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ЭКОНОМИКА СТРАНЫ И ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Анотація. Розроблено теоретичні й емпіричні підходи до визначення витрат на підготовку спеціалістів,
що забезпечують сталий розвиток економіки держави.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, якість праці, вища освіта, фінансування освіти.

Summary. Theoretical and empiric approaches which determe charges on preparation of specialists which provide
steady development of state economy are developed.

Key words: intellectual potential, labour quality, high education, financing of education.

Первая часть
Постановка проблемы. Состояние и возмож�

ности развития экономики формируются сово�
купностью материально�вещественных (размер
территории страны, наличие достаточных для
промышленности природных ресурсов, условия
их добывания), нематериальных (идеи, инфор�
мация) и трудовых факторов, причём в состав
последних входят собственно труд (общее коли�
чество трудовых ресурсов), качество труда (про�
изводительность труда) и состояние интеллекту�
ального потенциала (количество и качество спе�
циалистов, способных генерировать и реализо�
вывать идеи развития). В XXI столетие челове�
чество вошло, имея глубоко и всесторонне ис�
следованную роль материально�вещественных и,
частично, — трудовых факторов, но на многие
вопросы относительно роли качества труда и
состояния интеллектуального потенциала вос�
требованных практикой ответов явно недоста�
точно. В современных условиях особенно акту�
альной стала проблема определения ресурсов
для воспроизводства интеллектуального потен�
циала и условий повышения качества труда.
Формальное знание механизма повышения ка�
чества труда через посредство новой техники и
технологии не объясняет, как именно должен
действовать воспроизводственный механизм ге�
нерирования идей этой техники и технологии.

Это противоречие может быть преодолено,
если будет предложен алгоритм практических
действий государства для воссоздания стимулов
творческой активности составляющих интеллек�
туальный потенциал специалистов. Разработка
такого алгоритма и составляет цель статьи.

Изложение материалов исследования. Постав�
ленная проблема имеет комплексный, много�
слойный характер, в связи с чем для достижения
цели статьи требуется большой объём доказатель�
ного материала, выходящий за пределы одной
журнальной публикации.

Мировая практика подготовки специалистов
для различных сфер деятельности (производство,
сервис, финансы и банковское дело, образование,
наука) не содержит сведений о том, что требую�
щиеся для этого ресурсы (прежде всего — финан�
совые) устанавливаются на основе теоретических
подходов. Во всех развитых странах формирова�
ние правительственных программ, проектов,
бюджетов поддержания и воспроизводства интел�
лектуального потенциала осуществляется эмпириX
ческим методом, то есть на основе опыта (сущ�
ность дефиниции см. [1, c. 1405]).

С помощью этого метода ресурсная база ус�
танавливается, прежде всего, для решения текуX
щих задач поддержания необходимого уровня
конкурентоспособности всей экономики, а так�
же её ключевых сфер. Обычно — это область
интересов и обязательств действующего прави�
тельства, и потому продолжительность текущих
мер, как правило, не выходит за пределы его
каденции, то есть 4–5 лет. Поскольку во всех
развитых странах высшее образование, как пра�
вило, платное, а размер платы колеблется в боль�
ших пределах (от 10 тысяч до 100 тысяч долларов
в год), причём в государственных ВУЗах размер
оплаты обычно ниже, чем в частных, то устанав�
ливаемые правительством ресурсы представляют
собою субсидии некоторым госвузам (обычно в
регионах с относительно высоким уровнем мало�
обеспеченных семей), целевое финансирование
программ по специфическим категориям населе�
ния (инвалиды, бывшие военнослужащие — уча�
стники боевых действий, нацменьшинства и др.),
гранты (персональные и коллективные). Эти ре�
сурсы остаются практически неизменными на
протяжении какого�то периода, если сохраняют�
ся количественные параметры системы высшего
образования и существенно не меняются её за�
дачи. Однажды сложившийся их размер может
повторяться ежегодно с незначительными коле�
баниями (обычно — в большую сторону).

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ
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Однако если возникают исключительные
причины, правительства добиваются адекватно�
го ресурсного обеспечения высшего образования,
проводя необходимые решения через законода�
тельные органы. В конце 1990�х годов и в начале
2000�х годов все развитые страны резко увеличи�
ли финансирование приоритетных направлений
научно�технического прогресса (в практику вош�
ло понятие «точечного» финансирования ВУЗов,
как центров науки, когда «ударные дозы» ресур�
сов направлялись на обеспечение конкурсных
рывков в области новейших технологий). Размер
этих ресурсов устанавливался также эмпиричес�
ки: для практической реализации имеющихся
идей за фиксированное время (например, за год,
два, три) требовалось столько�то приборов, обо�
рудования, сотрудников и т. д.; при возможности
многовариантного решения научных задач в силу
вступал конкурсный принцип и правительствен�
ный заказ получал победитель. Таким образом,
эмпирический метод совсем не означает механи�
ческой раздачи средств всем желающим их полу�
чить; к тому же из этого подхода следует и соот�
ветствующий государственный контроль эффек�
тивности их использования [2].

Следовательно, эмпирический механизм те�
кущего ресурсного обеспечения потребностей
системы высшего образования развитых стран
характеризуется ситуационностью его работы,
причём под ситуациями подразумеваются не тольX
ко вызовы глобального конкурентного соперничеX
ства, а также возникшие идеи (генерированные
интеллектуальным капиталом инновации), но и
различного рода кризисные сбои в работе экономиX
ческой системы. Именно эмпирический, то есть
рациональный ситуационный, подход к пробле�
мам высшего образования правительств развитых
стран в период экономического кризиса 2008–
2009 гг., когда в пакетах антикризисных мер об�
разование и наука получили мощную финансо�
вую подпитку как системообразующие институX
ты государства, позволил университетам вы�
стоять и не потерять динамики развития.

Такой же, эмпирический, подход к образова�
нию и науке исповедуют бизнес и обществен�
ность развитых стран. Экономический интерес
бизнеса в этих сферах строится на очевидном
прагматизме и, как неоднократно отмечал автор,
включается исключительно на стадиях непосред�
ственного ощущения им выгодности и потребно�
сти прямого сотрудничества, когда, например,
профинансированные государством фундамен�
тальные (теоретические) разработки финансиру�
ются бизнесом на прикладной стадии или когда
проучившиеся года два в бакалаврате за свой счёт
или за счёт государства лучшие студенты нужных
бизнесу специальностей продолжают учёбу (иног�
да — до окончания магистратуры) на средства
заинтересованных компаний. Но если поведени�

ем бизнеса в сферах образования и науки управ�
ляет экономическая выгода, причём выгода прямая,
непосредственная и «сиюминутная», то на иных
интересах строит свои отношения с этими сфера�
ми общественность — отдельные граждане и орга�
низации, выступающие как спонсоры, меценаты,
благотворители. Их вклады в фонды университе�
тов (Endowment) в виде пожертвований (что осо�
бенно характерно для преуспевающих выпускни�
ков прошлых лет) или покупки ценных бумаг
ВУЗов позволяют учебным заведениям создавать
весьма крупные инвестиционные ресурсы для
использования по всем направлениям: от строи�
тельства и оснащения корпусов новейшими обо�
рудованием, приборами, информационными си�
стемами до материального стимулирования про�
фессоров, преподавателей, помощи малообеспе�
ченным студентам, издания учебников и научных
трудов, финансирования международных проектов
и т. д. Заметим, что спонсорская щедрость даль�
новидно стимулируется государством: пожертвоX
вания любых размеров не облагаются налогами [3].

Тема Endowment заслуживает особого внима�
ния при разработке алгоритма эмпирического
подхода к формированию ресурсов развития
высшего образования. Эндаумент (от англ.
endowment) — целевой фонд, предназначенный
для использования в некоммерческих целях, как
правило, для финансирования организаций об�
разования, медицины, культуры и других, и на�
полняемый преимущественно за счёт благотвори�
тельных пожертвований. Эндаумент может инве�
стировать свои средства с целью извлечения до�
хода, однако обязан направлять весь полученный
доход в пользу тех организаций, для поддержки
которых он был создан. Его отличием от обыч�
ной благотворительной деятельности специаль�
ных организаций является строго целевой харак�
тер назначения, то есть эндаумент создаётся для
поддержки, например, какого�либо определённо�
го университета и нацелен на получение этим
университетом дохода за счёт инвестирования им
средств по своему усмотрению. Получается сво�
еобразная расширяющаяся кверху спираль
(рис. 1), начало (низ) которой составляют когда�
то полученные пожертвования, а расширение
вверх представляет собою результат правильного
их инвестирования менеджментом ВУЗа, когда
полученная в каких�либо средах прибыль вновь
направляется для приращения его доходов (сво�
еобразное самофинансирование). В действитель�
ности эта спираль имеет более сложный харак�
тер, так как ежегодно в процесс включаются
новые пожертвования; и хотя в абсолютном вы�
ражении они могут по годам различаться (напри�
мер, в 2009 году из�за кризиса они были меньше,
чем в 2008 году, а в 2010 году вновь стали расти),
расширение спирали будет продолжаться адекват�
но успешности работы руководства ВУЗа.
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базы высшего образования посредством эндау�
мента является благотворительность, пожертво�
вание, как не облагаемое налогом добровольное
деяние бизнеса и отдельных граждан. Для того
чтобы этот алгоритм «работал» и его невозможно
было использовать для минимизации налогооб�
ложения, когда налоги снижаются за счёт расхо�
дов, якобы идущих на благотворительность, дол�
жны быть обеспечены полностью прозрачный
характер деятельности эндаумент�фондов и такая
система контроля использования, при которой
средства направляются только в определённую
организацию, для поддержки которой фонд со�
здан. В США такой контроль осуществляется
системой эккаунтинга и аудиторской проверкой
консолидированных финансовых отчётов универ�
ситетов до представления их в налоговые орга�
ны. Подобные механизмы применяются в Кана�
де, Великобритании и других странах.

В противоположность западной практике энX
даумента, развивающиеся страны придерживают�
ся противоположного к нему отношения. В Рос�
сии и Украине преобладают опасения, не лишён�
ные оснований, что благотворительность может
использоваться как ширма для теневой деятельно�
сти, сокрытия доходов от налогообложения. Оче�
видно, что при почти одинаковой ментальности
власти и бизнеса это в настоящее время практи�
чески неразрешимая проблема, и взаимное недо�
верие долго ещё будет барьером в реальной под�
держке высшей школы бизнесом и общественно�
стью этих стран. Основанием для такого пессимиз�
ма может служить сравнение правовых характери�
стик эндаумента в России и США (табл. 1).

В качестве комментария к табл. 1 можно за�
метить, что при довольно противоречивой нор�
мативной базе созданные, начиная с 2007 года,
эндаумент�фонды в ряде российских ВУЗов (к
концу 2009 года — около 20) имеют не столько
практический, сколько политический характер
(например, Фонд Развития МГИМО был зареги�
стрирован 28 марта 2007 года, и к марту 2008 года
капитал фонда составил 375 млн. руб.; 29 марта
2007 года зарегистрированы фонды Московской
школы управления СКОЛКОВО и высшей шко�
лы менеджмента Санкт�Петербургского госуни�
верситета; в декабре 2007 года основан фонд
Новосибирского госуниверситета; в 2008 году
образован эндаумент�фонд Финансовой акаде�
мии при Правительстве РФ с капиталом свыше
9,5 млн. долларов). Хотя эти не самые бедные из
562 государственных и 662 негосударственных
ВУЗов России погоды в практике эндаумента не
делают, всё же есть формальные основания гово�
рить о начале этого процесса в стране. В Украи�
не пока нет и таких примеров [4].

Тот факт, что даже в богатых странах решаю�
щим условием развития системы высшего обра�
зования является не государственная поддержка

Рис. 1. Простая спираль нарастания инвестиционного
фонда в результате использования стартового

эндаумента (Е
0
)

Практика развитых стран свидетельствует о
том, что применительно к образовательным учреж�
дениям, например, университетам, эндаумент обес�
печивает: их частичную независимость от разовых
пожертвований и иных добровольных поступлений;
их финансовую стабильность благодаря получению
гарантированного дохода; формирование долговре�
менного источника финансирования всех направ�
лений их деятельности, так как никто (в том числе
государство) не может изъять у них эти средства.

Впервые эндаументы возникли в США в пе�
риод Великой Депрессии 30�х годов ХХ столетия,
когда финансово�экономически слабое государ�
ство не имело ресурсов для поддержания дееспо�
собности столь же слабой системы высшего об�
разования. Благодаря дальновидности определён�
ной части бизнеса и состоятельных граждан, с
одной стороны, и мудрости государственной вла�
сти, с другой стороны, эндаументы постепенно
заняли важнейшее место в системе финансов
университетов — сначала старейших (Гарвард,
Йель, Принстон, Стэнфорд), а позднее и тысяч
других. Дальновидность одних базировалась уже
в то время на предвидении судьбоносной для
страны роли образования и науки, а мудрость
других — на незамедлительном воплощении в
законах строгих запретов на какие�либо налого�
вые посягательства на благотворительные пожер�
твования в самом широком спектре их проявле�
ния. Во всех развитых странах этот механизм
широко применяется не только в системе высше�
го образования, но и в сферах культуры и рели�
гиозных учреждений; на пожертвования прихо�
жан, в частности, организованы дошкольные
учреждения, школы, спортивные клубы, клубы
скаутов и так далее, охватывающие миллионы
детей полезными для их семей и общества в це�
лом занятиями. В США, например, из эндауменX
та вырос «Национальный фонд искусств», кото�
рый фактически выполняет функции отсутству�
ющего в этой стране Министерства культуры.

Таким образом, ключевым элементом эмпи�
рического алгоритма формирования ресурсной
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(хотя она весьма существенна), а создаваемые
бизнесом и общественностью эндаумент�фонды,
заставит, в конце концов, изменить своё отноше�
ние к этому опыту правительств, бизнеса и об�
щественности развивающихся стран. Оптимизм
автора выводится из двух обстоятельств: во�пер�
вых, западная практика поддержки высшего об�
разования имеет более чем 80�летнюю историю,
а наша (если иметь ввиду Россию) — 3–4 года; во�
вторых, эндаумент — это не теория, а настолько
прозрачная, информативно доступная практика,
что не требуется особых усилий, чтобы из откры�
тых источников получить полное представление
о её выгодности для страны.

Приведём лишь некоторые факты из опыта
США, где вопросами формирования, динамики,
использования эндаумент�фондов учебных заведе�
ний занимается специальная организация National
Association of College and University Business Officers
and Commonfund Institute (NACUBO). Ежегодно
публикуемые этой организацией сведения показы�
вают, что все действующие в стране средние специX
альные и высшие учебные заведения имеют эндауX
ментXфонды и что эти фонды существенно разли�
чаются по размерам средств.

В отчёте за 2009 фискальный год (календар�
ные рамки которого охватывают период с 1 июля
2008 года по 30 июня 2009 года) приведены све�
дения по 864 учебным заведениям, эндаумент�
фонды которых находятся в пределах 27,4 млрд.
долларов (Harvard University) — 598 тыс. долларов
(Georgia Perimeter College), а средняя их вели�
чина составила почти 372 млн. долларов. По
сравнению с 2008 фискальным годом средний
эндаумент�фонд уменьшился на 23,2 %, но в не�
которых учебных заведениях он, в условиях кри�
зиса, даже значительно вырос; например, на
70,5 % — в Pacific Northwest College of Art (с
8,8 млн. до 15 млн. долларов), на 27,6 % — в The
College of New Jersey Foundation Inc. (с 9,7 млн.
до 12,4 млн. долларов) и т. д.

