погляд, система індикаторів повинна включати показники, які
відповідають таким характеристикам:
– кількісно відображають загрози фінансовій стабільності;
– мають високу чутливість і можливість адаптації до змін, що, як наслідок,
дозволяє попереджати державу, суспільство та банки про можливу небезпеку, в
зв’язку із змінами економічної ситуації, тобто сигналізують про тенденції виникнення
або протікання тих чи інших проблемних ситуацій, диспропорцій розвитку.
З урахуванням викладеного вище, система показників (індикаторів), на нашу
думку, повинна включати індикатори та їх порогові значення, які характеризують
наближення загроз.
Враховуючи те, що перелік економічних індикаторів, які використовуються для
моніторингу загроз стабільності банку, повинний всебічно характеризувати всі
сторони стану та розвитку його фінансової сфери, пропонуємо проводити
комплексну оцінку показників за двома блоками. До першого блоку нами включено
показники надійності (показники ресурсного забезпечення, якості активів,
ліквідності, валютного та інвестиційного забезпечення). Другий блок включає
показники прибутковості. Моніторинг запропонованої групи індикаторів дозволить
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виявити слабкі місця та визначити напрями щодо їх усунення, здійснити контроль
стану рівня захищеності фінансових інтересів банку.
Разом з тим, необхідно зазначити, що порушення окремого індикатора не
означає само по собі загрозу фінансовій стабільності банку, воно вказує лише на
виникнення проблем або негативних процесів у тій чи іншій сфері діяльності банків.
Проте, якщо у складі тієї чи іншої групи індикаторів відбувається порушення
декількох індикаторів одночасно, то можна говорити про формування потенційного
осередку (спалаху) кризи або фінансових потрясінь.
Запропоновані індикатори, в принципі, відображають їх відповідність
основним функціям банків, а також дозволяють оцінити її якість. Однак вони не
враховують зовнішні загрози, які виникають у процесі банківської діяльності, тому
система індикаторів, на нашу думку, повинна бути доповнена такими
макроекономічними показниками: темпи інфляції, дефіцит поточного платіжного
балансу (в % від ВВП), рівень монетизації економіки, відношення сукупних активів
банківської системи до ВВП, індикатор достатності золотовалютних резервів.
Водночас, варто зауважити, що запропонована система показників є відкритою
системою, яка може постійно доповнюватися новими індикаторами у міру розвитку й
удосконалення банківської системи, тобто формування нових індикаторів буде
завжди йти за її розвитком.
Використання системи індикаторів фінансової стабільності банків стосовно
різних варіантів макроекономічного прогнозу в інтерактивному режимі дозволяє:
завчасно змоделювати та оцінити ситуацію у сфері фінансів; оцінити та
проаналізувати різні види сучасних і майбутніх загроз та їх рівень; завчасно
сформувати пакет необхідних превентивних заходів для попередження виникнення
загроз.
Отже, збалансована система показників повинна містити в собі набір
оптимально підібраних показників, які відображають усі аспекти фінансової
діяльності банку.
Поєднання обраних у ній показників відображає ту рівновагу, яка зберігається
між короткостроковими та довгостроковими цілями діяльності банку та переводить
його місію і загальну стратегію в систему чітко встановлених цілей і завдань, а також
показників, які визначають ступінь досягнення цілей.
Проведений аналіз набору індикаторів для банківської сфери, дозволив зробити
висновок про відсутність єдиної методики визначення системи індикаторів для оцінки
фінансової діяльності та стабільності банків, а запропонований перелік показників не
повною мірою враховує діяльність банків, особливо в умовах виникнення фінансової
нестабільності. Зазначене зумовлює необхідність подальших досліджень щодо
розробки такої системи показників, яка б дозволила своєчасно підготувати та
реалізувати комплекс попереджувальних заходів, спрямованих на зниження рівня
загроз у банківській сфері та підвищення рівня надійності та стабільності банків.
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Расширение и углубление рыночных отношений, укрепление российского и
регионального рынков предопределяют необходимость перестройки существующей
организации управления в статике и динамике. Основной статической составляющей
процесса управления является его организационная структура, которая состоит из
определенно упорядоченных элементов и связей, возникающих между ними и
системой управления. В тоже время известно, что функции управления всегда
определяют форму реализации процесса управления. Только организационная
структура, адекватная требованиям факторов и условий повышения эффективности
производства может способствовать достижению поставленных целей системы.
Рассматривая строительное предприятие как многоцелевую систему, необходимо
отметить, что для эффективного его функционирования и успешного развития все
подсистемы и элементы системы должны быть направлены (ориентированы) на
достижение конечных целей производства. Поэтому сама структура управления
может рассматриваться как механизм, обеспечивающий реализацию установленных
целей.
В процессе формирования системы повышения эффективности производства,
можно опираться на сложившуюся линейно-функциональную структуру управления.
Однако при этом необходимо выделение блоков по четкой координации работ по
повышению эффективности производства и организации управленческой
деятельности для достижения конечных результатов производства. Формирование
организационной структуры, являющейся прямым выражением целей системы,
внедрения и обеспечения функционирования производственного процесса, является
первым этапом построения системы управления [3].
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Эффективность организации системы управления должна отражать
результативность деятельности работников системы управления в зависимости от
организационной ее структуры и определяться тем, в какой мере ее организация
способствует достижению целей производства и управления.
При решении конкретных проблем эффективность организации системы
управления в процессе инновационных преобразований и после их реализации
должна характеризоваться:
 экономичностью системы управления после проведения инновационных
мероприятий по совершенствованию;
 экономичностью инновационных преобразований, проводимых с целью
повышения эффективности производства и управления;
 качеством функционирования, оперативностью, гибкостью и устойчивостью
системы управления.
Если основываться на указанных характеристиках, то в качестве критериев
оценки организации системы управления можно принять экономию живого и
овеществленного труда, экономию денежных ресурсов на инновационную
реструктуризацию системы управления, экономию времени и т.д. Однако, только
экономичность не может полностью характеризовать эффективность организации
системы управления, т.к. могут быть минимальные затраты при невысоких
результатах. Поэтому возрастает значимость качественных показателей, при высоких
значениях которых все перечисленные показатели экономичности, определяемые при
совершенствовании системы управления могли бы стать действительно показателями
экономичности [1].
С другой стороны, эффективность организации системы управления
воплощается в результатах производства, которые зависят от деятельности как
производственного,
так
и
управленческого
персонала.
Следовательно,
результативность (эффективность) системы управления от качественного построения
организационной структуры должна отразиться в технико-экономических
показателях производственно-хозяйственной деятельности предприятия после
проведения инновационных преобразований.
Для комплексного решения проблемы оценки организации системы
управления, получения объективных результатов, пригодных для сравнения
вариантов совершенствования необходимо определить свойства, всесторонне
описывающие состояние организации, и возможность их количественного измерения
с помощью единых критериев и показателей.
Внутренняя упорядоченность элементов и связей системы, отражающаяся
свойствами организации, является функцией информированности системы,
создающей необходимые условия для реализации целей, задач в процессе ее
функционирования. С точки зрения составляющих элементов организация системы
управления характеризуется [2]:
 качественным и количественным составом управленческого персонала,
техническими средствами, информационных технологий, организацией труда;
 способом взаимосвязи целей, задач, функций и полномочий на принятие
решений по уровням и звеньям системы, определяющей тип структуры;
 иерархией целей и задач работников управления;
 уровнем централизации задач и полномочий в системе;
 связями между структурными элементами и отдельными работниками,
участвующими в процессе управления;
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 совокупность показателей, описывающих организационную культуру;
 количественным и качественным составом структурных элементов.
Такой подход основан на дифференцированной оценке организации системы
управления и позволяет выявить направления воздействия составляющих ее
элементов на результативность деятельности работников системы управления, что
определяется путем разработки системы показателей, отражающих достижение
заданного уровня организации. К таким показателям можно отнести следующие:
показатели,
характеризующие
результативность
мероприятий
по
инновационному преобразованию системы управления и отражающие качество
деятельности работников управления;
показатели, характеризующие экономичность системы управления (количество
звеньев в системе, персонал и затраты на его содержание, минимальные при
обеспечении наибольшей эффективности производственной системы);
показатели, характеризующие затраты на проведение мероприятий по
совершенствованию (капвложения, затраты на НИОКР, подготовку и обучение
персонала);
показатели, определяющие пути достижения заданного уровня организации
системы управления, отражающие состояние или степень ее совершенствования.
Оценка требований среды и возможностей их удовлетворения, а также
трансформация их во внутренние цели, отражающие также и собственные интересы,
являются основой функцией аппарата управления на высшем уровне, от
эффективности, выполнения которой зависят как результаты производственной и
инновационной деятельности, так и вся организация системы управления
строительного комплекса, обеспечивающая повышение эффективности производства.
Несмотря на то, что собственные цели производственных предприятий часто
остаются неизменными, формы и методы их реализации меняются в зависимости от
условий внешней среды, что вызывает необходимость обеспечения динамичности и
гибкости организационного механизма управления. В свою очередь гибкость и
динамичность организационного механизма управления основаны на специализации
структурных звеньев системы управления и устойчивости образующихся связей,
обеспечивающих эффективное функционирование системы управления и повышение
ответственности за принимаемые решения [5]. Эти принципы предопределили
концептуальное теоретическое обоснование и практическое применение особых
организационных форм управления, позволяющих на основе инновационной
деятельности удовлетворять требования времени, используя одновременно
сложившиеся производственные и функциональные структуры.
В современных условиях хозяйствования совершенствование организационных
форм и структурных звеньев включает следующие направления: разработка
долгосрочных стратегических и инновационных программ; улучшение структуры
управления на базе программно-целевых методов; совершенствования процесса
принятия и реализации управленческих решений; улучшение работы с кадрами;
использование современных информационных технологий в управлении; развитие
форм привлечения персонала к управлению производством и т.д.
Наибольший интерес представляют организационные формы управления
целевыми программами для решения задач по повышению эффективности
производства строительного комплекса (или его предприятий). В этом случае сфера
организационного взаимодействия, охватываемая процессом управления повышением
эффективности, определяется структурой инновационного процесса и основными
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группами факторов, влияющих на его реализацию. По этой причине инновационный
процесс повышения эффективности производства можно рассматривать как результат
взаимодействия технической подсистемы с социальной, экономической,
экологической и политической подсистемами.
Капитальное строительство во многом определяет экономическое и социальное
развитие региона, поэтому его необходимо рассматривать как целостную
организационную систему, охватывающую всю совокупность производственно,
технологически и функционально связанных, различных по характеру и содержанию
деятельности предприятий и организаций: заказчиков производственных комплексов
и жилищного домостроения; проектировщиков строительных объектов; научноисследовательских институтов и организаций в области разработки новых
стройматериалов, комплектующих и технологий строительства; поставщиков
оборудования и материалов, производителей строительно-монтажных работ,
инвестиционных организаций и т.д. Сложившиеся в настоящее время
организационные формы управления инвестиционно-строительным комплексом не
позволяют успешно решать инновационного, что предопределило образование новых
организационных форм предприятий и строительных комплексов.
Основные направления совершенствования организационной системы
управления инвестиционно-строительным комплексом определяются положениями
теории организации, проверенными на практике:
концентрация
однородных
по
ориентации
видов
деятельности,
сопровождающаяся специализацией организационно-обособленных исполнительных
звеньев;
выделение ответственности отдельных звеньев и уровней управления на
достижение конечных результатов;
централизация полномочий по определению стратегии развития и
долгосрочному планированию в сочетании с децентрализацией прав по тактическому
управлению исполнительской деятельности;
интеграция в общих организационных границах подсистем, занятых
целеполаганием и распределением ресурсов с исполнительными подсистемами
(звеньями).
Многоцелевой подход к решению производственных задач вызывает
необходимость в усилении межфункциональных связей, динамичности подсистемы
горизонтальной межфункциональной координации для оперативного согласования
отдельных элементов, ориентированных на выполнение конкретных целевых задач.
Широкие возможности для построения такой организации создает комплекс целевых
программ и методов, базирующихся на стандартах предприятия и комплексном
планировании эффективности и использующих механизм программно-целевого
управления, который получил большое распространение во многих развитых странах
[4].
Управление процессом повышения эффективности производства, обеспечение
увязки конечных и промежуточных целей производства на единой организационнометодической и нормативно-технической базе возможно только при реализации
целенаправленного комплекса мероприятий. Целенаправленное воздействие на
процесс повышения эффективности использования элементов производства
определяет возможности совершенствования производственного процесса и
продукции предприятия. Количественный состав подсистем не должен быть
увеличен, т.е. должен быть ограничен охватом необходимых и достаточных
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направлений повышения эффективности производства, достаточно точно
описывающих процесс, учитывая всю совокупность системообразующих факторов.
Система повышения эффективности
производства