Согласно отчёту NACUBO, в период 2005–
2009 годов 57 университетов и институтов распо�
лагали эндаумент�фондами свыше 1 млрд. долла�
ров, что позволяло им выполнять не только фун�
кции учебных заведений, но, в соответствии со
своим статусом исследовательских, развивать
фундаментальную и прикладную науку, широко
вовлекая в неё студентов [5].

Есть определённая связь между финансовой
базой и признанием университетов в мировом их
рейтинге (ТОП 200), который составляет агентство
Times Higher Education — QS [6]. Из этого рейтинга
мы выбрали те университеты, которые обеспечи�
ли США научно�технологическое первенство в
мире при переходе человечества из ЭРЫ Инфор�
мации (конец ХХ века) в Эру Экономики Знаний
(начало XXI века); изменение их ресурсной базы
показано за период 1986–2009 годы (табл. 2).

Таблица 1
Правовая база эндаумента

Примечания к табл. 1 (источники):
1) National Association of College and University Business Officers
and Commonfund Institute (PDF) /Documents/research/2010.
NCSE. Public Tables Endowment Market Values;
2) О порядке формирования и использования целевого ка�
питала некоммерческих организаций. Федеральный закон
России от 30 декабря 2006 года, № 275�Ф3 // Правовая сис�
тема «Консультант Плюс», 2007.
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ности, транспортного сообщения и т. д. Для со�
здания и надлежащего поддержания всего этого
большого и сложного хозяйства расходуются ог�
ромные средства, преимущественным источником
которых является именно endowment.

Эмпирический метод формирования ресурс�
ной базы университетов наилучшим образом увя�
зывает многоаспектные обстоятельства их деятель�
ности с общественно�экономическими требовани�
ями к результативности их работы: в любом пре�
стижном университете подготовка специалиста
(бакалавра�магистра�доктора PhD) стоит адекват�
но дороже, чем в не входящем в эту категорию
ВУЗе; затраты на их подготовку определяются
стоимостью трудовых и материально�веществен�
ных компонентов, включённых в процесс их «про�
изводства» и которые в разы могут быть выше, чем
в остальных ВУЗах; отсюда — большая разница в
стоимости обучения, которая позволяет мотиви�
рованно выбирать ВУЗ в зависимости от возмож�
ностей, жизненных целей и амбиций человека.

При условии, что любой лицензированный
ВУЗ обеспечивает соблюдение установленных стан�
дартов подготовки, минимальный образовательный
сервис отвечает и минимальным общественно�эко�
номическим требованиям. На уровне этих требо�
ваний университетами развитых стран выпускает�
ся подавляющая масса специалистов. В США, на�
пример, на долю 25–30 «престижных» университе�
тов приходится около 90 тыс. ежегодно выпускае�
мых бакалавров, что составляет 2,0 % от их общего
выпуска в стране. Таким образом, 98,0 % «осталь�
ных» выпускников — это специалисты, формиру�
ющие кадровую базу экономики страны и соответ�
ствующие требованиям широчайшего спектра её
отраслей и сфер деятельности. Относительно не�
большая прослойка в виде «продукции» престиж�
ных университетов создаётся для удовлетворения
особых, выше средних или стандартных, потребно�
стей государства, общества, науки, образования;
именно за счёт этой «прослойки» формируется ин�
теллектуальный потенциал развитых стран, обеспе�
чивающий их конкурентоспособность на мировых
рынках. Вполне логично, что стоимость единицы
продукта из этой прослойки гораздо выше, чем едиX
ницы среднего продукта высшей школы. Подчёрки�
ваем, что речь идёт о рыночной стоимости интелX
лектуальной продукции, которая имеет два уровня
качества — стандартное и специальное; при этом
количественный выпуск продукции этих уровней
качества регулируется преимущественно рынком и
лишь в небольшой мере — государством (подготов�
ка специалистов для госслужбы, вооружённых сил,
охраны общественного порядка и т. д.).

Согласно источникам США, средняя сто�
имость единицы продукции специального каче�
ства (PhD), то есть затраты на подготовку докто�
ра философии в течение 6–9 лет, из которых
4 года приходятся на бакалаврат, 1–2 года — на

Таблица 2
Endowment ВУЗов США в период 1986–2009 годов

и их ранг в ТОП 200 мировых университетов
за 2009 год

Источники:
1. List of U. S. colleges and universities by endowment #
Endowment per year: initial top 25 endowments in absolute size
as of 1986.
2. U. S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year 2009
Endowment Market Value and Percentage Change in Endowment
Market Value from FY 2008 to FY 2009.
3. Reports Ranking TOP 200 of World’s Universities from Times
Higher Education — QS 2009.

Данные табл. 2 показывают очевидную связь
финансовой базы университета и его международ�
ного признания, так как основными критериями
авторитета и влияния ВУЗа в мире являются имен�
но производные от его ресурсной обеспеченнос�
ти: оснащённость современным оборудованием,
доступность информационных ресурсов сети
Internet, научные достижения и престижные награ�
ды, качество профессуры, уровень международных
коммуникаций и др. В рейтинге ТОР 200 мировых
университетов учитывается и такой критерий, как
«оценка учебных заведений корпоративными рек�
рутёрами» — показатель состояния инфраструкту�
ры учебного заведения, который отражает размер
занимаемой территории, количество и качество
учебно�научных корпусов, жилищно�бытовых,
развлекательных, спортивных, медицинских уч�
реждений, уровень их благоустройства и безопас�
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магистратуру и 1–3 года — на докторантуру, —
составляют 3–5 млн. долларов [7].

Однако в реальных условиях стоимость еди�
ницы интеллектуальной продукции специально�
го качества колеблется в весьма широком диапа�
зоне. Это видно из табл. 3, показывающей размер
endowment, расходуемого на одного студента в
среднем за год и за период обучения [8]. Посколь�
ку этот фонд может использоваться только на
нужды университета и является некоммерческим,
он составляет важнейшую часть его активов. Так,
согласно финансовому отчёту University of
Chicago, одного из «элитных» ВУЗов страны, его
endowment на 1 июля 2010 года составил 5,578 млрд.
долларов, а все активы — 9,385 млрд. долларов, в
том числе инвестиции — 5,728 млрд. долларов и
основные средства (земля, здания, оборудование
и книги) — 2,708 млрд. долларов [9].

Традиционно средства endowment используют�
ся на инвестирование в различные общевузовские
проекты, в том числе на повышение качества пре�
подавательского состава, разработку и внедрение
новых методов обучения, проведение научных
исследований, пополнение и обновление библио�
течного фонда, обновление информационной си�
стемы и так далее, то есть в конечном итоге —
вкладываются в выпускаемый ВУЗом интеллекту�
альный продукт — специалистов. Небольшая часть
этих трат возмещается в виде платы студентов за
обучение: в активах UofC 2009 года деньги и де�
нежные эквиваленты составили 102,2 млн. долла�
ров, то есть около 1 %. Endowment же составил: в
активах — 59,4 %, а в инвестициях — 97,4 %.

Подобную структуру имеет ресурсная база
всех ведущих университетов США. При том, что
из 4254 высших учебных заведений, в которых да�
ётся подготовка от бакалавра до PhD, государ�
ственных — 1153 (27,1 %) и частных — 31010
(72,9 %), ведущие, или «элитные», примерно на
95 % относятся к категории частных, и только око�
ло 5 % являются государственными. В 2009–2010
учебном году в ВУЗах США обучалось 19,5 млн.
студентов, в том числе в государственных —
14,5 млн. (74,4 %). Государство субсидировало де�
ятельность этих ВУЗов (из федерального бюджета
и из бюджетов штатов) примерно на 63 % по от�
ношению к их потребности (то есть остальные
375 % покрывала плата самих студентов).

Заметим, что это соотношение в целом по
стране за период 1986–2009 гг. изменилось незна�
чительно (в 1986 году было соответственно —
77 % и 23 %; в 1990 году — 75 % и 25 %; в 1995 году —
69 % и 31 %; в 2000 году — 70 % и 30 %; в
2005 году — 64 % и 36 %) [10]. За тот же период
эндаументXфонды увеличились в разы (табл. 2) как
в частных, так и в государственных университе�
тах, то есть ресурсная база первых складывалась
в основном благодаря endowment, а вторых — в
том числе и за счёт государственных субсидий.

Таблица 3
Размер endowment на студента,

общественных и полных затрат на подготовку
бакалавра в некоторых ВУЗах США

Источники:
1) Lists of universities and colleges in the United States
Endowments. Education finance. 2006–2009.
2), 3) Вычисления автора.

Отсюда следует, что по размеру endowment
можно с достаточной степенью точности судить
об уровне именно общественных затрат на под�
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готовку специалиста. В конечном итоге, пожер�
твования, формирующие endowment, являются
частью произведённого жертвователями продук�
та, частью их дохода, отданной на благое обще�
ственное дело, а в макроэкономическом измере�
нии — это часть валового внутреннего продукта,
созданного бизнесом и гражданами за год. Доля
этих ресурсов в ВВП страны складывается, таким
образом, эмпирически, то есть простым сумми�
рованием средств, выведенных бизнесом и граж�
данами из своего частного оборота и переданных
в виде пожертвований учебным заведениям. По
тем странам, где практика ресурсного обеспече�
ния ВУЗов через endowment имеет глубокие исто�
рические корни, статистика ВВП в части его доли
на нужды образования (3,5–5,0 %) отражает глав�
ным образом общественные, а не государствен�
ные траты. В табл. 3 показан спектр обществен�
ных затрат по некоторым ВУЗами США.

Научный взгляд на эмпирический механизм
формирования ресурсной базы ВУЗов будет
объективным, если, подчёркивая определяющую
роль endowment, не допускается недооценка и
других источников, в частности, — государствен�
ных субсидий, грантов, целевых программ; неко�
торое значение имеют и средства международных
организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.): ведущие
университеты мира получают от них задания на
исследование глобальных проблем — климата,
демографии, возможности природных и техно�
генных катастроф и т. д. Последние, не будучи
прямо связанными с учебной деятельностью
ВУЗов, опосредованно также влияют на качество
выработки интеллектуального продукта: часть
студентов бакалаврата, все студенты магистрату�
ры с докторантуры участвуют в научной работе;
полученные новые научные сведения профессо�
ра передают своим ученикам в читаемых курсах
и т. д. Заметим, что средства из всех источников
являются объектом строгой отчётности, в связи
с чем обеспечивается достаточная прозрачность
их использования. Важно также, что endowment —
категория стабильная, а другие источники носят
более ситуационный характер: госзаказ, гранты,
финансовая помощь отдельным категориям сту�
дентов, некоторые другие поступления из бю�
джетов государства и региональных структур. В
связи с этим они в действительности выступают
как дополнение к endowment и, согласно экспер�
тным оценкам, увеличивают его в среднем на 12–
15 %. Их влияние на полные затраты на подго�
товку специалиста уровня бакалавра мы учли в
табл. 3 по максимуму коэффициентом 1,15.

В табл. 3 подбор ВУЗов произведён с таким
расчётом, чтобы отразить их многообразный
спектр по профилю (универсальные с набором всех
специальностей; специализированные экономи�
ческие, технические, медицинские, военные, ре�
лигиозные), по числу студентов (от более 20 тыс.,

как, например, в Columbia University — 24234 сту�
дента, или Harvard University — 21225 студентов; до
менее 3 тыс., как, например, в California Institute
of Technology — 2130 студентов) и по уровню подгоX
товки (от бакалавра и выше). Автором использо�
ван этот приём для того, чтобы показать диапазон
затрат на подготовку специалистов при использо�
вании общественных (endowment) и других источ�
ников. Эмпирический подход к формированию
ресурсной базы ВУЗов делает бессмысленным
вычисление средних затрат на подготовку специ�
алиста (бакалавра, магистра, доктора) по стране.
Ответ на вопрос «во что обходится, например,
бакалавр?» может быть только адресным — затра�
ты на подготовку в таком�то ВУЗе составляют
столько�то. Оценку же эффективности этих зат�
рат произведёт рынок труда. Поскольку в соответ�
ствующих сферах экономики и общественной
жизни развитых стран востребованы и «дорого�
стоящие» специалисты (от 4 до 9 млн. долларов),
и специалисты «средней стоимости» (от 1 до 4 млн.
долларов), и специалисты «нижней ценовой груп�
пы» (менее 1 млн. долларов), они все нужны рын�
ку, и каждый специалист получает на этом рынке
«заработанное» им место через систему конкурен�
тного отбора. В процессе этого отбора, безусловно,
важнейшую роль продолжает играть имиджевый
фактор, то есть, казалось бы, «запредельная цена»
бакалавра университетов Принстона, Йеля, Гарвар�
да, Стэнфорда и т. д., воспринимается на этом
рынке как естественная цена интеллектуального
товара высшего качества, а использование этого
«товара» не по назначению противоречит экономи�
ческой логике и нравственным постулатам обще�
ства. Роль «имиджевого фактора» остаётся высокой
на протяжении столетий, и, чтобы его не уронить»,
ВУЗам (преподавателям и студентам) требуется
работать на верхнем пределе возможностей, благо�
даря чему продукт их деятельности с годами стано�
вится только дороже. Эта закономерность подтвер�
ждается историей всех «элитных» ВУЗов. Напри�
мер, занимающие в мировом рейтинге ТОР 200 вто�
рое и пятое места University of Cambridge и University
of Oxford (Великобритания), с численностью сту�
дентов соответственно 18400 и 20300, имеют
endowment 5–6 млрд. долларов, или соответственно
329 тыс. и 226 тыс. долларов на студента, тратят на
подготовку бакалавра соответственно более 1,5 млн.
и более 1 млн. долларов, то есть входят в «среднюю
ценовую группу».

Разумеется, вход в элитную группу не зака�
зан ни одному ВУЗу, но попадание в неё зависит
не только от желаний и амбиций самого универ�
ситета, а отражает целый комплекс факторов —
отношение государства, бизнеса, общественнос�
ти, экономический уровень жизни в стране, мен�
тальность населения. В развитых странах каче�
ство этих факторов таково, что как система выс�
шего образования вообще, так и элитарного в



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(14)2011

16

частности поставлена в ряд приоритетных обще�
ственно�государственных интересов, а эмпири�
ческий метод формирования их ресурсной базы
создаёт необходимую устойчивость этой системы
и способствует усилению её воздействия на эко�
номический рост и социальное развитие страны.

Даже в условиях кризиса и в посткризисный
период развитые страны показали пример дей�
ствительной заботы о своём интеллектуальном
будущем; их правительства своевременно приня�
ли специальные программы поддержки учебно�
научной системы и её инфраструктуры. На еже�
годном собрании Национальной Академии наук
США в апреле 2009 года Президент Б. Обама объя�
вил, что государство ассигнует на научные иссле�
дования и разработки 3 % ВНП (что в годовом
исчислении составляет более 400 млрд. долларов).
Отвечая скептикам, которые считают, что в такое
трудное время, как сейчас, страна не может позво�
лить себе роскошь столь крупных вложений, Пре�
зидент отметил: «Я не согласен. Наука сейчас, как
никогда, важна для нашего процветания, нашего
общества, здравоохранения, экологии — одним
словом, для обеспечения качества жизни в Аме�
рике». От также заявил: «Мы начинаем работу,
призванную обеспечить наш успех на протяжении
50 лет. Его будут питать фундаментальные и при�
кладные исследования…Границы знаний о нас
самих и окружающем мире раздвинутся до немыс�
лимых пределов» [11]. Заметим, что в этих выска�
зываниях отражается широкий спектр взаимопо�
нимания всего политико�экономического и обще�
ственного истеблишмента страны.