Организационное
обеспечение

Социально-экономическая
эффективность системы

Управление
эффективностью
использования трудовых
ресурсов

Управление
инновационной
деятельностью

Управление
использованием ОПФ и
капитальных вложений

Управление процессом
производства

Управление
эффективностью
использования
материальными ресурсами

Управление развитием
производства

Управление качеством
продукции

Управление финансовоэкономической
деятельностью

Рис.1. Структура системы повышения эффективности производства
При построении структуры системы необходимо соблюдать определенную
последовательность и единство принципов обособления и взаимодействия подсистем.
Поэтому в основу формирования организационной структуры системы повышения
эффективности строительного производства может быть положен поэлементный
подход и сформированы следующие подсистемы: управления эффективностью
использования трудовых ресурсов; управление эффективностью использования
основных фондов, материальных ресурсов и капитальных вложений; управление
качеством продукции. Кроме того необходимо формирование координирующих
подсистем, непосредственно воздействующих на элементные структуры и
обеспечивающих их взаимодействие путем совершенствования всех подразделений
строительного предприятия. К таким координирующим подсистемам относятся:
управление инновационной деятельностью; управление процессом производства;
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управление развитием производства; управление финансово-экономической
деятельностью. Схематически организационная структура системы повышения
эффективности
производства
может
быть
выражена
взаимосвязанными
подсистемами, в совокупности отражающими все аспекты деятельности предприятия
по повышению эффективности производства и реализации управления ими (рис.1).
Взаимодействие подсистем, как уже было указано, обеспечивается комплексом
мероприятий по повышению эффективности производства. Целевые показатели
каждой подсистемы определяют критерии оценки результативности ее действия с
учетом влияния данной подсистемы на другие составляющие повышения
эффективности производства.
Взаимодействие между элементами в системе происходит благодаря наличию
организационных связей между ними, степень взаимодействия между элементами
системы управления определяются особенностями этих связей и характеристиками
элементов. В результате интерэктности, которая характеризует способность
элементов, образующих систему, взаимодействовать между собой в процессе ее
функционирования, для системы управления изменения параметров входных потоков
одного элемента приводит к изменению параметров выходных потоков других
элементов, подсистем и выходных переменных системы в целом [6].
Системный подход позволяет построить описательную модель организации
системы управления для обеспечения условий повышения эффективности
производства и управления. Такая организационная модель системы управления
должна отражать адекватно, в контролируемой форме реальные условия и
особенности функционирования системы управления повышением эффективности
производства, его развитием. Для этого необходимо как морфологическое, так и
параметрическое описание системы, дающее полную характеристику организации.
Исходя из этого, для полного описания организации системы управления
эффективностью производства и параметров ее состояния можно подчеркнуть
следующие характеристики:
 отдельных элементов организации системы (численность, структура,
качественный
состав
кадров
управления,
система
показателей
информационного обеспечения и т.д.);
 топологического разреза организации, системы, связанные со структурой, с
количеством уровней и подразделений и определением соотношений между
ними;
 степень функционального соответствия элементов функциям системы
управления повышением эффективности производства;
 процесса управления, связанные со структурными и временными изменениями;
 организационной культуры управления, показывающие степень развитости
социально-экономической структуры, касающиеся типа и формы организации
и деятельности людей, уровня их организационных знаний и сознания;
 временного разреза организации;
 эффективности организации управления.
 Указанные группы характеристик можно представить в виде типовых блоков и,
исходя из цели и задач совершенствования системы управления, в систему
анализа и оценки войдет только часть показателей.
Комплексный план мероприятий по повышению эффективности производства
базируется на обосновании оптимального состава включаемых в него мероприятий
для каждой подсистемы и системы в целом, а также ожидаемых результатах
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функционирования подсистем и необходимых для их обеспечения ресурсов.
Реализация общих функций управления предусматривает стимулирование
повышения эффективности производства по коэффициентам эффективности,
устанавливаемым для исполнителей по каждой из подсистем в зависимости от их
значимости. Анализ учитываемых показателей и коэффициентов с целью выявления
приоритетов пропорционального развития подсистем способствует регулированию
процесса повышения эффективности их функционирования. В целях обеспечения
пропорциональности и сбалансированного развития и использования ресурсов
производства строительного предприятия возможно объединение ресурсных блоков в
рамках единой программы повышения эффективности производства. Однако,
управление повышением эффективности трудовых ресурсов, в силу их специфики и
значения для социального развития предприятия, можно отнести к самостоятельному
блоку – управления социальным развитием производственного коллектива.
Конкретный состав подсистем для различных организационно-правовых форм
строительных предприятий может быть различным и определяется с учетом их
масштабов, специализации, производственной структуры и др. особенностей.
Создание целевых программ в рамках системы повышения эффективности
производства
и
реализация
рассмотренных
принципов
предопределяют
необходимость
соответствующей
реорганизации
действующей
структуры
управления. Особенно важным при этом становится информационное обеспечение
данными по каждой составляющей эффективности, а также то, что необходимость
комплексного воздействия на все стадии оборота ресурсов часто вступает в
противоречие с уже сложившейся структурой управления, требуя переориентации
организационно-технической
составляющей
производства.
Повышение
эффективности производства за счет управления эффективностью использования
ресурсов (трудовых, производственных фондов, материальных, финансовых) требует
целенаправленной деятельности функциональных подразделений производства
(технических, экономических, отделов МТС, линейного руководства и др.). Такая
координация в рамках сложившейся структуры управления практически не
достигается. Поэтому необходимо формирование целевого органа управления,
которым может выступать координационный совет предприятия, сочетающий в себе
принципы программно-целевого и линейно-функционального управления. Во главе
координирующего совета стоит руководитель комплексной программы повышения
эффективности производства, которым является генеральный директор строительного
предприятия. На каждого руководителя подсистемы возлагается вся полнота
функционального руководства, которыми принимаются управленческие решения, но
организацию реализации этих решений обеспечивают непосредственные
руководители группы исполнителей в соответствии с линейно-функциональной
структурой управления. Оперативные решения принимают руководители
структурных подсистем. Распорядительные и аналитические функции, связанные с
переработкой информации должна осуществлять программная группа совета.
Координационный совет необходимо в данной системе рассматривать не как
временный орган, а как временный орган, а как форму развития творческой
активности, основу формируемой системы управления.
В зависимости от степени централизации управления каждая подсистема может
реализовать целевую программу и задачи управления одним или несколькими
подразделениями предприятия, или исполнителями. Общие функции управления
производством: планирование, организация, контроль и координация, мотивация в
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системе повышения эффективности производства реализуется в следующих общих
функциях системы:
 прогнозирование и планирование процесса повышения эффективности
производства;
 организация управления эффективностью;
 координация деятельности персонала, направленной на повышение
эффективности производства;
 регулирование процесса повышения эффективности;
 контроль процесса повышения эффективности;
 стимулирование повышения эффективности производства.
Программно-целевое управление обеспечивается фактически сочетанием
целевого управления с линейным и функциональным и реализацией в подсистемах
конкретных целевых функций управления. Общая функция организации управления
конкретизируется через целевые функции – организацию управления эффективным
использованием ресурсов, качеством продукции, процессом производства,
инновационным развитием производства и социальным развитием производственного
коллектива. Специальные функции определяются по этапам процесса развития
производства, стадиям жизненного цикла ресурсов и продукции. Организация
управления эффективным использованием ресурсов в основном производстве
является одной из таких специальных функций. Иначе говоря, специальные функции
выступают как объект управления, отражая специфику, как производства, так и
управления.
Для каждой подсистемы определяются конкретные целевые функции,
специальные функции и элементы управления, причем с учетом особенностей
конкретного предприятия они могут быть различны на основе системного подхода
определяется состав функций, элементов системы и формируются связи между ними.
Специальные функции подсистем в совокупности представляют содержание
конкретных целевых функций, совокупность которых по всей управляющей системе,
в свою очередь, представляет содержание основных функций управления
производством.
Таким образом, обеспечение повышения эффективности производства
возможно лишь в том случае, если при формировании объекта управления, целей и
организационной структуры учитывается весь комплекс факторов, элементов,
функций и задач каждой подсистемы. Принципиальная организационнофункциональная схема системы повышения эффективности строительного
производства показана на рис.2.
Основными характеристиками подсистем системы повышения эффективности
производства являются: цель, задачи, функции и критерии оценки эффективности.
Для подсистемы управления эффективностью использования ресурсов (трудовых,
производственных фондов, материальных и финансовых) главной целью является
повышение эффективности их использования. Задачами данной подсистемы
являются:
 формирование кадрового потенциала производства, стимулирование труда,
управление трудовым процессом;
 ориентация
на
капиталосберегающую
интенсификацию,
улучшение
технологической структуры основных фондов, интенсификация использования
основных фондов;
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 обеспечение производства материальными ресурсами, оборотными фондами,
ускорение оборачиваемости оборотных фондов, построение рациональных
хозяйственных связей;
 определение и обоснование потребности в финансовых ресурсах,
систематический анализ и выявление резервов повышения уровня организации
их использования, усиление контроля за рациональным использованием
финансовых
ресурсов,
совершенствование
финансово-кредитного
планирования и др.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СП