В США, система высшего образования кото�
рых располагает огромными ресурсами и обще�
признанно считается лучшей в мире, весьма объек�
тивно и критически рассматривают её проблемы,
в частности, государство и общественность беспо�
коит тот факт, что образовательные стандарты в
системе средней школы отстают от уровня таких
стран, как Канада, Южная Корея, Россия и Япо�
ния (а это отрицательно влияет и на систему выс�
шего образования), а также то, что уровень окон�
чания высших учебных заведений среди американ�
ского студенчества составляет по итогам 2009 учеб�
ного года лишь 40 % (имеются в виду студенты
бакалаврата, которые достигают 4�го курса и по�
лучают диплом) — по этому показателю страна с
1�го места, на котором находилась 30 лет назад,
постепенно сдавая позиции, опустилась к 2010 году
на 12�е место в мире [12]. Правительство приняло
амбициозную программу повышения качества
образовательных стандартов для американских
школьников на основе лучшего мирового опыта и
поставило задачу поднять процент оканчивающих
ВУЗы с 40 до 60 в течение следующих 10 лет; это
означает, что в 2020 году будет дополнительно
8 млн. специалистов, а экономика должна быть
готова использовать их по назначению.

К приведённым данным об уровне окончания
американцами ВУЗов следует привести разъясне�
ния: речь идёт именно о стандартной продолжи�
тельности учёбы в бакалаврате (4 года), в которую
по разным (в основном — экономическим) при�
чинам значительное число студентов не уклады�
вается и затрачивает на полный курс гораздо боль�
шее время (Билл Гейтс, например, получил дип�
лом бакалавра компьютерных наук через 30 лет).
В конечном итоге, практически все, когда�то по�
ступившие в университеты, всё�таки их оканчи�
вают, хотя это и сопряжено у многих с чрезмер�
ными затратами жизненных сил (и средств).
Именно для того, чтобы уменьшить эти трудно�
сти, государство взяло на себя обязательство мак�
симально помочь своим гражданам в своевремен�
ном получении высшего образования: значитель�
но расширяется доступность субсидий и льготных
программ; вводятся новые стимулы для работода�
телей в части регулирования ими трудового режи�
ма обучающихся в ВУЗах сотрудников; ВУЗы уве�
личивают базу дистанционного обучения и т. д.

Уникальность опыта этой страны состоит в
том, что все упомянутые программы и задания
выводятся из простой, понятной гражданам
идеи — не утратить первенства в мировой эконо�
мике. На встрече со студентами Университета Те�
хаса в г. Остин (август 2010 года) Президент США
заявил: «Образование — это экономический воп�
рос. Мы абсолютно убеждены, что не страны, где
и образование является лучшим, чем у нас сегод�
ня, победят нас в экономической конкуренции
завтра» [12]. Интрига этого откровенного заявле�
ния, конечно, не в том, что возникло сомнение в
способностях страны удерживать мировое лидер�
ство, а в том, что оно «провоцирует» всех желаю�
щих включиться в интеллектуальную конкурен�
цию уже сейчас, так как Америка в плодах этой
конкуренции заинтересована особенно (как в ча�
сти увеличения потока научной иммиграции, так
и в отношении новых возможностей роста масш�
табов оффшорного outsourcing в сфере ITO).

Доступность качественного высшего образо�
вания для каждого имеющего соответствующую
подготовку, эффективные стимулы для получения
образования, обеспечиваемые, в том числе и го�
сударством, способствуют постоянно высокому
спросу на разные уровни образования во всех без
исключения странах Первого мира. Отмечается,
что экономический спад и вызванная кризисом
нехватка рабочих мест в этих странах способство�
вали повышению интереса к высшему образова�
нию. В США, например, возросло число претен�
дентов на обучение в школах права и докторанту�
рах, о чём свидетельствует рекордное количество
заявок на прохождение специальных квалифика�
ционных экзаменов. В октябре 2009 года 60746 чел.
сдавали тест на поступление в школы права (Law
School Admission Test, LSAT) — это рекорд, кото�
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рый на 20 % превышает показатель 2008 года. Ре�
корд также установили потенциальные докторан�
ты — регистрационный экзамен докторантур
(Graduate Record Examination, GRE) в 2009 году
сдавали 670 тыс. претендентов, имеющих степень
магистра, что на 13 % больше, чем в 2008 году [13].
Наблюдатели считают такую тенденцию очевид�
ной: после начала кризиса и последующего шоко�
вого состояния утратившие работу специалисты
решили повысить свою конкурентоспособность на
рынке труда и продолжить образование, а государ�
ство, со своей стороны, предоставило им для это�
го необходимые возможности. По данным на ко�
нец 2010 года, уровень безработицы среди лиц с
высшим образованием во всех развитых странах в
5–6 раз ниже общих показателей (в США, напри�
мер, 1,85 % при 9,6 % в целом по стране). В дру�
гих странах в подобной ситуации специалистам
приходится конкурировать за места на базарах.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Анотація. Узагальнено деякі дискусійні підходи до оцінки рівня тіньової економіки у відношенні до макX
роекономічних показників.
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вання тіньової економіки.

Summary. There was generalized some debatable approaches to the estimation of level of shadow economy in
attitude toward macroeconomic indexes.

Key words: There was shadow economy, macroeconomic indexes, world economy, methodology of measuring of
shadow economy.

Постановка проблемы. Почти двадцатилетний
период существования Украины как независимо�
го государства не приблизил страну к решению
острейшей проблемы усиливающейся тенизации
её экономики. Опыт высокоразвитых стран (так
называемых стран Первого мира), которые столк�
нулись с подобной проблемой ещё в первой трети
ХХ столетия, доказал, что теневая экономика кон�
центрирует такое количество опасностей для об�
щества, экономической системы, государства, что
не своём пике превращает менеджмент страны в
коррупционный механизм, вследствие чего он
становится прислужником криминала и, в конеч�
ном итоге, — реально угрожает национальной бе�
зопасности государства. С того времени учёные
многих стран затратили большие усилия для ис�
следования природы теневой экономики, опреде�
ления механизма её превращения на определён�
ном этапе в деструктивный фактор угрозы госу�
дарственности, описания методов измерения её
масштабов, нахождения её оптимального (то есть
допустимого) уровня как следствия несовершен�
ства самого государства, когда теневая экономика
существует, но угрожающего значения не имеет.
Тем не менее научная проблема теневой экономи�
ки остаётся по�прежнему актуальной, о чём сви�
детельствует продолжающаяся дискуссия по ши�
рокому комплексу связанных с нею вопросов.

Именно поэтому цель статьи состоит в по�
пытке обобщения той части дискуссии, которая
посвящена вопросам научной классификации
теневой экономики и методам её измерения.

Изложение материалов исследования автор
предпочитает начать с комментариев в отноше�
нии капитального труда, созданного учёными
трёх отделений НАН Украины — экономики,
литературы, языка и искусствоведения, а также
истории, философии и права — и опубликован�
ного в конце декабря 2009 года [1]. Труд посвя�
щён анализу достижений Украины за последнее
десятилетие (1999–2008 гг.). В украинских и за�
рубежных изданиях отклики на эту работу в ос�

новном были однотипны: «Економіка України
1999–2008: втрачене десятиліття» [2]. Перечень
утрат начинается с макроэкономических показа�
телей. Украина пережила первые десять лет па�
дения, вследствие чего ВВП снизился до 40,8 %
и в последующие девять лет едва достиг 74,1 %
от уровня 1990 года. В сравнении с 1991 годом
реальные доходы населения сначала снизились до
32,9 % в 1999 году, а потом выросли до 101,3 % в
2008 году; таким образом, 18 лет для роста дохо�
дов населения в целом были утрачены. Результа�
тами экономических изменений различные слои
населения воспользовались по�разному, в частно�
сти, основные ресурсы сконцентрировались в
руках относительно немногочисленной группы.

Заметим, что в такой структуризации ресур�
сов, о которой упоминают авторы работы [1], нет
ничего нового: история Великой Депрессии
30�х годов ХХ столетия и современного кризиса
2007–2009 гг. в США, равно как и в других раз�
витых странах, показывает, что в итоге любых
кризисов большая часть ресурсов концентриро�
валась в распоряжении очень тонкого слоя на�
селения, но при этом не происходило катастро�
фического падения жизненного уровня всего
населения. В этом состоит кардинальное отли�
чие украинской ситуации от западной.

Развитые государства в лице власти и бизне�
са использовали свои прерогативы для поддержа�
ния необходимого баланса в распределении об�
щественного продукта, хотя такие действия apriori
не были мерами социального популизма, но на�
целивались на недопущение катастрофического
разрыва в доходах. При понимании в обществе
природы законного богатства различие в доходах
не вызывает опасного социального напряжения.
Наглядным примером являются США.

В 2009–2010 гг. СМИ этой страны резко вы�
сказывались по поводу того, что кризис повысил
градус неравенства в доходах, так как оказались
мало востребованными работники мало� и умерен�
но квалифицированного труда (например, фабрич�
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ные рабочие), доход которых остался на докризисX
ном уровне, но зато резко возросла потребность в
высококвалифицированных работниках (обяза�
тельно с качественным высшим образованием),
годовой доход которых значительно вырос. И хотя
материал называется «Соединённые Штаты Нера�
венства» [3], понятно, что у этого неравенства есть
объективная природа, и оно является сигналом для
государства упорядочивать систему поддержки
семей с низкими доходами.

В другом материале [4] говорится о том, что
тенденция возрастания разрыва между богатством и
бедностью обозначилась на рубеже 60–70�х годов
прошлого века (то есть в период, когда в США на�
чалась широкомасштабная технологическая модер�
низация) и более или менее держится на протяже�
нии полувека. В 1967 году 10 % самых богатых име�
ли годовой доход 84800 долларов, или приблизитель�
но в девять раз больше, чем 10 % самых бедных. В
1986 году соотношение несколько увеличилось, 10 %
самых богатых в среднем получали 138300 долларов,
или в 11,4 раза больше 10 % самых бедных. Если
принять во внимание, что «бедность» по�американ�
ски и по�украински — понятия разнополюсные, то
станет ясно, что «украинское неравенство есть след�
ствие необъективных процессов, незаконного при�
своения национального богатства при содействии
слабых и коррумпированных политических инсти�
тутов [5, c. 6]. В 30�х годах прошлого века, столкнув�
шись с проблемой разгула теневой экономики и
коррупции, США занялись кардинальной пере�
стройкой именно и прежде всего системы власти.

Как своеобразная «дорожная карта» для но�
вой власти Украины аналитический доклад учёных
НАНУ [1] однозначно указывает вектор её перво�
очередных действий по демонтажу существующей
политической и экономической системы: тениза�
ция экономики приобрела тотальный характер,
достигнув 60 % ВВП и став реальной угрозой на�
циональной безопасности; теневая экономика и
коррупция не только выросли количественно, но
фактически завершился процесс их реструктури�
зации в масштабах страны; наиболее высоким
является уровень коррупции в сферах, которые
осуществляют поставки энергоносителей, земле�
отвод под строительство, операции с приватиза�
цией государственной собственности; тенизация
и коррупция стали решающей причиной неуклон�
ного снижения инновационной активности про�
мышленных предприятий, которое приобрело
необратимый характер (авторы отмечают, что этот
показатель упал с 20–26 % в 1992–1995 гг. до 8,2 %
в 2005 году и в 2008 году «подрос» до 13 %; на фоне
показателя развитых стран — 70–80 % — это сви�
детельство краха «рыночных надежд»); престиж
Украины в силу этих обстоятельств катастрофичес�
ки снизился на международной арене, упал инте�
рес к ней со стороны потенциальных инвесторов
и стратегических партнёров.

Завершая эти комментарии, уместно напом�
нить высказывание Генри Киссинджера: «Эконо�
мическая система не может быть прочной без
политической основы» [5].

Столь драматические изменения за годы неза�
висимости произошли почти во всех постсоветских
республиках, в том числе и в России. Возможно,
поэтому первый капитальный труд по проблемам
теневой экономики был создан учёными Российс�
кой Академии наук [6]. Авторы предложили мето�
дологию расчёта показателя чистого экономическоX
го благосостояния как макроэкономического изме�
рителя, который не отражается официальной ста�
тистикой, не исчисляется ни в одной стране мира
и введён ими в качестве новой дискуссионной кон�
цепции оценки состояния экономики.

Авторы [6] утверждали, что на уровень бла�
госостояния влияют не только валовый нацио�
нальный продукт, но и не учитываемые в нём
досуг (свободное время) и теневая экономика.
Причём, если свободное время на уровень эко�
номического благосостояния влияет косвенно, то
теневая экономика — прямо и непосредственно.
Раскрывая сущность теневой экономики, авторы
включили в её структуру четыре составляющие,
которые можно представить в виде схемы (рис. 1):

Рис. 1. Структура теневой экономики
 (по акад. Г. П. Журавлёвой, проф. А. М. Карракаску и др.)

Криминальная экономика — это встроенная в
официальную экономику экономическая преступ�
ность (хищения; подпольная, полностью скрыва�
емая от всех форм контроля экономическая дея�
тельность: наркобизнес, азартные игры, проститу�
ция; общеуголовная преступность против личной
собственности граждан как форма внеэкономичес�
кого перераспределения доходов: грабежи, разбои,
кража личного имущества, рэкет).

Фиктивная экономика представляет собой
экономику, дающую фиктивные результаты, от�
ражаемые в действующей системе учёта и отчёт�
ности как реальные (приписки).
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Неформальная экономика отображает систему
неформальных взаимодействий экономических
субъектов, базирующихся на личных отношени�
ях и непосредственных контактах между ними, и
дополняющую или заменяющую официально
установленный порядок организации и реализа�
ции экономических связей.

Нелегальная вторая экономика — это скрыва�
емые от контроля виды индивидуальной и кор�
поративной деятельности, то есть либо запрещён�
ные законодательством, либо не зарегистриро�
ванные в установленном порядке.

Общую характеристику теневой экономики
авторы [6] представляют в виде следующего опре�
деления — это есть не контролируемое обществом
движение товарноXматериальных ценностей и услуг,
то есть скрываемые от органов государственного
управления социальноXэкономические отношения
между отельными гражданами и социальными групX
пами (выделено нами, — автор). Функциональную
роль четырёх элементов теневой экономики авто�
ры [6] определяют так: третий и четвёртый прямо
и непосредственно увеличивают показатель чис�
того экономического благосостояния, а первый и
второй такого влияния не оказывают.

Полностью разделяя мнение авторов отно�
сительно роли первых двух элементов теневой
экономики, обратим внимание на незавершён�
ность и некоторую противоречивость их трак�
товки сущности и роли третьего и четвёртого
элементов. Можно предполагать, что отношение
авторов к субъектам третьего и четвёртого эле�
ментов не носит такого резко негативного харак�
тера, как к первому и второму, только потому,
что они всё�таки своей деятельностью способ�
ствуют увеличению экономического благососто�
яния. Мы считаем, что следовало довести мысль
до конца и подчеркнуть — своего благосостояния
в ущерб общественному и за счёт него. Важно
также обратить внимание на то, что масштабы
интересов и возможностей в этих «дивизионах»
теневой экономики сохраняются на очень вы�
соком уровне благодаря адекватному интеллек�
туальному и инновационному уровню участни�
ков. Изобретение фантастически сложных тене�
вых схем деятельности в формально легальных
структурах, примеры которых исчисляются сот�
нями, — лучшее тому подтверждение.

Однако главное, что до сих пор остаётся без
научной оценки, есть вопрос о мотивах выхода
этих субъектов за рамки правового поля, сокры�
тия ими экономических результатов своей деятель�
ности. Только ли физическая невозможность ра�
ботать в рамках правил? или правовая безграмот�
ность и нигилизм? или безудержная алчность? или
абсолютное неприятие любых законов, правил и
ограничений? или азарт и наслаждение от ощуще�
ния безнаказанности незаконной деятельности
под «надёжной крышей»? или что�либо иное?