Генеральный директор

Управление
качеством
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Управление
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Управление
эффективность
ю
использования

Координации
-онное бюро

Организационное
обеспечение
системы

Совершенствование
управления и
организации

Координационный совет

Цели по направлениям

Методы и средства обеспечения целей
Комплексный план по повышению эффективности
Исполнители (подразделений предприятия)
Обеспечение процесса повышения эффективности производства

Контроль
эффективности
Оценка
эффективности

информация

Анализ
эффективности
производства

Планирование
показателей
Стимулирование
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эффективности
Регулирование
эффективности

Рис. 2. Организационно-функциональная схема системы ПЭП
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При этом критериями оценки эффективности функционирования подсистемы
управления эффективностью использования ресурсов производства являются [7]:
 рост производительности труда, повышение качества труда, повышение уровня
социального развития предприятия, сокращение непроизводственных потерь
рабочего времени;
 рост показателей использования основных производственных фондов,
сокращение сроков ввода основных фондов, снижение доли затрат в
себестоимости по амортизации, повышение эффективности капитальных
вложений;
 снижение материальных затрат на 1 руб. реализованной продукции, повышение
рентабельности производственных фондов, ускорение оборачиваемости
оборотных фондов;
 повышение уровня рентабельности и рост прибыли, снижение себестоимости и
др.
Функциями составляющих подсистемы управления эффективностью
использования ресурсов являются планирование и организация обеспечения
поставленных целей и выделенных задач (планирование труда, развития и
использования основных фондов, планирование и организация технического
обслуживания оборудования и т.д.).
Цель подсистемы управления инновационной деятельностью является
повышение технического уровня производства, для достижения которой можно
выделить основную задачу – внедрение в производство прогрессивных технических и
технологических решений. Критериями оценки эффективности данной подсистемы
являются: повышение уровня механизации, повышение производительности труда,
снижение себестоимости. Главной функцией подсистемы является прогнозирование и
планирование инновационной деятельности по развитию производства за счет
совершенствования техники и технологии, применения прогрессивных материалов и
комплектующих.
Подсистема управления качеством продукции (услуг) имеет цель обеспечения
оптимального уровня качества продукции путем формирования качества,
обеспечения заданного уровня качества и поддержание его на требуемом уровне.
Основным критерием эффективности является снижение потерь от брака, отсутствие
рекламаций и др. Это достигается выполнением функций планирования и
прогнозирования
качества,
организации
и
регулирования
процессов
совершенствования продукции, ее эксплуатационных характеристик, стимулирования
повышения качества.
Целью функционирования подсистемы совершенствования управления
производством является создание организационной системы предприятия адекватной
требованиям современного менеджмента. Данная цель может быть достигнута с
помощью решения задач: совершенствования информационного обеспечения
управления его структуры, повышения качества управленческих решений и методов
его стимулирования. Критериями оценки эффективности подсистемы служат
ритмичная работа производственных и управленческих подразделений, выполнение
запланированных мероприятий и заданий. К основным функциям подсистемы
совершенствования управления производством можно отнести следующие:
 организация планирования и прогнозирования;
 совершенствование организации производства и управления в статике и
динамике;
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 организация оперативного планирования и регулирования производства и
управления;
 организация анализа и диагностики, оценка производственно-хозяйственной
деятельности.
Таким образом, подсистема управления процессом производства направлена не
только на организационное обеспечение производства, но на совершенствование
процесса управления предприятием строительного производства, а также управление
социальным развитием производственного коллектива. В новых условиях
хозяйствования резко возрастает значение функции прогнозирования и планирования
деятельности всех подсистем строительного производства, роль, которой
недооценивается многими руководителями предприятий.

Литература:
1. Асаул А.Н. Формирование и оценка эффективности организационной структуры
управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы. – СПб.: СПбГАСУ. 2009
2. Асаул А.Н., Грахов В.П. Маркетинг-менеджмент в строительстве. - СПб.:
Гуманистика, 2007
3. Бузырев В.В. Повышение эффективности управления инвестиционно-строительным
комплексом в рамках финансово-промышленных групп / Сб. науч. тр. - СПб.:
СПбГАСУ, 2001
4. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Л.-мл. Организация: поведение,
структура, процесс: пер. с англ. - 8-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 662 с.;
5. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса: учебник. - М.: Финансы и статистика,
2000. - 510 с.;
6. Заренков В.А. Проблемы развития строительных компаний в условиях российской
экономики. - СПб.: Стройиздат, 1999.
7. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе:
пер. с англ. – М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2006.

426

ГЛАВА 6.7. МОНІТОРИНГ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА РИНКУ ПОСЛУГ
123B

Поліщук І.І.
кандидат економічних наук
Шарко В.В.
кандидат економічних наук
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського торговельно-економічного університету
124B

125B

Підприємства поштового зв’язку є складними механізмами, які функціонують в
системі соціально-економічного комплексу України та формують одну з
найважливіших підгалузей народного господарства – поштовий зв'язок.
Задовольняючи потреби цільової аудиторії у спілкуванні, високоякісна робота
підприємств поштового зв’язку має величезне значення для розвитку держави.
Найбільша частка ринку послуг поштового зв’язку належить національному
оператору поштового зв’язку - українському державному підприємству поштового
зв’язку «Укрпошта». Як монополіст, дане підприємство на ринку послуг забезпечує
виконання соціальної функції, яка проявляється в забезпеченні доступу юридичних та
фізичних осіб до універсальних послуг поштового зв’язку, а також утримання
широкої мережі відділень поштового зв’язку по всій території України. Все це є
факторами, що суттєво ускладнюють отримання позитивних результатів діяльності
підприємства.
Враховуючи сучасні умови господарювання, важливим є проведення
моніторингу факторів макросередовища підприємства поштового зв’язку на ринку
послуг, що дасть можливість виокремити їх кількість, визначити їх вплив та
враховувати отримані результати при прийняті маркетингових рішень, пов’язаних із
підвищення ефективності функціонування підприємства.
З різних позицій науково-методичні засади визначення сутності і завдань
моніторингу середовищ достатньо повно викладені в працях українських та
зарубіжних вчених, таких як Н.В. Алексеєнко, І.А. Бланк, І.Р. Бузько, В.М. Вовк, П.В.
Єгоров, В.Ш. Рапопорт, Г.В. Савицька та інші. Фундаментальні основи
маркетингового менеджменту викладені у наукових працях А.В. Войчака, Т.П.
Данько, Н.В. Куденко, Ж.Ж. Лабмена, М.О. Окландера, В.П. Онищенка, А.Ф.
Павленка, В.Н. Парсяка та інших. Значний внесок у розробку теоретикометодологічних основ ефективного розвитку підприємств зв’язку зробили вітчизняні
вчені: В.М. Гранатуров, О.А. Князєва, Н.О. Князєва, В.М. Орлов, Н.Ю. Потапова–
Сінько, О.С. Редькін, Є.М. Стрельчук, Н.А. Хрущ та інші.
У той же час, питання, пов’язане із моніторингом факторів макросередовища
підприємства поштового зв’язку на ринку послуг як одного із напрямів підвищення
ефективності його функціонування, все ще не знайшло належного відображення в
наукових дослідженнях, тому звернення до нього зумовило вибір даної теми.
Метою дослідження є проведення моніторингу факторів макросередовища
підприємства поштового зв’язку на ринку послуг на прикладі національного
оператора поштового зв’язку (ОПЗ) як одного із шляхів підвищення ефективності
його функціонування.
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В умовах господарювання маркетингова діяльність підприємств поштового
зв’язку відіграє важливу роль у забезпеченні його стабільного функціонування та
розвитку. Для кожного суб’єкта господарювання зростає необхідність адекватної
оцінки свого стану на ринку, який виступає не просто як характеристика оцінки
господарської діяльності «для внутрішнього користування», а насамперед, як
характеристика стану підприємства в цілому, в тому числі і для зовнішніх
користувачів (партнерів, акціонерів, кредиторів тощо).
Через те, ТОП-менеджерам необхідно періодично проводити моніторинг
факторів впливу макросередовища на діяльність підприємств поштового зв’язку,
результати якого стимулюватимуть до прийняття ефективних управлінських рішень
для збереження ринкової їх частки.
Відомо те, що підприємство поштового зв’язку функціонує на ринку послуг,
яке змінюється під впливом різноманітних факторів і ці зміни призводять до
позитивних або негативних наслідків для самого підприємства.
Постійна боротьба за споживача спонукає ОПЗ до порівняння власних
можливостей із можливостями конкурентів, виявлення основних факторів успіху,
визначення конкурентних позицій і забезпечення конкурентних переваг. Це
обумовлює дослідження впливу факторів макросередовища на підприємства а також
встановлення взаємозв’язку із внутрішніми факторами впливу на його діяльність та
кінцеві результати у вигляді прибутку, які досягаються за рахунок збільшення обсягів
продажу вироблених послуг у результаті проведення цілеспрямованої збутової
політики (рис.1).
Внутрішні фактори впливу
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Рис. 1. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на діяльність та кінцеві
результати оператора поштового зв’язку [11, с.9]
В економічній літературі зазначено, що сучасні підприємства пов’язані з
багатьма факторами макросередовища (зовнішнє середовище), які не однаково
впливають на кожне підприємство і це залежить від особистісної суті та характерних
ознак підприємства. Проте, не існує єдиної точки зору в економічній літературі щодо
визначення макросередовища підприємства.
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Так, В.О. Василенко та Т.І. Ткаченко [1, с.79] стверджують, що зовнішнє
середовище є джерелом, що забезпечує підприємство ресурсами, які необхідні для
підтримки його внутрішнього потенціалу на належному рівні. Ці ресурси не
безмежні, на них претендують багато підприємств, що перебувають в цьому
середовищі. Тому завжди існує небезпека того, що підприємство не зможе одержати
необхідні ресурси в потрібний час із зовнішнього середовища.
М.Г. Гребньов [7] під макросередовищем розглядає «...зовнішні умови
здійснення підприємницької діяльності, що не залежать від фірми (підприємства,
організації), але які мають обов’язково враховуватися під час розроблення стратегії її
розвитку, бізнес-плану і т.д.».
Також, В.В Ковальов та О.Н. Волкова [3, с.374] під макросередовищем
розуміють середовище, що формується учасниками економічної діяльності, які є
зовнішніми по відношенню до підприємства.
З позицій сучасного маркетинг - менеджменту С.В. Трохіна [10] розглядає
макросередовище як сукупність суб'єктів, що перебувають за межами підприємства і
роблять який-небудь вплив на його фінансовий стан.
Більш повне визначення макросередовища дають західні вчені М.Х. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоурі [6], які розуміють «...всі умови і фактори, що виникають в
оточуючому організацію середовищі, незалежно від діяльності конкретної організації,
але що впливають або можуть вплинути на її функціонування і тому потребуючі
прийняття управлінських рішень».
Ми погоджуємось із думкою західних вчених, але на наш погляд,
макросередовище вітчизняних підприємств – це певна система факторів впливу на
його функціонування, яка формується в оточуючому середовищі та не підлягає зміні з
боку самого підприємства.
Розглянемо еволюцію поглядів на природу макросередовища підприємства.
Найбільш серйозної уваги щодо впливу макросередовища на підприємство приділяли
представники системного підходу в маркетинг - менеджменті.
Так, Ч. Барнард [12] уперше розглянув підприємство як соціальну систему.
Основні функції менеджменту, на його думку, полягають у визначенні завдань
організації, підтриманні зв'язку між її окремими елементами і забезпеченні їхнього
ефективного функціонування. Автор сформулював ідею соціальної відповідальності
корпорації, згідно з якою діяльність окремих організаційних підсистем та прийняті в
них рішення мають соціальні наслідки як для самого підприємства, так і для
навколишнього середовища, тому менеджмент має це враховувати з позиції
перспективних інтересів підприємства.
П. Друкер у своїх працях [2] визначив такі основні положення: виняткова роль
професійного менеджера в організації; ідея самоврядування трудового колективу,
відповідно до якої робітники та службовці мають обирати спеціальний орган для
вирішення соціальних проблем і таким чином підвищувати свою відповідальність за
справи фірми; управління здійснюється згідно з визначеними завданнями організації.
Лише після їх розробки можна визначити функції, систему і методи взаємодії
елементів процесу управління.
Ці положення суперечили парадигмам, що діяли з часів А. Файоля, відповідно
до яких на перше місце ставилися функції та процес управління.
Найбільш відомими представниками школи науки управління є Р. Акофф, Л.
Берталанфі, С. Бір, А. Гольдбергер, Д. Фосрестер, Р. Люс, Л. Клейн, Н. ДжорджескуРеган. У школі науки управління розрізняють два головних напрямки:
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1) виробництво розглядають як «соціальну систему» з використанням
системного, процесного та ситуаційного підходів;
2) досліджують проблеми управління на основі системного аналізу та
використовують кібернетичний підхід, включаючи застосування математичних
методів і ЕОМ.
Як пише В.О. Василенко про системний підхід «... це філософія управління,
метод виживання на ринку, метод перетворення складного в просте, сходження від
абстрактного до конкретного» [1, с.58]. Ми вважаємо, що даний підхід допомагає
керівникам аналізувати всю організацію в єдності її складових частин, нерозривно
пов'язаних із навколишнім середовищем.
Загальноприйнято те, що розвиток будь-якої системи багато в чому залежить
від управління. Процесу управління потребують як домашні господарства (мікро-,