Наша, ставшая традиционной и в государ�
ственном управлении, и в науке, привычка оди�
наково обозначать теневой экономикой (крими�
налом) и бандита, и преступающего какие�то ка�
ноны предпринимателя деструктивна по своей
сути, потому что на практике она даёт малоутеши�
тельные результаты как в борьбе с настоящим
криминалом, так и в бессистемных попытках ог�
раничить масштабы экономических нарушений. В
той же работе [6, c. 365] все фигуранты теневой
экономики учтены в составе внутренних факторов,
представляющих угрозу экономической безопас�
ности страны. А коль речь идёт о таком серьёзном
деле, как безопасность страны, то понятна и сле�
дующая из этой теории практическая установка —
уничтожать всё, что этой безопасности угрожает.

Однако очевидно, что степень опасности разX
ных элементов теневой экономики совершенно неодиX
накова. Сильно разнятся и мотивы их поведения.
Следовательно, карательная установка неверна в
корне, а система слепой её реализации — бесперс�
пективна. Более того, всякие кампании государства
по «закручиванию гаек», усилению репрессивного
аппарата и фискальных органов, объявления «дол�
госрочных программ» и очередных мер «беспощад�
ной борьбы» с криминалом в экономике создают
лишь незначительный дискомфорт для субъектов
первого и второго «дивизионов» теневой экономи�
ки, но делают всё более невыносимым положение
в принципе законопослушного предпринимателя,
вследствие чего постоянно «подпитываются» тре�
тий и четвёртый её элементы. Лучшим тому под�
тверждением есть мировой опыт: кампании по ог�
раничению теневой экономики развитые страны
перманентно ведут путём опережающего осуществ�
ления мер по наведению порядка в государствен�
ном менеджменте, законодательстве, судебной си�
стеме, ибо нет ничего унизительнее для граждан,
когда государство присваивает себе презумпцию неX
виновности, а гражданам безапелляционно оставляX
ет только презумпцию вины.

Согласно исследованию австрийского эконо�
миста Фридриха Шнайдера [7], теневая экономи�
ка во второй половине 90�х годов ХХ столетия
была эквивалентна (табл. 1):

Таблица 1
Доля теневой экономики по уровню стран

По данным Международного валютного фон�
да (МВФ), официальный общемировой ВВП в
1999 году составил 39 трлн. долларов (при расчёте
по паритету покупательной способности). Следо�
вательно, ещё как минимум 8 трлн. долларов до�
бавленной стоимости производится экономикой
неофициальной [7]. Распределение этого продук�
та теневой экономики по уровню развитости стран
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указывает на то, что его доля меньше в странах с
более демократичной и прозрачной системой на�
логообложения, с лучшей организацией госаппа�
рата, с устоявшимися традициями государствен�
ной поддержки предпринимательства, особенно —
малого и среднего. Так, самые низкие показатели
доля теневого сектора имеют Швейцария (8,0 %),
США (8,9 %), Австрия (9,1 %) [7]. Близки к 10 %
барьеру Великобритания, Франция, Германия,
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, то есть
именно те страны, которые полностью соответ�
ствуют указанным параметрам.

Мы утверждаем, что низкому (неопасному)
уровню «тени» в экономике развитых стран есть
объяснение, которое, с точки зрения традицион�
ных взглядов специалистов на проблему, может
показаться неожиданным. Суть «традиционнос�
ти» довольно проста. И в первую половину ХХ ве�
ка, и позже, когда человечество вступило в
постиндустриальную эру, наука подходила к фе�
номену теневой экономики главным образом экоX
номически, полагая, например, что субъекту пред�
принимательства невыгодно (или невозможно) со�
блюдать законы и он уходит в «тень». В силу этого
наука сосредоточилась на исследовании причин�
но�следственных связей, поиске формулы консенX
суса и его количественного эквивалента, при со�
блюдении которого предпринимателю будет выX
годно соблюдать законы. Своевременно восполь�
зовавшись этими рекомендациями, развитые го�
сударства добились того, что «священное» от�
ношение к закону большинства стало его мен�
тальной чертой. Другие же государства во все
времена, не обременяя себя размышлениями о
том, что выгодно, а что невыгодно в его действи�
ях предпринимателю, делали вид, что совершен�
ствуют законы и одновременно выстраивали всё
более изощрённую систему контроля поведения
и контроля предпринимателя, а также механиз�
мы изъятия его доходов, … но получали резуль�
тат, противоположный своим намерениям.

Современные исследования проблемы, на
наш взгляд, не должны упускать из виду, что
никогда — от глубокой древности до наших дней —
экономическим субъектам не было выгодно соблю�
дать законы, а относительное равновесие в сисX
теме «предприниматель — государство» всегда
поддерживалось уровнем понимания (или стра�
ха) одного и уровнем допустимых действий
(силы) другого. Конечно, имеют право на суще�
ствование и другие точки зрения, например, о
«прирождённо законопослушном» предпринима�
теле, но это уже из области иллюзий.

Вечное противоборство в этой системе стало
своеобразным «вечным двигателем», топливом для
которого во всё большей мере служат интеллект и
способность к инновационным решениям предста�
вителей каждого из звеньев этой системы. Важно
учитывать, что ни в одну из предыдущих эпох не

было ни идеальных государств, ни идеальных за�
конов, ни идеальных предпринимателей, а теневая
экономика была всегда, то есть предприниматель�
ское сословие хотя бы на шаг, но опережало гос�
служащих в использовании любых несовершенств
государственной машины. Мы утверждаем, что в
постиндустриальную эпоху система «предпринимаX
тель — государство» стала сферой бескомпромиссного
сражения интеллектов, инноваций. Грубое и неком�
петентное поведение государства в экономике ха�
рактеризуют различные мировые рейтинги, такие
как «рейтинг конкурентоспособности», «инвести�
ционной привлекательности», «свободы предпри�
нимательской деятельности» и многие другие.
Далеко не почётные места Украины в подобных
рейтингах — это не следствие антиукраинской по�
литики, а горькая реальность. Очевидно, что го�
сударство, общество, в первую очередь страдаю�
щие от последствий неуправляемой теневой эко�
номики, должны иметь волю и способность к по�
стоянной и честной «инвентаризации» своего ин�
новационного арсенала и уровня интеллекта тех
своих структур, которые имеют целевое задание
выявлять, искоренять и не допускать появления
новых носителей «теневой идеологии».

Таким образом, опыт развитых стран показы�
вает, что есть некий «минимально допустимый»
уровень теневой экономики (как следствие опре�
делённого несовершенства законов, общественных
отношений и занятых в бизнесе и госуправлении
людей), который не угрожает экономической бе�
зопасности страны и против которого бессмыслен�
но (а подчас и безнравственно) организовывать
«крестовые походы». А достижение такого уровня
обеспечивается уважительным отношением к ми�
ровому опыту, то есть демократизацией экономи�
ческих отношений государства с субъектами пред�
принимательства, рыночным реформированием
налоговой системы (вместо традиционного «руч�
ного» управления), минимизацией налоговой на�
грузки на бизнес, особенно — малый (для чего
придётся отказаться от социального популизма,
особенно — в предвыборные периоды), ограниче�
нием вмешательства государства в дела бизнеса
(особенно — местных структур власти), примене�
нием на деле политики социального партнёрства
(то есть когда существующие в стране экономи�
ческие проблемы равнопропорционально распре�
деляются между государством, чиновничеством и
предпринимателями). Научные разработки по
всем этим направлениям имеются в большом ко�
личестве и содержат вполне конкретные рекомен�
дации; дело лишь за тем, чтобы власть умела их
понимать и применять.

Особой научной проблемой теневой эконо�
мики является методология её измерения. В ми�
ровой практике известны 4 метода (табл. 2).

В национальных хозяйствах развитых стран
для оценки масштаба теневой экономики исполь�
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зуется «метод спроса на наличность», то есть ког�
да оборот избыточной наличности, который
сложно объяснить обычными причинами, сопо�
ставляют с присутствием в экономике факторов,
заставляющих предпринимателя уходить в «тень».

Концептуальная суть этого метода состоит в
том, что богатые страны — основной рынок сбыта
наркотиков; здесь наибольший платёжеспособ�
ный спрос в торговле оружием и проституции;
миллионы граждан пользуются различного рода
частными услугами, не утруждая себя отражени�
ем трат на эти услуги в налоговых декларациях.
Чтобы избежать проблем с полицией и налого�
выми органами, многие граждане расчёты осуще�
ствляют наличными. Для того чтобы их иметь при
всеобщем распространении безналичных техно�
логий расчётов с использованием кредитных или
дебетовых карт, людям приходится прибегать к
запрещённым приёмам получения наличных де�
нег, так как, например, в большинстве американ�
ских банков можно получить в банкомате 400
(максимум — 500) долларов за сутки.

Своеобразие «метода спроса на наличность»
состоит в том, что с его помощью (как с помо�
щью невода) можно выявить (поймать) и оценить
только те факты теневого характера, которые
зафиксированы полицией, налоговыми инспек�
торами и высококлассным аудитом. Вероятно,
моральные качества и профессионализм работни�
ков этих структур соответствуют требованиям
общества, если оно считает этот метод оценки
теневой экономики эффективным.

Однако этот метод практически не подходит
для слаборазвитых стран, где наличные деньги
используются повсеместно, так как безналичные
технологии для многих людей либо недоступны,
либо всё ещё являются «непонятной экзотикой».
Экономические структуры таких стран часто
пользуются «методом физических затрат». Его
суть состоит в сопоставлении потребления, напри�
мер, электроэнергии, и объёма выпуска продук�
ции. «Избыточное» потребление электроэнергии
в сравнении с официально декларируемым объё�
мом производства позволяет предполагать нали�
чие теневого сектора. С помощью этого метода ус�
тановлено, что теневая экономика по отношению
к официальному ВВП составляет, например, в Ни�
герии — 76 %, в Таиланде — 71 %, в Египте — 68 %,
в Боливии — 66 %, в Панаме — 62 % и т. д. В пер�

вой половине 90�х годов прошлого века в постсо�
ветских странах согласно этому методу теневая
экономика составляла: в Грузии — 43…51 %, в
Азербайджане — 34…41 %, в России — 27…46 %,
причём, для всех стран СНГ был характерен быс�
трый её рост в последующие годы [7].

«Метод физических затрат», в принципе, мо�
жет дать близкое к реальному представление о
размерах теневой деятельности только в матери�
альном производстве, и то при условии, что нор�
мы потребления электроэнергии (или других
материальных ресурсов) установлены с достаточ�
ной точностью и на все производимые товары.
Что же касается сферы производственных услуг,
непроизводственной сферы, различных видов
посреднической деятельности, где главным обра�
зом и сосредоточены теневые структуры, то к ним
применять этот метод можно с таким же успехом,
как измерять расстояние между молекулами с
помощью линейки. Считаться нужно и с тем, что
многие предпринимательские структуры «совме�
щают» вполне легальную деятельность с запрет�
ной. Однако главное, что требует учёта при по�
иске «правильного» метода измерения теневой
экономики в Украине, — совершенно уникаль�
ный её характер, её специфическая природа.

Постоянный дефицит товаров народного
потребления и система директивных цен ещё в
70�е годы прошлого века создали в СССР пред�
посылки для широкомасштабной спекуляции.
Огромный размах приняли на производстве во�
ровство и приписки. Система директивных пла�
нов, не обеспеченных ресурсами, породила фик�
тивную отчётность о трудовых успехах, за кото�
рой, как за ширмой, процветало теневое произ�
водство товаров из ворованных материалов. В
результате создавалась и непрерывно воспроиз�
водилась финансовая база для подкупа работни�
ков госаппарата, силовых и правоохранительных
органов, то есть выстраивались коррупционные
отношения. Но если в советское время существо�
вали и довольно эффективно применялись раз�
личные технологии сдержек и ограничений (об
этом свидетельствует хотя бы то, что теневой
сектор в1973 году равнялся примерно 3 % физи�
ческого объёма ВВП, а в 1990–1991 гг. — 10–11 %
[7]), то с началом «рыночных реформ» во всех
странах СНГ его рост принял лавинообразный
характер. Размер и могучие возможности «неофи�
циальной» экономики беспрецедентно возросли
в результате применения «особых технологий»
раздачи государственной, то есть «общенарод�
ной», собственности. Естественно, что такой при�
роды и такой истории теневой экономики не
могла иметь ни одна страна западного мира, по�
тому что они не «проходили курс социализма».

В этих условиях совершенно бессмысленным
является поиск некоего «идеального» метода из�
мерения теневой экономики, потому что такого

Таблица 2
Методология измерения теневой экономики
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метода не существует вообще. Для решения этой
задачи ничего не даст «модернизация», «уточне�
ние», «углубление» «метода физических затрат».
Наивным выглядит и предложение оценивать
«тень» с помощью системы национального счето�
водства [8]. Авторы сообщают: «Про «тінь» гово�
рять усі, проте ніхто так і не знає, скільки в офі�
ційну цифру ВВП, яку повідомляє наш Держком�
стат, закладено «тіні», а скільки — власне зареєст�
рованої діяльності зареєстрованих підприємств.
Разом з тим, зареєстрований ВВП можна легко
визначити з традиційних зведених даних по всій
Україні і після цього до «тіні» віднести різницю»
[8, c. 12]. Вот, оказывается, как просто с помощью
нашей, самой «правдивой» в мире, статистики
вывести на чистую воду теневиков. Авторам не�
вдомёк, что, по оценкам Госкомстата, уровень те�
невой экономики в Украине почти в 3 раза мень�
ше реального. Ввиду явной несостоятельности
такого мнения, комментировать его не станем.

Выводы. Нам представляется, что в решении
проблемы оценки теневой экономики не следует
изобретать «национальный» шаблон. Разумнее
внимательнее присмотреться к «методу спроса на
наличность», которым пользуются развитые стра�
ны, и осуществлять меры ограничения налично�
го денежного оборота, памятуя при этом, что
критерием истинности любой теории является
практика. Пока соответствующие технологии
перевода всех видов экономической деятельнос�
ти на безналичные отношения не будут освоены
повсеместно, мало что дадут самые современные
реформы налоговой системы, с которыми у нас
многие отождествляют практически главный удар
по теневой экономике. Безусловно, снижение

налогового давления на предпринимателей сокра�
тит её размеры. Однако произойдёт это на пер�
вом этапе только за счёт выхода из «тени» самых
совестливых и боязливых. Ввиду их немногочис�
ленности в современном предпринимательском
сословии чуда, разумеется, не произойдёт. Пона�
добится длительная и упорная работа по совер�
шенствованию всей системы учёта и контроля, то
есть потребуется пройти тот путь, который в этом
отношении прошли развитые страны для мини�
мизации размеров теневой экономики, изобретая
и применяя адекватные её опасностям инноваци�
онные схемы противодействия.
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Анотація. У статті сформульовано нові положення відносно управління науковим сектором в умовах
глобалізації. Враховано головні зміни у функціонуванні цього сектора, що зумовлені глобалізаційними процесами.
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Постановка проблеми. Останніми роками на�
укове співтовариство реально переживає стан,
який отримав назву глобалізація. Науковий сектор
у більшості країн інтенсивно трансформується,
адаптуючись до нових можливостей і загроз. Краї�
ни, що знаходяться в авангарді цього процесу і
задають темп змін, створюють для себе більш
сприятливі умови і надалі можуть досягнути більш
вагомих результатів у науковому розвитку. Країни,
що відстають, приречені понести додаткові втра�
ти, зумовлені необхідністю, окрім вирішення за�
гальних проблем, дотримуватися «стандартів», що
задані ззовні. У сфері науки глобалізація харак�
теризується істотними особливостями. Вони ви�
ходять із специфіки самої наукової діяльності, її
детермінації, а також із різноманіття (унікаль�
ності) механізмів використання її результатів.
Урахування цих особливостей, безумовно, є не�
обхідним для підвищення ефективності управ�
ління науковою сферою. Вирішальне значення має
розробка концепцій (нових механізмів, інститутів,
інструментів та ін.), які дозволяють більш ефек�
тивно управляти науковим сектором.

Проблематиці впливу глобалізації на науко�
вий прогрес як окремих країн, так і світової
спільноти в цілому приділяється усе більше ува�
ги в економічних і міждисциплінарних дослі�
дженнях. «Глобальні умови» розглядаються, перш
за все, з погляду інтенсифікації цього прогресу,
що тільки частково торкається питань управлін�
ня. З іншого боку, сучасні дослідники, розробля�
ючи питання стратегічного управління науковим
розвитком, усе частіше змушені враховувати
вплив глобалізації, її об’єктивну природу. До того,
таке управління починає розглядатися як комп�
лекс і державних, і суспільних важелів.

Аналіз останніх публікацій. Фундаментальні
основи управління науковим сектором закладені
у роботі вітчизняних учених О. Поповича і Т. Ве�
лентейчика [1], які обґрунтовують важливість
пріоритетів наукового розвитку як інструменту
державного управління, а також аналізують зміни

у підходах до визначення цих пріоритетів у сучас�
них умовах. Разом з тим автори недостатньо ува�
ги приділяють урахуванню умов, які створюють�
ся глобалізаційними процесами. В. Соловйовим
сформульовано елементи концепції національної
стратегії інноваційного розвитку у сучасному гло�
бальному світі [2]. Пропозиції автора спрямовані
на вирішення багатьох науково�практичних про�
блем, проте усі вони знаходяться у межах «тра�
диційних» підходів і недостатньо враховують
вплив глобалізації. Сьогодні спостерігається
відхід від «традиційного» розуміння семантики
управління науковим сектором: по�перше, вихо�
дячи зі зміни його ролі в економіці і вирішенні
соціальних проблем в управлінні наукою почи�
нають домінувати суспільні інститути; по�друге,
змінюється якість управління наукою і спосте�
рігається перехід від «управління» до «спрямуван�
ня» та від «прогнозування» до «програмування».
У результаті з’являються абсолютно нові моделі
управління. Так, цікавий підхід демонструють
Б. Пендес, Дж. Вербакель і А. Неліс, які пропо�
нують досліджувати соціальні аспекти наукової
діяльності на основі концепції «наука як корпо�
рація». Автори доступно інтерпретують принци�
пи «корпоративного виробництва» у науковому
секторі і його загальну спрямованість на вироб�
ництво продуктів науки — знань і технологій, які
поступають у суспільство як продукти фундамен�
тального соціального обміну, створюючи базу для
суспільного розвитку. Практичні прояви кон�
цепції «наука як корпорація» досліджуються з
урахуванням впливу глобалізації, яка розглядаєть�
ся у соціально�економічному, соціально�культур�
ному й інформаційно�технологічному ракурсі [3].
Разом із тим автори практично не приділяють
уваги функціям управління науковим сектором,
визначенню нових напрямів змін та управлінсь�
ких дій. Дж. Аткінсон�Грос’єн та К. Фарлей роз�
глядають концепт «моральної економії» у науці як
системи загальних цінностей, традицій і кон�
венцій щодо способів дії, поведінки і придбання
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знань, яких дотримується те або інше мораль�
не суспільство [4, с. 148]. Автори пропонують
розглядати ментальні особливості кожного су�
спільства, що дозволить перейти на новий
рівень управління наукою. Разом з тим концеп�
ція «моральної економії» є тільки одним з еле�
ментів складної системи управління наукою. У
роботі не враховано, що «моральна економія»
піддається сильному впливу глобалізації. Вели�
кий інтерес становить робота М. Джонеса
(M. P. Jones), що присвячена дослідженню
підприємництва у науці [5]. Положення цієї
роботи піднімають безліч питань щодо розши�
рення можливостей «наукового підприємницт�
ва» у контексті глобалізації. Створення необ�
хідних для цього умов є важливим завданням
управління науковим сектором. Його вирішен�
ня пов’язано з «переналагодженням» іннова�
ційної системи. Розглядаючи глобалізацію як
історичний процес, слід зазначити, що вона
створює певний контекст трансформації усіх
функціональних систем державного управлін�
ня, у тому числі і системи інновацій. Б. Годін
(B. Godin) підтверджує необхідність досліджен�
ня еволюційного перетворення національних
інноваційних систем [6]. Однак автор не вра�
ховує зміни якості самого процесу глобалізації.

Проведений аналіз показав, що питання управ�
ління науковим сектором в умовах глобалізації
розглянуто фрагментарно. Глобалізація стрімко
змінює умови функціонування національних гос�
подарств, тому «традиційні» підходи управління
наукою мають модернізуватися у напрямі реагу�
вання на виклики глобалізації, що вимагає відпо�
відного концептуального забезпечення.

Мета роботи: сформулювати концептуальні за�
уваження щодо управління науковим сектором в
умовах глобалізації та підвищення його ефективності.

Виклад основного матеріалу. Зростання ролі
науки в економіці, що проявилося в останні роки,
привертає усе більше уваги до питань державно�
го і суспільного управління науковим сектором.
Його об’єктивна необхідність багато у чому ви�
кликана саме попередніми хвилями глобалізації,
які сприяли перетворенню науки на головну сфе�
ру людської діяльності. Саме наука дозволяє ство�
рити ті переваги, які необхідні кожній країні у
боротьбі за економічні ресурси, а також отрима�
ти засоби вирішення гострих соціальних проблем.
У глобальному «хаосі» наука, як і інші сфери, від�
ходить від чіткого порядку: виникають стрімкі
зміни в орієнтирах і масштабах наукових дослі�
джень, змінюються вимоги до часових та еконо�
мічних їх параметрів, диверсифікуються форми
дифузії нових знань тощо. При цьому держава
повинна зберігати загальний курс наукового про�
гресу і підтримувати його високі темпи, щоб не
відстати від експоненціальної «гонки» за ресурси
розвитку. В управлінні науковим сектором пот�

рібні принципово нові ідеї, які відповідають но�
вим, «глобальним» умовам.

Під впливом глобалізації світова господарсь�
ка система перетворюється на єдиний ринок
(простір), у межах якого національні ринки вияв�
ляються взаємопов’язаними і взаємозалежними у
більш високому ступені, ніж раніше, а національні
економічні системи — усе більш подібними. У
результаті перетворюється і по�новому складаєть�
ся міжнародна спеціалізація. Це торкається і на�
уки. Глобалізація виявляється і на рівні національ�
но�державних утворень. У межах національних
кордонів відбувається будівництво солідарного
загальнонаціонального простору. Характерною
особливістю сучасного етапу є те, що цей простір
створюється не на основі централізації державно�
го управління, а, навпаки, завдяки формуванню
«м’якої» і децентралізованої системи, на чолі якої
стоїть суспільство. Виходячи з цього, можна гово�
рити про виникнення нової моделі (концепції)
державного будівництва. Держава з її «жорсткими»
механізмами в умовах глобалізації вже не здатна
мобілізувати усі ресурси розвитку й ефективно
управляти їх використанням, будуючи це управ�
ління тільки на потенціалі формальних інститутів
і адміністративних методів (їх потенціал вияв�
ляється досить обмеженим). Нову координаційну
роль відіграє суспільство, яке, прагнучи підтриму�
вати процеси суспільного розвитку, впливає на
державну політику і доповнює державне регулю�
вання «внеском» суспільних (у тому числі нефор�
мальних) інститутів. Прискорення глобалізації і
посилення її впливу в історичній ретроспективі
проходить паралельно з трансформацією систем
управління суспільним життям і часто стимулює
появу нових її елементів і рис. У ході еволюції
систем управління усе більше використовуються
можливості, пов’язані з соціо�культурними і соціо�
психологічними факторами. Причому за своєю
значущістю вони не поступаються формальним
інститутам і адміністративним методам. З цієї точ�
ки зору необхідно розглядати і соціо�культурний
ракурс глобалізації. Вона по суті є процесом ви�
никнення нової «глобальної цивілізації» (основою
і матеріальною культурою якої є наука), в основі
чого лежить перетворення локальних цивілізацій,
розвиток їх інтероперабельності, а також розвиток
простороутворюючих інститутів (міжнародні кон�
венції і організації). Нова якість процесу глобалі�
зації, яку продемонструвала сучасна «хвиля», по�
лягає у тому, що вона заснована не тільки і не
стільки на уніфікації (як супутньому явищі кон�
вергенції), скільки на збереженні різноманітності
всього, що охоплюється. Через це сучасний гло�
бальний соціо�культурний простір стає не тільки
більш конвергентним, але і більш конфліктним,
таким, що активізує дивергентні тенденції, пов’я�
зані з національно�культурним самоствердженням
та інституційною реакцією на генеральну тенден�
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цію конвергенції. Це безпосередньо спостерігаєть�
ся і у науці, де розширення і поглиблення міжна�
родного співробітництва часто «поєднується» з
інерцією партнерів у реалізації міжнародних ініціа�
тив, їх опортуністичною поведінкою, конфлікта�
ми, «прихованим суперництвом» та ін.

Глобалізація часто розглядається у комуніка�
ційному й інформаційно�технологічному аспек�
тах. Виходячи з розвитку комунікацій, глобаліза�
цію необхідно розглядати як нову парадигму
організації світового простору, у тому числі його
суспільного і соціально�економічного вимірів.
Сучасний світовий простір — це єдиний інфор�
маційний простір, де процеси розповсюдження
інформації і комунікацій є екзистенційно та он�
тологічно важливими. Завдяки новим технологі�
ям ці процеси здійснюються настільки стрімко і
масштабно, що чинники простору і часу стають
фізично незначущими. З позиції інформаційно�
технологічної «сутності» глобалізації часто роз�
глядають феномен інформаційного суспільства,
яке побудоване на принципах максимальної
інформаційної відкритості перед зовнішнім
світом. Інформаційна сторона глобалізації і ви�
никнення інформаційного суспільства безпосе�
редньо змінює характер процесів, що відбувають�
ся у науковому секторі. Ступінь його інформати�
зації має відповідати вимогам глобалізації. Інфор�
маційні технології і комунікації надають нові
можливості не тільки у проведенні наукових до�
сліджень, але й у реалізації всіх функцій управ�
ління, особливо організації і контролю. У зв’язку
з цим може розроблятися концепт інформацій�
ного механізму наукового сектора, ключовими
елементами якого повинні стати: технологічні
компоненти наукової інфраструктури, інфор�
маційні мережі, ринок інформації тощо.

На сучасному етапі увага до наукового роз�
витку постійно зростає. Наука, як природне праг�
нення людини організовувати своє життя на ос�
нові об’єктивних знань про навколишній світ,
«вбудовується» у всі сфери людської діяльності.
У результаті сучасне суспільство (на вищих рівнях
його розвитку) характеризується як «суспільство
науки». Такий концепт вимагає сформулювати
нові принципи суспільного будівництва, регулю�
вання і забезпечення життєдіяльності соціуму, а
також визначити додаткові орієнтири й ефек�
тивніші механізми суспільного прогресу. Обов’яз�
ковою позицією у цьому концепті повинно бути
урахування впливу і проявів глобалізації як фун�
даментального чинника системних трансфор�
мацій. Виходячи з цього, доцільно розробляти і
використовувати спеціальну (глобальну) парадиг�
му функціонування і розвитку наукового сектора
у межах національно�державного утворення.

Глобалізація як процес прискореного і гло�
бального обміну продуктами науки істотно
підвищує інтенсивність наукових досліджень. З

огляду на це виникає важливе завдання управ�
ління науковим сектором, яке пов’язане з досяг�
ненням максимальної мобілізації ресурсів і
здібностей. Найважливішу роль у цьому відіграє
соціальний фактор, сутність та експлуатацію
якого можна розглядати, використовуючи чис�
ленні «грані» феномена глобалізації.

Для епохи глобалізації є характерним висо�
кий рівень соціальної динаміки. Це вимагає
відтворення нового типу соціального управління,
тобто нових управлінських технологій, поклика�
них забезпечити і регулювати весь комплекс со�
ціальних процесів. Цей новий тип управління ба�
зується не тільки на використанні інформаційних
технологій, а й на новому масиві знань про управ�
ління і суспільство, його трансформації і супутні
явища. Уявляється, що такий тип управління ма�
тиме дві основи. Одна основа — це економіка, яка
має системоутворюючу роль і є домінуючим «ре�
гулятором» усіх процесів. Тому повинна бути
встановлена і вивчена детермінація по ланцюгу:
економічне зростання  науковий прогрес 
економічний розвиток. Слід зазначити, що в
умовах глобалізації «жорстка» економічна детер�
мінація науки і централізоване її управління
змінюється гнучкими децентралізованими меха�
нізмами. Нова доктрина більше орієнтована на
суспільство і людину. Друга основа — це культу�
ра і психологія, тобто більш повне урахування і
використання впливу відповідних чинників на
наукову діяльність і розвиток. Наука характери�
зується підвищеною чутливістю до культурних і
психологічних факторів, які, окрім формування
мотивації особистості, «заповнюють» пробіли
адміністративного регулювання.

Для правильного і повного використання
потенціалу культурних і психологічних чинників
повинна визначатися специфіка (ментальність)
певного етносу, яка проявляється у сфері науки і
впливає на її результати, а також спрямовані
структурні зміни різних соціальних норм. На цій
основі можна визначити якість умов діяльності
учених у тому чи іншому етносі, де відбувається
їх суб’єктивна адаптація. При цьому необхідно
розглядати індивідуальну і колективну психоло�
гію. Зміна культурних і психологічних чинників,
перетворення соціальних норм можуть не по�
вністю «відповідати» інтересам наукового прогре�
су, містити у собі великі загрози і вести до неефек�
тивного використання ресурсів.

Адаптація до умов глобалізації у будь�якій
сфері формує нову систему (неосистему), від якої
очікується більш високий рівень функціональ�
ності і результативності. Неосистема вступає у
«протиборство» зі «старою» системою (некро�
системою), яка не спроможна вирішити нових зав�
дань. Тому, враховуючи об’єктивний характер і
незворотність глобалізації, адаптацію до її умов
необхідно супроводжувати перетворенням інсти�
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тутів (на основі створення нових або імпорту норм
зовні). Гальмування цього буде викликати втрати
ресурсів. Нове ж інституційне середовище повин�
не будуватися на об’єктивних суспільних змінах.
Наприклад, поява нових глобальних комунікацій
соціуму не може обмежуватися, повинні створю�
ватися дієві механізми їх регулювання.

У цьому контексті на перший план виходять
етичні аспекти науки, оцінка яких дозволяє об�
ґрунтувати необхідність і доцільність того або
іншого напряму наукових досліджень (наприклад,
генна інженерія, дослідження на ембріонах лю�
дини, імплантація в тіло людини інформаційно�
комунікаційних пристроїв і ін.) і способів їх про�
ведення. Досвід ЄС підтверджує, що через вив�
чення і корегування етичних аспектів можна
істотно підвищити якість управління науковим
сектором, його соціальними ресурсами.