малі-, середні підприємства), так і економіка країни вцілому. Щоб управління було
ефективним, на нашу думку необхідно ґрунтуватися на різноманітних наукових
підходах, в тому числі і системному.
Безперечною перевагою системного підходу є спрямування на слабо
структуровані проблеми, пошук оптимального варіанта їх вирішення [8]. Такі
проблеми виникають на рівні складних систем.
Прикладом складних економічних систем є підприємство. Це система, що
відрізняється наявністю численних різноманітних зв'язків, передусім інформаційних.
Як і в будь-якій системі, тут існує ефект синергії: випуск продукції або надання
послуги можливе тільки на рівні всього підприємства. До складу підприємства
входить низка підсистем (служб, підрозділів), кількість і розмір яких залежить від
його специфіки. Водночас підприємство є частиною більшої системи — галузі,
економіки регіону, країни загалом.
У 80-ті роки XX ст. однією з найбільш популярних теорій системного підходу
стала концепція «7-S», розроблена Е. Атосом, Р. Паскалем, Т. Штерсом, Р.
Уотерменом, яка передає спосіб осмислення проблем, пов'язаних з розвитком або
перебудовою організації (модель Мак-Кінсі «7-S»).
Ще з 50-х рр. XX ст. було характерним формування нового етапу в розвитку
управлінської думки. На основі синтезу ідей, висунутих у попередні періоди,
дослідники прийшли до розуміння необхідності комплексного підходу до управління.
Крім того, була сформульована ідея про те, що управління - це не тільки наука, але і
мистецтво. А от 70–90-і рр. дали уявлення про підприємство як відкриту систему, яка
активно взаємодіє зі складним та різноманітним макросередовищем і, врешті-решт,
пристосовує внутрішню організаційну структуру до стану зовнішнього середовища
суб’єкта господарювання.
З розвитком ринкових відносин завдання маркетинг - менеджменту
підприємства стають більш складними і суперечливими. За таких умов розробка
управлінських рішень вимагає пошуку та розробки нових підходів щодо аналізу
конкретних ситуацій з урахуванням усіх факторів, оцінки їхнього впливу на
діяльність підприємства і результатів його функціонування. Так виникла необхідність
у розробці ситуаційного підходу, загальна схема якого включає такі етапи:
 діагноз ситуації для визначення головних проблем;
 формулювання управлінських цілей і виявлення головного шляху досягнення
їх;
 вивчення характеристик ситуації з виділенням факторів, що впливають на
прийняття рішень;
1B
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 розробка альтернативних курсів дій;
 оцінювання кожної альтернативи і визначення найкращої з них у відповідній
ситуації;
 оцінювання плану в конкретній ситуації з погляду ефективності досягнення
мети підприємства.
Однак, на нашу думку, сутність ситуаційного підходу зводиться не стільки до
цієї процедури, скільки до спроби теоретично сформулювати, дослідити та
рекомендувати типові рішення в сфері організації виробництва та управління щодо
систем внутрішньофірмового планування та обліку, інформаційно-обчислювальних
систем, у доборі персоналу відповідно до кожної з типових управлінських ситуацій.
Проаналізувавши низку наукових профільних досліджень, зауважимо, що
широку популярність завоювали саме ідеї ситуаційного підходу, в межах якого
доводиться правомірність різних типів систем управління (як жорстко
регламентованих, так і заснованих на внутрішній свободі), залежно від конкретних
організаційних характеристик підприємств.
Для розуміння природи макросередовища підприємства розглянемо його
моделі [6; 8; 9; 13; 14]. Розробником однієї з них, в якій макросередовище
ототожнюється з галуззю (галузями), в якій діє підприємство є М. Портер. Дана
модель має назву – модель «галузевої структури» [9]. А галузеве середовище
складається з певних «конкурентних сил», що можуть загрожувати підприємству або
надають можливості для його розвитку. Серед конкурентних сил виділяють такі [9]:
конкуренти, які присутні на ринку; покупці (споживачі); постачальники; товаризамінники (субститути) та потенційні конкуренти з інших галузей. Отже, на наш
погляд, дана модель є однією із перших фундаментальних точок зору щодо
макросередовища підприємства, яке знаходить відображення, на сьогоднішній день,
при вирішенні практичних завдань. Але, один з основних недоліків моделі є
неможливість врахування позагалузевих факторів впливу на підприємство, хоча в
описі моделі ці впливи присутні і називаються «зовнішніми силами».
Наступною моделлю є модуль «пізнавальних систем» (прийняття рішень) [8].
Сутність даної моделі полягає в тому, що існуюча на підприємстві система прийняття
управлінських рішень дозволяє керівництву отримувати загальне уявлення про
макросередовище і використовувати його при виборі корпоративних стратегій.
Система прийняття рішень (пізнавальна система) формується та підтримується в
робочому стані на основі знання та досвіду причин зміни середовища. У тому
випадку, якщо зміни в макросередовищі відбулися не відповідно до припущень
вищих керівників, то ці зміни розглядають як функцію невідповідності між цими
припущеннями та реальними подіями [8]. На наш погляд, недоліком даної моделі є те,
що стратегічні рішення формуються не зовсім коректно, тобто вони приймаються на
основі інформації про поточний стан макросередовища, при цьому не
використовується безпосередній досвід та уявлення стосовно змін його факторів.
Як показали наші дослідження, у концептуальному плані структура
макросередовища описується двома моделями – ієрархічною та неієрархічною.
А.Р. Стерлін, І.В. Тулін [8] описали модель «сфери дії організації». В її основу
покладено концепцію «неієрархічності» макросередовища підприємства. Сутність
концепції полягає в тому, що в ній немає чітких припущень щодо складу
макросередовища, яке складається із взаємозалежних та не підпорядкованих один
одному складових. Стверджується [8], що ці складові впливають на формування
цілей, загальний стан і розподіл ресурсів, а також на «імідж» підприємства.
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Необхідно вказати, що дана модель описує макросередовище з урахуванням того
фактора, що межі зовнішнього і внутрішнього середовища дещо «розмиті» у
результаті взаємопроникнення складових підприємства та його зовнішнього
середовища.
Наступною є модель «ієрархічної» структури макросередовища. Однак, існує
дві точки зору в економічній літературі щодо сутності даної моделі. Перша точка зору
запропонована У. Діллом [13] та розвинута Дж. Томпсоном [14], які розглядали
зовнішнє середовище як ієрархічну дворівневу структуру, що складається із
зовнішнього шару організації, до якої входять організації, що впливають на
встановлення і здійснення цілей даного підприємства і «загального середовища», яке
перебуває за межами цього зовнішнього шару. Необхідно зазначити, що межа між
зовнішнім шаром і «загальним середовищем» не чітка. Після закінчення «загального
середовища» починається середовище завдань, яке перебуває під безпосереднім
контролем даного підприємства [13; 14].
Другою точкою зору є модель «ієрархічної» структури зовнішнього
середовища, запропонована М. Месконом та ін. [6]. Сутність її полягає у тому, що
існує три середовища: внутрішнє, зовнішнє середовище прямого і непрямого впливу.
Середовище прямого впливу складають постачальники, споживачі, конкуренти,
закони тощо, тобто ті, які безпосередньо впливають на дії підприємства. А
середовище непрямого впливу включає фактори (соціальні, культурні, політичної,
міжнародні та ін.), які опосередковано впливають на діяльність підприємства. Дана
модель знайшла найбільшого застосування в дослідженнях зі стратегічного
маркетингу.
Вагомий внесок до концепції «ієрархічності» макросередовища належить
відомому ученому Л. Буржуа [8], який встановив прямий зв'язок між даною
концепцією та ієрархією корпоративної, ділової і функціональної стратегій. Отже,
даний зв'язок є найбільш відповідним реально існуючій практиці вироблення
стратегій та відносин у системі «організація – середовище» у цілому.
На основі ієрархічної концепції розроблено «екологічну модель» [6].
М. Олдрич описує середовище згідно використовуваних підприємствами ресурсів і
їхнього розподілу. Він стверджує, що розвиток підприємства обмежується наявністю
ресурсів, за які ведеться конкурентна боротьба між підприємствами однієї галузі [8].
На наш погляд, недоліком робіт, що описують сутність «екологічної моделі» є
відсутність єдиної точки зору щодо кількості рівнів, на які необхідно поділяти
макросередовище (3 – 5 рівнів).
Велика кількість макрофакторів, що впливають на діяльність підприємства,
потребує їхньої систематизації, яка, у той же час, має важливе значення для
визначення шляхів підвищення ефективності господарювання.
У маркетинг - менеджменті загальноприйнято їх систематизувати за ознакою
впливу на діяльність підприємства на: мікрофактори та макрофактори.
Макрофактори – це фактори, які впливають на підприємство та його
мікросередовище і які воно не може контролювати [5]. Разом з тим, існує і такий
поділ: фактори макросередовища прямого і непрямого впливу [5].
Отже, макросередовище непрямого впливу – це взаємозв’язані фактори, які
чинять вплив на діяльність організації та вибір її подальшого розвитку, а
макросередовище прямого впливу – це фактори, які впливають на існування самої
організації та на конкретні результати її діяльності [6].

432

Особливу увагу необхідно приділити щодо розгляду причин (факторів), які
виступають безпосереднім каталізатором кризових ситуацій. Визнано, що здатність
підприємства пристосовуватись до економічних, технологічних, політичних та
соціальних змін – це гарантія не тільки його виживання, але й процвітання.
Як було зазначено вище, макрофактори мають як позитивний вплив, так і
негативний. В свою чергу, негативний вплив призводить до виникнення кризової
ситуації на підприємстві, яка являє собою ситуаційну характеристику будь-якого
суб’єкта, що є наслідком невизначеності в його зовнішньому та внутрішньому
оточенні [5; 11].
Однак не існує єдиної точки зору щодо кількості макрофакторів підприємства і
тому це стало основою для проведення даного дослідження. Ця проблема не стільки
пов’язана із визначенням кількості цих чинників, скільки із визначенням, який вплив
вони мають на підприємство, а саме на його ефективність функціонування.
Серед безлічі макрофакторів, які впливають на підприємство, виділяють ряд
основних. Наприклад, Ф. Котлер [4] стверджує, що макросередовище складається із
економічних,
демографічних,
природних,
політичних,
науково-технічних,
культурних, правових та міжнародних факторів.
На думку вчених-менеджерів М.Х. Мескона, М. Альберта та Ф. Хедоурі [6]
найдоцільніше виділяти шість груп факторів макросередовища. Це: економічні,
політико-правові, ринкові, міжнародні, соціальні та науково-технічні. Такої ж думки
дотримуються і науковці В.О. Василенко і Т.І. Ткаченко [1].
Використовуючи функціональний підхід до даного питання у дослідженні
пропонується виділяти п’ять груп факторів макросередовища, до яких відносять
економічні, соціально-культурні, природно-географічні, технологічні та політикоправові. Набір цих факторів здатен впливати на будь-яке підприємство і тому при
прийнятті маркетингових рішень його необхідно враховувати.
Отже, слід розглянути більш конкретно кожен фактор та який вплив він має на
діяльність підприємства, а саме на національного оператора поштового зв’язку
України.
Першою групою факторів є економічні. До них відносять: темпи інфляції та
дефляції, рівень зайнятості, спад виробництва, дефіцит державного бюджету,
податкову систему, міжнародний платіжний баланс [1, с.79], рівень заробітної плати,
обмінний курс, ставки банківського процента, валовий внутрішній продукт, рівень
економічного розвитку України [5].
Певні загрози для нормальної діяльності національного оператора поштового
зв’язку або нові можливості (рис. 2) можуть виникнути через зміну валютного курсу,
через нестабільність політичної та податкової ситуації у державах, які є
співучасниками у сфері спільних послуг, через діяльність зарубіжних корпорацій або
через ускладнення використання транспортних засобів для перевезення пошти (війни,
терор, форс-мажорні обставини, стихійні лиха та ін.).
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Економічні фактори