Особливою сферою прикладного використан�
ня етичних систем є інституціоналізація підпри�
ємництва у науковому секторі. Діяльність ученого
побудована на чіткому визначенні його обов’язків
і винагороди. Проте досягти високої мотивації
тільки за рахунок цього неможливо. Учений по�
винен діяти у межах спеціальної етичної системи,
яка би спрямовувала його діяльність на приско�
рення наукового прогресу. Разом з тим кожний
учений має і підприємницькі прагнення (індиві�
дуальні мотиви), які можуть вступати у протиріч�
чя з його професійними обов’язками. Така ситуа�
ція, по суті, створює конфлікт інтересів ученого
як служителя наукового прогресу і як підприєм�
ця. Розв’язати цю проблему у сучасних умовах
уявляється можливим за рахунок етики. Врахову�
ючи, по�перше, що учений діє у межах наукового
співтовариства і, по�друге, що і основна, і підпри�
ємницька його діяльність у цілому відповідають
інтересам суспільства, необхідно налаштувати
етичну систему таким чином, щоб у ній погоджу�
валися обидві групи інтересів ученого. Це повин�
но контролювати необхідний рівень виконання
ученим основних обов’язків і визначати правила
його підприємницької поведінки.

В умовах глобалізації відбувається демократи�
зація комунікацій, проходять усі нові інформаційні
і міграційні «хвилі». Це насамперед характерно для
науки, оскільки учених можна віднести до соціаль�
них груп, які мають «професійну» орієнтацію на
інформаційний обмін і схильні до високої мобіль�
ності. У результаті формується нове середовище і
структура світової наукової спільноти. Через це
національна інноваційна система повинна бути
максимально адаптована до таких умов і мати
механізми, які б забезпечували міжнародні кому�
нікації і мобільність учених. При цьому функцією
управління є не тільки створення таких ме�
ханізмів, а й контроль за зовнішніми комуніка�
ціями і мобільністю. Що стосується організації і

контролю за зовнішніми комунікаціями, то не�
обхідно виділяти такі їх напрями: комунікації на
рівні компаній, секторів економіки, органів вла�
ди й університетів; комунікації між сферами фун�
даментальної і прикладної науки; комунікації між
різними напрямами і векторами зовнішньої по�
літики; комунікації між суміжними елементами
різних політик держави, а також спеціальна інфра�
структура науково�технічних зв’язків.

Вплив глобалізації на економіку є комплек�
сним. Тому по�новому має вирішуватися пробле�
ма забезпечення компліментарності розвитку
науки та економіки (її провідних секторів). Зміни
у сфері виробництва, на ринку праці і технологій
та ін., що зумовлені глобалізацією, повинні су�
проводжуватися відповідними змінами у сфері
науки. Це стосується, насамперед, тих проблем,
які вона покликана вирішувати, а також появи
нових вимог до економічних і часових параметрів
наукової діяльності. Сучасна економіка є багато�
укладною, її сектори розвиваються у різних на�
прямах і з різними темпами. Це робить науку
сектора більш диференційованою. Через те, що
будь�які трансформації супроводжуються значни�
ми втратами, процес такої диференціації повинен
бути об’єктом управління. Ступінь включення на�
укового сектора у глобалізаційні процеси пови�
нен корелювати з рівнем загальної відкритості на�
ціональної економіки. При цьому необхідно вра�
ховувати, що кінцевий результат змін, виклика�
них глобалізацією, тим більше у масштабах всієї
економіки, є невизначеним. Тому перетворення
наукового сектора повинні бути або помірними,
що дозволяє завчасно зупинити і змінити спря�
мування процесу змін, або превентивними, роз�
робленими на основі передбачення.

Висновки. Таким чином, глобалізація здійс�
нює визначальний вплив на науковий розвиток.
Розроблені зауваження дозволяють підвищити
ефективність наукового сектора за рахунок його
адаптації до нових умов. Управління наукою в
умовах глобалізації має базуватися на основі но�
вих прогресивних концепцій, які спрямовані на�
самперед на становлення нового типу соціаль�
ного управління. У перспективних дослідженнях
передбачається розглянути питання інтенсифі�
кації міжнародного науково�технічного співро�
бітництва в умовах глобалізації.
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УДК 334.012.64:338.2 Л. М. Борщ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА —
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Анотація. Дослідження спрямовано на проведення аналізу стану справ у сфері підприємництва. РозгляX
нуто комплекс рівня державного впливу з питань підтримки підприємництва в Україні. Розроблено метоX
дичні рекомендації для створення інфраструктури щодо підвищення ефективності надання фінансової
підтримки суб’єктам підприємництва.

Ключові слова: підприємництво, інфраструктура, об’єкти підприємництва, державна підтримка, реX
гулювання, регуляторна політика фінансування.

Summary. The study aimed at analyzing of the state affairs in the field of entrepreneurship. The complex level
of government influence on business support in Ukraine is reviewed in this article. Methodical recommendations for
the establishment of infrastructure to enhance the effectiveness of providing financial support to the subjects of
entrepreneurship.

Key words: business, infrastructure, business facilities, government support, regulation, regulatory policy financing.
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Постановка проблемы. Предпринимательство в
Украине является неотъемлемой и очень важной
составляющей экономической системы Украины. В
условиях финансовой нестабильности, ставшей след�
ствием мирового финансового кризиса, в Украине
необходимо на первый план вынести вопросы по
формированию и реализации государственной про�
граммы поддержки предпринимательства. В первую
очередь не только для сохранения числа субъектов
предпринимательства и создания ими рабочих мест,
а также для увеличения этих показателей.

Цель исследования: выявить количество
субъектов малого предпринимательства, обраща�
ющихся за всевозможными консультациями и
информационной помощью, выяснить источни�
ки получения информации; определить уровень
информационного и консультационного обслу�
живания; выяснить, что необходимо сделать, что�
бы предпринимательство развивалось; выявить
диспропорции и уточнить законодательную базу
по субъектам малого предпринимательства.

Изложение материалов исследования. Данное
исследование является не только актуальным, но и
своевременным. Ведь ни для кого не секрет, что для
предпринимательства характерной чертой является
быстрое реагирование на конъюнктуру рынка и пе�
рестройку всех бизнес�процессов в соответствии с
изменившимися условиями, сюда относятся и сме�
на технологий, изменение и переключение на дру�
гие виды продукции, услуг. Для субъектов предпри�
нимательства характерны высокие риски и, соответ�
ственно, высокий процент неудач. На сегодняшний
день очень сложна процедура банкротства и прак�
тически еще не урегулирована. Предприниматель —
это человек, имеющий право, закрепленное Консти�

туцией Украины [1], быстро войти в бизнес и, если
возникает необходимость, быстро выйти из него с
минимальными потерями (при соблюдении опреде�
ленных условий) или изменить свой профиль.

Малое предпринимательство является важ�
нейшей составляющей экономики Украины. Его
развитие способствует насыщению региональных
рынков товарами и услугами, повышению их ка�
чества путем создания конкурентной среды, ре�
шению сложных задач занятости и повышению
уровня жизни населения.

Одной из задач исследования являлось вы�
явление понимания предпринимателями терми�
на субъект малого предпринимательства. Соглас�
но действующего законодательства существует
несколько интерпретаций этого термина, но ос�
новным является определение в ст. 63 Хозяй�
ственного кодекса Украины, а именно: «Предпри�
ятия в зависимости от количества работающих и
объема валового дохода от реализации продукции
за год могут быть отнесены к малым предприя�
тиям, средним или крупным предприятиям.

Малыми (независимо от формы собственно�
сти) признаются предприятия, в которых средне�
списочная численность работающих за отчетный
(финансовый) год не превышает пятидесяти че�
ловек, а объем валового дохода от реализации
продукции (работ, услуг) за этот период не пре�
вышает семидесяти миллионов гривен» [2].

У респондентов выяснялся вопрос о том,
какие предпринимательские структуры, по их
мнению, можно было бы отнести к разряду
субъектов малого предпринимательства, в зави�
симости от годового оборота и среднесписочной
численности работников (рис. 1).

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ
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— Органы исполнительной власти (около
42 % ответили, что явно мешают работать, хотя,
каким образом они могут мешать работать
субъектам малого предпринимательства, необхо�
димо изучать более глубоко).

— Госгорпромнадзор (Государственный Ко�
митет по промышленной безопасности, охране
труда и горного надзора). Более 40 % респонден�
тов ответили, что эта организация также явно
мешает работать.

— Госпотребстандарт, по мнению более 38 %
респондентов, мешает работать предпринимателям;

— Реском по охране окружающей среды ме�
шает работать более чем 34 % респондентов.

Также среди наиболее негативно влияющих
на работу субъектов малого предпринимательства
были названы (более 35 % респондентов ответи�
ли, что эти организации явно мешают работать)
правоохранительные органы, таможня, Госком�
предпринимательства, суды, Реском по торговле
и защите прав потребителей (табл. 1).

Среди организаций, которые оказывают со�
действие или помогают в деятельности предпри�
нимателей были названы: горсоветы и райгосад�
министрации, налоговая инспекция, пенсионный
фонд и другие фонды, Управление статистики [4].

Характерно, что предприниматели дают не�
высокую оценку деятельности тех государствен�
ных органов, в функции которых входит непос�
редственно поддержка малого предприниматель�
ства, например, Госкомпредпринимательства,
Фонд поддержки предпринимательства и др.

Следует заметить, что исследование носит
общий характер и выявляет только отдельные
группы и направления проблем, которые необхо�
димо изучать более глубоко на основе более де�
тальной и точной информации. Необходимо раз�
бираться с сутью и причинами проблем, для того
чтобы в дальнейшем планировать мероприятия по
устранению или снижению их негативного влия�
ния на развитие малого предпринимательства.

В ходе исследования также изучался вопрос
о затратах предпринимателей на решение различ�
ных вопросов с государственными органами и
организациями. Причем вопросы ставились та�
ким образом, чтобы определить, сколько прибли�
зительно потратили предприниматели за после�
дние 12 месяцев официально и неофициально.
Выяснилось, что большинство предпринимателей
за последние 12 месяцев официально уплатило в
различные органы и организации не более 5 тыс.
грн., а около 32 % потратили на решение вопро�
сов от 10 тыс. до 20 тыс. грн.

В то же время картина неофициальных пла�
тежей в различные государственные структуры
получилась настораживающей (рис. 2).

Данные исследования показали, что порядка
43 % респондентов за последние 12 месяцев упла�
тили в виде неофициальных платежей (в т. ч. по�
дарки) от 5 тыс. до 10 тыс. грн. около 27 % респон�

Рис. 1. Отнесение предприятий к разряду малых
в зависимости от годового оборота (грн.)

Как показало исследование, более 34 % респон�
дентов к «малым» отнесли предприятия, на кото�
рых работает не более 10 человек, а 21,7 % — от�
несли к малым предприятия, на которых работает
не более 5 человек. Большинство предпринимате�
лей сошлись на мнении, что малыми можно считать
предприятия, где работает не более 20 человек [3].

Порядка 36,7 % респондентов считают, что
малым можно назвать предприятие с годовым обо�
ротом не выше 500 тыс. грн. Еще 30,1 % считают,
что к ним можно отнести предприятия с оборотом
не более 1 млн. грн. и более 21 % респондентов
считают, что к малым необходимо отнести предпри�
ятия с годовым оборотом не выше 300 тыс. грн.

Таким образом, подавляющее большинство
респондентов сходятся во мнении, что малым
можно назвать предприятие с оборотом не бо�
лее 1 млн. грн. в год.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что, выстраивая стратегию и тактику ока�
зания поддержки субъектам малого предпринима�
тельства, необходимо сконцентрироваться имен�
но на категории предприятий (предпринимате�
лей), у которых количество работающих не пре�
вышает 20 человек и годовой оборот до 1 млн. грн.

Кроме того, необходимо упорядочить зако�
нодательство относительно субъектов малого
предпринимательства, где определить эту катего�
рию предпринимателей как наиболее нуждающу�
юся в поддержке со стороны государства.

Рассмотрим взаимоотношение субъектов
малого предпринимательства с государственны�
ми структурами.

Задачей данного вопроса исследования было
определение отношения различных государственных
органов, органов местного самоуправления, государ�
ственных организаций к субъектам малого предпри�
нимательства. Выяснялось, насколько эти органы
позитивно или негативно настроены и оказывают ли
содействие и поддержку предпринимателям.

Результаты показали, что наибольший нега�
тив у предпринимателей вызывают следующие
структуры:
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Таблица 1
Государственные затраты, с которыми взаимодействуют субъекты малого предпринимательства, %

Рис. 2. Количество проверок за последние 12 месяцев

дентов сказали, что уплатили от 10 тыс. до 20 тыс.
грн. неофициальных платежей. А порядка 17 %
респондентов признались, что уплатили неофици�
альных платежей от 20 тыс. до 50 тыс. грн. И были
даже такие, которые потратили свыше 80 тыс. грн.
за последние 12 месяцев на решение вопросов с
государственными органами и структурами.

Если экстраполировать полученные данные
исследований на всю генеральную совокупность,
т. е. предположить, что такие платежи имеют
место повсеместно и картина является актуаль�
ной для всех предпринимателей, то можно пред�
положить, что общая сумма «неофициальных
платежей» для решения вопросов с государствен�
ными органами является очень значительной.

Вопрос также требует более детального изу�
чения, т. к. является очень важным. Такой объем
неофициальных платежей является критическим
для любой экономики, и активное и прозрачное

развитие предпринимательства в такой среде
крайне проблематично.

В ходе проведения исследования предприни�
мателям ставился вопрос о количестве проверок,
которые проходили на их предприятии за после�
дние 12 месяцев, от различных проверяющих ор�
ганов. Более 42 % респондентов сказали, что их
проверяли не менее 2�х, но не более 7 раз. Поряд�
ка 25 % ответили, что их проверяли не менее 5 раз,
но не более 10 раз. В то же время 27 % респонден�
тов сказали, что их проверяли всего 2–3 раза.

Однако около 5 % респондентов указали на
то, что их предприятия проверяли за последние
12 месяцев более 10 раз.

Полученные результаты говорят о том, что
малый бизнес подвергается значительному дав�
лению со стороны государственных органов и
проверяющих инстанций, что, безусловно, ска�
зывается на темпах его развития.

Следующий раздел вопросов исследования был
посвящен финансовым ресурсам для малого пред�
принимательства и связанных с этим проблемам.

Исследовалась ситуация на рынке кредито�
вания малого бизнеса [5]. Первый вопрос этого
раздела ставил перед собой задачу выяснить, ка�
кую максимальную сумму субъекты малого пред�
принимательства брали в долг на пополнение
оборотных средств за последние 3 года. Всего
брали займы для пополнения оборотных средств
около 57 % опрошенных (рис. 3).

Более 55 % из тех, кто брал займы (кредиты),
ответили, что брали займы в размере до 50 тыс. грн.

25 % ответили, что сумма займа составляла от
50 до 100 тыс. грн. Почти 13 % ответили, что сумма
займа для пополнения оборотных средств у них
составила от 100 тыс. до 500 тыс. грн. И очень не�
большой процент предпринимателей указали, что
брали займы (кредиты) в размере более 500 тыс. грн.
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Рис. 3. Максимальная сумма займа за последние три года
для пополнения оборотных средств

В этом же вопросе выяснялось, какую макси�
мальную сумму займа получали предприниматели
для приобретения основных средств и других ин�
вестиционных целей. 29,7 % опрашиваемых отве�
тили, что брали до 50 тыс. грн., 29,1 % сказали, что
брали займы в размере от 50 до 100 тыс. грн., и еще
26,7 % респондентов ответили, что занимали от 100
тыс. до 500 тыс. грн. Таким образом, большинство
субъектов малого предпринимательства за после�
дние 3 года на развитие своих предприятий и при�
обретение основных фондов брали займы (креди�
ты) в размере не более 500 тыс. грн. И только 12,1 %
брали суммы от 500 тыс. до 1 млн. грн. Количество
предпринимателей, который получали суммы кре�
дитов (займов) более 1 млн. грн., является незна�
чительным (2,4 %). Исходя из полученной инфор�
мации, можно заключить, что средняя сумма зай�
ма для субъектов малого предпринимательства ко�
леблется от 100 тыс. грн. до 500 тыс. грн.

Выясним, к кому и в какие организации преж�
де всего обращаются предприниматели за получе�
нием займа (кредита). Опрос показал, что около
53 % респондентов обращались в банки. При этом
70 % из них получили кредит. 12,4 % обративших�
ся в банки получили отказ сразу, и 17,4 % получи�
ли отказ после рассмотрения документов (рис. 4).

Другими альтернативными источниками финан�
сирования бизнеса являются также «партнеры по
бизнесу» и «родственники». К партнерам по бизнесу
обращались за кредитованием порядка 25 % опраши�
ваемых, причем получили средства более 98 %.

К родственникам обращались около 35 %
респондентов. В 96 % случаев родственники пре�
доставляли займ. В другие организации обраща�
лось менее 5 % опрошенных.

Очень высокий уровень предоставленных
заемных средств показали «частный маклер»
(90,9 %), кредитные союзы (70 %).

Важно, что всего 30,5 % обратившихся в
Фонд поддержки предпринимательства, получи�
ли финансирование.

Исследуем также перспективные потребнос�
ти в кредитовании субъектов малого предприни�
мательства. Предприниматели, участники опро�

Рис. 4. Наблюдаемый объем заемных средств
для пополнения оборотных средств

са, планируют в будущем брать займы (кредиты)
для финансирования и развития своего бизнеса.

На вопрос о сумме, необходимой на попол�
нение оборотных средств, большинство респон�
дентов ответило, что им необходимо не более 500
тыс. грн., и около 11 % предполагают, что им не�
обходимо от 500 тыс. до 1 млн. грн.

В то же время на вопрос о том, какая сумма им
необходима для инвестирования в развитие предпри�
ятия, приобретение основных средств, картина ока�
залась похожей. Большинство высказало мнение о
том, что им необходимо на развитие бизнеса и при�
обретение основных средств не более 500 тыс. грн.
Но 5,7 % респондентов считают, что им необходимо
более 1 млн. грн. для этих целей.

При проведении исследования предпринима�
телям задавался вопрос о том, что, по их мнению,
мешает свободному получению кредитных средств
субъектами малого предпринимательства.

Опрашиваемые высказали следующее мне�
ние: около 73 % указали, что препятствием явля�
ются высокие процентные ставки, 38,7 % опро�
шенных отметили, что препятствием также явля�
ется сложность в оформлении документов, и 33 %
указали на высокие требования по уровню обес�
печения залогом.

В процессе исследования необходимо было
выяснить, насколько предприниматели осведом�
лены о деятельности Фонда поддержки предпри�
нимательства и о его услугах.

Опрос показал (рис. 5), что 19,1 % респонден�
тов хорошо знают о существовании Фонда, но не
обращались туда. Около 17 % респондентов что�
то слышали о его существовании, но хотели бы
знать больше. Почти 24 % опрашиваемых отме�
тили, что нет необходимости обращаться в Фонд,
так как это не принесет никаких результатов. И
около 25 % предпринимателей вообще ничего не
слышали о существовании такого Фонда.

Таким образом,
 Больше половины предпринимателей поль�

зуются кредитами и займами для развития биз�
неса, но суммы, которые они берут в различных
финансовых и нефинансовых структурах, состав�
ляют не более 500 тыс. грн.



Економіка та управління національним господарством

33

 Основная масса предпринимателей за зай�
мами обращается в банковские учреждения.

 Объемы необходимого финансирования
(для перспективного развития) для субъектов
малого предпринимательства, как правило, не
превышают сумму в 500 тыс. грн.

 Основными проблемами для малого пред�
принимательства в получении кредитов и займов
являются, прежде всего, высокие процентные
ставки, сложность с оформлением документов и
высокие требования к обеспечению (залогу).

 Предприниматели обладают информацией
о Фонде поддержки предпринимательства Укра�
ины, но практически не обращаются туда, т. к.
считают, что в этом нет смысла.

Рассмотрим теперь основные субъекты инф�
раструктуры поддержки малого бизнеса. Для
выяснения ситуации с деятельностью организа�
ций, осуществляющих взаимодействие с пред�
принимательскими структурами, и их влиянием
на предпринимательскую среду респондентам
был задан ряд вопросов.

Первый вопрос касался членства в тех или
иных общественных объединениях предпринима�
телей. 18,8 % респондентов ответили, что явля�
ются членами объединения и считают, что это
необходимо всем предпринимателям. 8,1 % опро�
шенных также состоит в каком либо объедине�
нии предпринимателей, но не видит особого в
этом смысла. Всего 5,4 % респондентов в ближай�
шее время собираются стать членами объедине�
ния предпринимателей. Подавляющее большин�
ство субъектов малого предпринимательства не
состоит ни в каких объединениях. Причем около
24 % считает это бесполезным.

Такое положение дел свидетельствует о разоб�
щенности предпринимателей, что в значительной
мере приводит к тому, что нет сильных обществен�
ных объединений и организаций предпринимателей,
которые бы могли серьезно участвовать в процессе
регулирования предпринимательской деятельности
и отстаивать интересы предпринимателей, и в част�
ности субъектов малого предпринимательства.

В процессе исследования изучался вопрос о
том, в какие структуры субъекты малого предпри�

нимательства обращаются за информационной и
консультационной поддержкой.

Результаты опроса показали, что 31,3 % об�
ращались в Единый разрешительный центр, 23 %
обращались в частные юридические компании,
около 12 % обращались в общественные органи�
зация предпринимателей. Около 11 % респонден�
тов обращались в «горячую линию» по консуль�
тированию предпринимателей.

В ходе исследования также была изучена общая
ситуация с информационным обеспечением пред�
принимателей. Около 32 % респондентов счи�
тают, что необходимую для предпринимателей ин�
формацию найти можно, но нет единой организа�
ции, в которую можно обратиться и все в ней узнать
по интересующим вопросам. 17 % опрошенных счи�
тают, что необходимую информацию получить дос�
таточно сложно. 18 % респондентов считают, что
необходимую информацию найти можно, но долж�
но быть больше организаций, оказывающих инфор�
мационные и консультационные услуги. И почти
11 % респондентов указали, что полностью удовлет�
ворены состоянием дел и не имеют проблем с полу�
чением необходимой информации в своем регионе.

Выводы. Анализируя все вышесказанное,
можно сделать следующие выводы:

 Подавляющее большинство субъектов ма�
лого предпринимательства не является члена�
ми общественных объединений и организаций
предпринимателей и не считают это крайней
необходимостью.

 Многие предприниматели обращались и
обращаются за консультационной и информаци�
онной помощью в различные организации. Основ�
ными источниками получения информации явля�
ются Единые разрешительные центры и частные
юридические и консультационные компании.

 Большинство субъектов малого предприни�
мательства не удовлетворены уровнем информа�
ционного и консультационного обслуживания и
считают, что необходимо создать единую органи�
зацию, где можно было бы получить всю необхо�
димую информацию для предпринимателей.

Данные выводы необходимо учесть при раз�
работке Программы поддержки и развития пред�
принимательства в Украине.

Одним из последних вопросов исследования
был вопрос о том, какие первоочередные меры
необходимо было бы принять на уровне государ�
ственной власти для облегчения условий работы
и ведения бизнеса в Украине и в АР Крым.

Мнения респондентов были следующие:
Около 70 % считают очень важным снижение
ставок налогообложения, при этом те же 70 %
считают, что необходимо, прежде всего, упрос�
тить систему налогообложения.

Около 65 % респондентов сказали, что в первую
очередь необходимо упростить систему получения
лицензий и других разрешительных документов.

Рис. 5. Осведомленность предпринимателей
о Фонде поддержки предпринимательства
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Более 50 % опрошенных указали на то, что
необходимо упростить и сделать прозрачной си�
стему выделения земли для ведения бизнеса и
снизить количество проверок.

Часть респондентов, 38,9 %, работающих
давно в этой сфере, считают, что необходимо
устранить коррупцию в различных органах госу�
дарственных учреждений и таких, как исполни�
тельная власть, сельские советы, санэпидемстан�
ция, Госпромнадзор, Госпотребстандарт, комитет
по охране окружающей природной среды, право�
охранительные органы, суды, таможня, госпред�
принимательство, госпожнадзор.

Все вышеперечисленные институции выдвигают
немыслимые проекты, несоизмеримые ни с каким
бизнесом и ни с какими экономическими соизмере�
ниями. Самое главное, что этот процесс бесконечен.

Как показывает анализ, предприниматель�
ство в Украине в настоящее время играет важную
роль в решении социальных и экономических
вопросов. Украине необходимо «повернуться
лицом» к предпринимателям и поддержать его
развитие со стороны как государственных орга�
нов, так и негосударственных структур. Все эти
составляющие будут способствовать созданию
большого количества рабочих мест, увеличению

налоговых, пенсионных отчислений, росту наци�
онального дохода и благосостояния общества.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено концептуальні засади формування політики економічної безпеки в конX
тексті соціальноXеконмічного розвитку України.

Ключові слова: безпека, екологічна безпека, політика екологічної безпеки, національна безпека, природX
ноXтехногенна безпека, екологічний стан України.

Summary. In the article conceptual principles of forming of policy of economic security are reflected in the context
of socialXeconomic development of Ukraine.

Key words: safety, ecological safety, policy of ecological safety, national safety, natural technogenic safety, ecological
state of Ukraine.

Постановка проблеми. Система забезпечення
екологічної та природно�техногенної безпеки
(СЗЕПТБ) — це складна система з усіма її ознака�
ми, що виявляються під час взаємодії природних,
політичних, економічних, правових, соціальних, у
тому числі і воєнних, чинників, яка дає можливість
бачити її цілісною, зі своїми власними законами

розвитку та структурними компонентами. Особли�
во це проявляється під час взаємодії і протибор�
ства в її межах внутрішніх і зовнішніх загроз з
життєво важливими інтересами особи, суспільства
та держави. Ця взаємодія та протиборство постій�
но проявляють себе у всіх сферах національної
безпеки: зовнішньополітичній, державній, воєнній
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безпеці та безпеці державного кордону України,
внутрішньополітичній та економічній безпеці,
соціальній і гуманітарній, науково�технологічній,
екологічній, інформаційній складових.

Така модель привертає нашу увагу до шляхів
взаємодії природного та соціального світів, що
породжують обмеження та проблеми, або відкри�
вають нові можливості для інших форм соціаль�
ної діяльності — воєнної, політичної, економіч�
ної, соціальної, екологічної тощо.

Аналіз основних напрямів досліджень і публіc
кацій. Дослідженню різних аспектів екологічної
безпеки приділяли увагу вчені У. Бек, О. Бодрук,
О. Биков, Н. Мурзін, А. Возженніков, В. Горбулін,
А. Качинський, О. Прохожев, Ю. Хотунцев.

Мета статті — обгрунтувати концептуальні
засади формування економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Якщо уважно про�
аналізувати наслідки найбільших втручань у дов�
кілля України, то побачимо, що проблема еколо�
гічної безпеки, враховуючи наслідки аварії на
ЧАЕС, набула в нашій державі безпрецедентної гос�
троти. Для її вирішення необхідно розробити нау�
кові засади екологічної безпеки України, методоло�
гію її практичної реалізації системою забезпечення
екологічної та природно�техногенної безпеки.

Здійснення державної політики у сфері еко�
логічної безпеки передусім повинно передбачати
визначення пріоритетів цілей та елементів дер�
жавної влади щодо їх досягнення. Екологічна
безпека — це складова національної безпеки, що
забезпечує захищеність життєво важливих інте�
ресів людини, суспільства, довкілля та держави
від реальних або потенційних загроз, що створю�
ються антропогенними чи природними чинника�
ми стосовно навколишнього середовища. Гаран�
тується законодавчими актами держави [1; 2].

Закон України «Про основи національної
безпеки» серед пріоритетів національних інте�
ресів окреслює екологічний аспект як забезпечен�
ня екологічно та техногенно�безпечних умов
життєдіяльності громадян і суспільства, збере�
ження навколишнього середовища та раціональ�
не використання природних ресурсів. Тому дер�
жавна політика екологічної безпеки — це, в пер�
шу чергу, вирішення проблем.

У процесі здійснення державної політики
екологічної безпеки, як і в інших складових на�
ціональної безпеки, наявні два виміри: горизон�
тальний і вертикальний [3; 4].

Вертикальний вимір стосується повноважень
та ієрархії. Політика розглядається як вибір і
досягнення мети. Основна увага приділяється
повноважним органам, які приймають рішення,
а заходи політики розглядаються як «підтримка
рішень» і перевірка того, що рішення виконані й
мали бажаний результат.

Горизонтальний вимір стосується того, яким
чином процес здійснення політики потрапляє

назовні будь�якої конкретної організації та залу�
чає людей з інших організацій. Основна увага
звернена на багатоманітність учасників, різно�
манітність їхніх завдань і прагнень, а також на
обмежені можливості нав’язати рішення за допо�
могою повноважних розпоряджень. У горизон�
тальному вимірі політика — колективний процес:
не пряма реалізація однієї ідеї, а безперервна
взаємодія між багатьма учасниками.

Основні елементи вироблення політики еко�
логічної безпеки. Для вибору способу здійснен�
ня державної політики у сфері екологічної без�
пеки, як вважає Г. Колбеч, спочатку необхідно
дати відповіді на запитання, якого типу заходи
приводять до політики, хто ті люди, які викону�
ють такі заходи, і в яких організаційних умовах
вони це роблять? Для чого він пропонує розгля�
нути такі складові політики, як: повноваження,
експертні знання та порядок [5].

Повноваження. Необхідність наявності по�
вноважень означає, що розробку державної по�
літики екологічної безпеки слід спрямувати до
джерела повноважень. Тому процес здійснення
цієї політики передбачає мобілізацію повнова�
жень усіх суб’єктів СЗЕПТБ.

Система забезпечення екологічної та природ�
но�техногенної безпеки — це організована держа�
вою сукупність суб’єктів: державних органів, гро�
мадських організацій, посадових осіб та окремих
громадян, об’єднаних цілями та завданнями на
підтримання рівноваги між екосистемами Украї�
ни та антропогенним і природним навантаженням.

СЗЕПТБ складають як державні, так і недер�
жавні інститути, які із застосуванням теоретико�
методологічних, нормативно�правових, інформацій�
но�аналітичних, організаційно�управлінських, кад�
рових, науково�технічних та інших заходів забезпе�
чують реалізацію життєво важливих інтересів особи,
суспільства та держави, добробут народу й ефектив�
не функціонування самої СЗЕПТБ України.

Екологічна безпека досягається в спосіб
проведення виваженої державної політики
відповідно до прийнятих доктрин, концепцій,
стратегій і програм у політичній, воєнній, еко�
номічній, соціальній, науково�технологічній та
інформаційній сферах [6; 7; 8].

Система забезпечення екологічної та природно�
техногенної безпеки має відповідні функції [9; 10; 11].

Регулятивна функція (або розподільча). За
рахунок створення специфічної системи струк�
турних елементів, а також особливих норматив�
но�правових відносин між уже існуючими дер�
жавними органами забезпечуються заходи щодо
запобігання та локалізації надзвичайних ситуацій
або дій за екстремальних умов (природні катак�
лізми, терористичні акти тощо). Спеціально ство�
рені органи системи забезпечення екологічної
безпеки мають особливий статус та особливі по�
вноваження щодо інших державних органів. Їхнім
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пропозиціям за умов нормального функціонуван�
ня суспільної системи має бути притаманний
виключно рекомендаційний характер допоки
державні структури спроможні своїми силами
контролювати екологічну ситуацію i впливати на
її поліпшення.