Зміна
валютного
курсу

Нестабільність
політичної і
податкової ситуації

Діяльність
зарубіжних
компаній

Форсмажорні
обставини

Рис. 2. Економічні фактори загроз (можливостей) нормальної діяльності
національного ОПЗ
Джерело: розроблено авторами на основі [5; 11]
Національного оператор поштового зв’язку України відчув на собі наслідки
стосунків із найближчими сусідами та країнами далекого зарубіжжя. Яскравим
прикладом є електронні грошові перекази та посилки з позначкою «Консигнація».
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ
ФАКТОРИ

Ставлення
соціальних
груп

Рівень прихильності
окремих груп
населення

Рівень
освіченості
населення

Рівень проф.
підготовки
населення

Життєві
цінності

Рис. 3. Соціально-культурні фактори загроз (можливостей) нормальної діяльності
національного ОПЗ
Джерело: розроблено авторами на основі [5; 11]
До соціально-культурних факторів (рис. 3) відносять ставлення соціальних
груп до бізнесу, рівень прихильності окремих груп населення до основних
традиційних культурних цінностей, рівень освіченості та професійної підготовки
населення, життєві цінності.
Так, оператор поштового зв’язку не може змінити культурних цінностей
суспільства, але здатен пропонувати різні варіанти для спілкування окремих
соціальних груп, до яких можна віднести молоді пари, заможних людей та інші
категорії.
Моніторинг природно-географічних факторів дає змогу визначити зміни у
діяльності підприємства (рис. 4).
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Рис. 4. Природно-географічні фактори загроз (можливостей) нормальної роботи
національного ОПЗ
Джерело: розроблено авторами на основі [5; 11]
Наприклад, розвинена мережа транспортних шляхів створює сприятливі умови
для використання автотранспорту для перевезення поштових відправлень. ТОПменеджери УДППЗ «Укрпошта» повинні враховувати географічне розходження в
структурі розподілу доходів. Одні райони знаходяться в стадії зростання, а інші –
вимагають для виживання державної підтримки. Також, дана група факторів
покликана відображати особливості попиту на послуги поштового зв’язку в різних
регіонах, з врахуванням історичних, рельєфних, кліматичних та інших особливостей.
Наприклад, місце проживання населення (місто, передмістя, сільська місцевість)
впливає на рівень доходності УДППЗ «Укрпошта».
Технологічний фактор макросередовища займає одне з важливих місць серед
факторів розвитку суспільної кон’юнктури. Технологія є одночасно внутрішньою
змінною та зовнішнім фактором великого значення. Зростання рівня НТП дало
можливість УДППЗ «Укрпошта» впровадити нові послуги, такі як електронна пошта,
гібридна пошта, експрес-доставки, послуги Інтернет, кур’єрська доставка, «Фото
поштою», розвиток каталожної торгівлі та проникнути у сферу банківських послуг –
валютні перекази, валютно-обмінні операції, споживче кредитування, прийом
платежів від населення тощо.
За рахунок збільшення номенклатури продукції (послуг) національний
оператор поштового зв’язку збільшує свою частку на ринку, але внаслідок розвитку
кон’юнктури ринку України та підвищення рівня конкуренції УДППЗ «Укрпошта»
втрачає монопольне становище на ринку поштових і супутніх послуг і як результат
втрачаються потенційні доходи.
Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що при розвитку НТП існує
два протилежних впливи на підприємство, а в нашому випадку, на оператора
поштового зв’язку.
По-перше, поява нових технологій та видів продукції веде до збільшення
кількості робочих місць та підвищення платоспроможності та попиту, а поява
сучасних засобів зв’язку – мобільного зв’язку, впливає на зниження обсягів письмової
кореспонденції.
По-друге, впровадження нових технологій призводить до зростання
продуктивності праці, вивільнення працюючих і, як наслідок, до збільшення рівня
безробіття.
Проводячи дослідження діяльність національного оператора поштового
зв’язку, який розпочав своє самостійне існування у 1995 році, неможливо визнати
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його високу ефективність функціонування через те, що в поштовій підгалузі,
переважно, ручна праця, низький рівень механізації, застосовуються застарілі
технології, результатом чого є низька рентабельність підприємств поштового зв’язку.
Фінансування підгалузі є важкою проблемою на шляху прискореного розвитку
економіки України в умовах ринкових відносин.
Поштова підгалузь має програму технічного та економічного розвитку і
реалізувати її було б неважко при виділенні достатніх коштів з бюджету, як
фінансується пошта в ряді зарубіжних країн світу. Проте, економіка України
знаходиться в критичному стані. В таких умовах держава не має можливості виділяти
кошти для розвитку підгалузі з технологічної сторони.
Одним з найважливіших факторів, який необхідно враховувати, на нашу думку,
у першу чергу є політико-правовий. Він виявляється в законодавчих актах Верховної
Ради України, нормативних актах Кабінету Міністрів, підзаконних і регламентуючих
актах міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади.
Граничні тарифи, податкова система, закони і нормативні акти уряду,
політична стабільність чи політичні конфлікти мають великий вплив на
підприємницьку активність УДППЗ «Укрпошта» [11].
Тарифи на послуги поштового зв’язку відіграють дуже важливу роль у
фінансовій діяльності підприємства, але вони повинні враховувати і стан економіки
країни, гарантувати мінімальний рівень послуг для населення з низькою заробітною
платою та давати достатній прибуток для наступних реінвестицій. Ось чому тарифи
на послуги національного оператора поштового зв’язку (пересилання простих листів,
передплату друкованих засобів масової інформації та пенсію) регулюються
державою. Стає очевидним той факт, що регулювання тарифної політики з боку
держави не дає можливості оператору поштового зв’язку самостійно підвищувати
тарифи, виходячи із власних економічних розрахунків і фінансових потреб. Це
стримує економічний розвиток галузі зв’язку.
Отже, можна зробити висновок про те, що розгалужена мережа УДППЗ
«Укрпошта» та необхідність надання універсальних поштових послуг, у тому числі
соціально незахищеним верстам населення на всій території держави, значно
збільшує витрати підприємства на надання цих послуг та зменшує їх доходність.
Таким чином, проведення моніторингу факторів макросередовища підприємства
поштового зв’язку на ринку послуг дало можливість визначити їх кількість та вплив
для прийняття маркетингових рішень, пов’язаних із підвищення ефективності
функціонування підприємства.
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