Акумулятивна функція спрямована на вирі�
шення низки важливих завдань: збирання й нако�
пичення інформації, необхідної для прийняття важ�
ливих організаційних рішень; об’єднання інтелек�
туального потенціалу вчених, політиків, масових
громадських організацій, окремих громадян для
проведення експертних оцінок окремих проектів,
постанов, реальної екологічної ситуації в регіоні та
державі тощо; формування державних матеріальних
запасів i людських резервів, що призначені для
надзвичайних ситуацій соціального, природного й
техногенного характеру, i контроль за їх викорис�
танням; нагромадження й узагальнення міжнарод�
ного досвіду роботи аналогічних структур.

Ця функція спрямована на оцінку ступеня
внутрішніх та зовнішніх загроз екологічного та
природно�техногенного характеру, розробку від�
повідних пропозицій і рекомендацій управлінсь�
ким структурам.

Прогностична функція дає можливість вияв�
ляти тенденції розвитку надзвичайних ситуацій,
прогнозувати наслідки управлінських рішень з
урахуванням їх впливу на довкілля.

Компенсаторна функція. За рахунок створен�
ня специфічних структур, матеріальних i людсь�
ких резервів система забезпечення екологічної та
природно�техногенної безпеки спроможна допов�
нити або компенсувати відсутність у звичайних
державних установах можливостей щодо аналізу
ступеня розвитку надзвичайних ситуацій, наяв�
ності матеріальних засобів тощо.

Інформаційна функція передбачає збирання та
опрацювання інформації щодо забезпечення еко�
логічної безпеки, її поширення серед населення.

Координуюча функція передбачає певні дії,
спрямовані на узгодження роботи різних держав�
них структур за екстремальних умов i на етапі роз�
робки управлінських рішень. Координація дій по�
трібна не лише між елементами формальної струк�
тури, а й між державою та неформальними об’єд�
наннями громадян (політичними партіями, гро�
мадськими рухами, соціальними верствами). Досяг�
ти певного консенсусу з метою зниження внутріш�
нього соціального напруження — найважливіша
умова стабільності системи забезпечення екологіч�
ної та природно�техногенної безпеки. Форми ко�
ординації зусиль можуть бути найрізноманітніши�
ми — від мораторію на здійснення певних еколо�
гічних акцій до підтримки певних декретів уряду в
кризовій екологічній ситуації. Ефективність цієї
функції зумовлюється відкритістю СЗЕПТБ.

Силова функція. За певних екстремальних
умов можливостей СЗЕПТБ і повноважень може

виявитися недостатньо для запобігання виник�
ненню надзвичайних ситуацій, що загрожують
перерости у загальнонаціональну катастрофу, або
дії профільних міністерств будуть малоефективні,
або в цій ситуації вони недоцільні, зважаючи на
специфічність подій, що відбуваються. За цих
умов необхідно мати нечисленні, мобільні, доб�
ре підготовлені спецпідрозділи, головне завдан�
ня яких упередження та локалізація соціальних,
екологічних та техногенних катастроф.

Зовнішньополітична функція передбачає:
а) захист національних інтересів у сфері за�

безпечення екологічної та природно�техногенної
безпеки;

б) участь у міжнародних акціях із забезпечен�
ня екологічної та природно�техногенної безпеки.
Підтримка зусиль щодо формування систем ко�
лективного забезпечення екологічної та природ�
но�техногенної безпеки різних рівнів;

в) встановлення тісних дипломатичних, еко�
номічних, культурних зв’язків з іншими країна�
ми. Міжнародне співробітництво при розв’язанні
міжнародних екологічних проблем (наприклад,
проблеми ядерного роззброєння).

Таким чином, система забезпечення екологічної
та природно�техногенної безпеки є спеціальною
підсистемою системи забезпечення національної
безпеки, що гарантує її функціонування та розвиток.

Експертне знання. Екологічна безпека —
складна багаторівнева функціональна система, в
якій здійснюється постійна взаємодія і проти�
борство між внутрішніми та зовнішніми загроза�
ми й життєво важливими інтересами особи, сус�
пільства та держави. За такої взаємодії і проти�
борства на інтереси й загрози постійно вплива�
ють інші елементи системи національної безпе�
ки: фактори внутрішнього й зовнішнього дов�
кілля та дій управлінського середовища. І це ста�
новить основу для участі експертів щодо вирішен�
ня проблем екологічної безпеки.

Перше питання — якого виду експертне
знання, а також експерти потрібні. Враховуючи,
що експертне знання не може бути загальним, а
має зосереджуватися на конкретних галузях еко�
логічної безпеки, у роботі [12] був запропонова�
ний бінарний тип структури СЗЕПТБ. У загаль�
ному випадку для таких структур безпеки елемен�
ти тільки двох підсистем СЗЕПТБ — множини
заходів і механізмів безпеки та множини загроз
безпеці людини, суспільства, держави та довкіл�
ля — взаємозв’язані і становлять її основу.

У цьому випадку вирішення конкретної про�
блеми державної політики перевищило розміри
кола категорії експертів. У зв’язку з чим постала
потреба мобілізації різних видів експертних знань
і здійснення нових досліджень за допомогою ма�
тематичних методів системного аналізу з викори�
станням сучасних методик Q — аналізу [К2].

Для чого розглядалися відношення l між дво�
ма множинами елементів системи забезпечення
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екологічної та природно�техногенної безпеки Y і X
як підмножину декартового добутку XY, де l  YX.
Тут Х — множина загроз екологічній безпеці дер�
жави, а Y — множина заходів і механізмів еколо�
гічної безпеки, спрямованих на відвертання еколо�
гічних та природно�техногенних загроз і ліквідацію
їх наслідків (підсистема механізмів). Зв’язки між
елементами вважалися рівноправними.

Згідно із Законом України «Про основи націо�
нальної безпеки» виділяють наступні сфери націо�

нальної безпеки: воєнна та безпеки державного кор�
дону України; внутрішньополітична; зовнішньопо�
літична; економічна; екологічна; соціальна та гума�
нітарна [13]. Тому розуміючи під екологічною загроX
зою природні чи техногенні явища, події або проце�
си з прогнозованими, але неконтрольованими неба�
жаними наслідками, що можуть у певний час у ме�
жах конкретної території зашкодити здоров’ю лю�
дей, завдати матеріальних збитків, знищити довкіл�
ля, їх розподілили наступним чином (див. табл. 1).

Таблиця 1
Загрози екологічній безпеці України за сферами національної безпеки

Згідно із Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища» [14]
екологічна безпека є таким станом навколиш�
нього природного середовища, при якому за�
безпечується попередження погіршення еколо�
гічної обстановки та виникнення загрози для
здоров’я людей, що гарантується здійсненням
широкого комплексу взаємопов’язаних еколо�
гічних, політичних, економічних, технічних,
організаційних, державно�правових та інших
заходів, які були розподілені наступним чином
(див. табл. 2).

У бінарному типі структур екологічної безпе�
ки відношення між двома множинами елементів
системи — множиною загроз екологічній безпеці
держави та множиною заходів і механізмів еко�
логічної безпеки — визначає спрямованість на
відвертання екологічних та природно�техноген�
них загроз і ліквідацію їх наслідків. Використо�
вуючи результати q�аналізу [15], були розраховані
кількісні значення множини загроз (табл. 3,
рис. 1) та елементів множини заходів і механізмів
екологічної безпеки (табл. 4, рис. 2), що засно�
вані на кількісних оцінках їх ексцентриситетів.

Як уже зазначалося, індивідуальні властивості
симплексів мають важливе значення для вирішення
проблем екологічної безпеки, для яких важливою
мірою інтегрованості кожного окремого симплекса
у структурі всіх комплексів системи екологічної без�
пеки України є ексцентриситет. Поняття ексцентри�
ситету віддзеркалює відносну важливість даного
симплекса для комплексу екологічної безпеки зага�
лом. Тому не дивно, що загрози власне екологічній
сфері національної безпеки України становлять май�
же 50 %. Головними причинами чого є:

— значне зростання антропогенного впливу
на навколишнє природне середовище;

— аномальні зміни окремих параметрів біо�
сфери, атмосфери, гідросфери та літосфери;

— різке зростання рівня урбанізації територій,
концентрації об’єктів господарської діяльності та
населених пунктів у зонах потенційної небезпеки;

— недостатній розвиток або відсутність сис�
теми моніторингу компонентів природного сере�
довища, що унеможливлює підвищення точності
прогнозування небезпечних природних явищ;

— незадовільний стан гідротехнічних, проти�
зсувних, протиселевих та інших захисних споруд;
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Таблиця 2
Заходи і механізми відвертання та нейтралізації загроз екологічній безпеці України

за сферами національної безпеки

Таблиця 3
Відносні значення елементів множини загроз

Рис. 1. Розподіл елементів множини загроз елементів
екологічної безпеки щодо сфер національної безпеки

України

Таблиця 4
Відносні значення елементів множини заходів

і механізмів безпеки

Рис. 2. Розподіл елементів множини заходів
і механізмів екологічної безпеки щодо сфер національної

безпеки України
— недостатні об’єми сейсмічного будівницт�

ва та сейсмостійких будинків та споруд;
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— згортання або припинення окремих пре�
вентивних заходів: попередження градобиття,
попереджувальний спуск лавин тощо.

Наукові дослідження загальних тенденцій і
варіацій виникнення значних природних катаст�
роф та стихійних лих за досить довгий період часу
засвідчили стійке зростання їхньої кількості та
циклічний характер [16; 17; 18]. Все це обумовлює
необхідність термінової розробки ефективної си�
стеми заходів для запобігання їх виникненню,
прогнозування та ліквідації наслідків аварій і ка�
тастроф природного і техногенного походження.

При цьому необхідно врахувати, 19,2 % еко�
логічних та природно�техногенних загроз станов�
лять зовнішньополітичній сфері національної без�
пеки. Негативні наслідки антропогенного впливу
на екологію в глобальному масштабі настільки
значні, що призвели до екологічної кризи. Її вия�
вом є зміни, що загрожують життю людини і не�
гативно впливають на розвиток суспільства, гене�
тичний фонд, енергетичну, мінерально�сировин�
ну та продовольчу забезпеченість, демографічні
процеси, чистоту довкілля тощо [19].

У зв’язку з цими глобальними негативними
явищами, їхнім масштабом, зростанням динаміз�
му та гостроти і комплексним характером вини�
кає загроза переростання екологічної кризи в еко�
логічну катастрофу, що призведе до загибелі нашої
цивілізації. Для України серед багатьох загроз,
пов’язаних з глобальними негативними явищами,
основними є глобальне потепління, транскордон�
не забруднення і виснаження озонового шару [20].

Загрози екологічного та природно�техноген�
ного характеру вкрай небезпечні соціальній та
гуманітарній сферам — 14,1 %. Вони вже суттєво
позначаються на здоров’ї населення, якості його
життя і демографічній ситуації у державі загалом.

Очевидно, що питання екологічної безпеки
неможливо розглядати окремо від економіки —
вони нерозривно пов’язані. Як показали розра�
хунки, однією з важливих причин кризового
екологічного становища України є економічні
чинники — 9,0 %.

Відносно новим, але вкрай важливим на�
прямком діяльності у сфері національної безпе�
ки України має бути відвертання екологічних
загроз воєнній безпеці та державного кордону —
7,7 %. Ідеться не тільки про наслідки воєнних
конфліктів для екосистеми держави, а також про
вплив результатів виконання завдань бойової
підготовки, накопичення звичайних боєприпасів,
аварійні ситуації, пов’язані з їхнім збереженням,
транспортуванням і випробуванням. Потенцій�
ною загрозою державній безпеці може стати зміна
державного кордону, пов’язана з наслідками гло�
бального потепління тощо [21; 22].

Загрози екологічного та природно�техно�
генного характеру також позначаються на внут�
рішньополітичній сфері — 5,1 %. Екологічна

криза й пов’язані з нею соціальні проблеми
можуть створити сприятливі умови для деста�
білізації внутрішньої ситуації в державі, спри�
чинити соціальну напругу [23; 24].

Серед множини заходів і механізмів екологічної
безпеки найбільш важливими є економічні — ексцен�
триситет дорівнює 31,%. Це підтверджує той факт, що
причиною кризового екологічного становища Украї�
ни є переважно економічні чинники, а саме:

— структурна деформація господарства з до�
мінуванням сировинно�видобувного та ресурсо�
ємного виробництва;

— екстенсивний розвиток сільськогоспо�
дарського виробництва, яке не здатне забезпечи�
ти населення держави в достатній кількості еко�
логічно безпечними харчовими продуктами;

— відсутність екологічного обгрунтування
планів і проектів економічного розвитку, що роз�
робляються відповідними підрозділами мініс�
терств і відомств на підставі відомчих методик та
інструкцій, нормативно�технічної документації з
розміщення, будівництва та експлуатації госпо�
дарських об’єктів і комплексів, на створення
нової техніки, технологій і матеріалів;

— майже відсутні ефективно діючі адмініст�
ративно�економічні механізми захисту навко�
лишнього середовища; низький моральний
рівень суспільства і відсутність екологічного
мислення керівної ланки.

Кожен народ живе в гармонії з природою,
має свої етнографічні, національні традиції, зви�
чаї у взаємодії з природою, по�різному відбиває
це в піснях, поетичній, народній творчості, про�
цедурі святкування релігійних та інших свят,
пов’язаних з природою. Ця різноманітність по�
винна бути збережена, дбайливо передана нащад�
кам. Одначе зменшення безпосереднього контак�
ту більшості людей з природою України, а отже,
сприйняття і розуміння її процесів ї явищ потре�
бує нагальної розробки соціальних і гуманітарних
заходів і механізмів екологічної безпеки (24,1 %).
Вони мають забезпечувати стійкість соціальної
системи, духовний світ наших людей [25; 26; 27].

Україна — це держава, на території якої роз�
міщена значна кількість ядерних реакторів, вели�
ких хімічних і пожежонебезпечних підприємств,
складних інженерних споруд (дамби, водоймища
тощо). Ці об’єкти можуть стати мішенями для
диверсій і терористичних актів, актів саботажу і
викрадень ядерного палива, інших злочинних дій.
Це може спричинити надзвичайні ситуації, що
мають небезпечні соціальні й економічні наслідки
для держави, її національної безпеки. Враховую�
чи, що нині відсутній надійний фізичний захист
на більшій частині потенційно небезпечних
об’єктів, цей аспект заходів і механізмів еколо�
гічної безпеки (13,1 %) є одним з пріоритетних.

Величина ексцентриситету заходів і механізмів
екологічної безпеки для науково�технологічної
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сфери національної безпеки України — 12,5 % —
показує, що нині неможливо побудувати надійну
систему безпеки без знань фундаментальних нау�
кових законів впливу шкідливих антропогенних
чинників на екосистеми, включаючи й людину.
Тільки знаючи закони розвитку природи і суспіль�
ства, можна завчасно спрогнозувати зміни стану
природного середовища і передбачити небажані
наслідки таких змін або завчасно запобігти їм. Для
цього потрібно приділити значну увагу науково
обгрунтованому регулюванню різних антропоген�
них навантажень на навколишнє середовище.

Серед першочергових завдань екологічної
безпеки України науково�технологічної сфери
виділяються такі:

— створення реальних наукових основ забез�
печення промислової безпеки, безпеки складних
технічних систем, людей і довкілля;

— розробка методів оцінки небезпеки про�
мислових об’єктів;

— розробка наукових засад концепції прий�
нятного ризику стосовно умов функціонування
української промисловості;

— створення банку даних та системи моні�
торингу техногенної безпеки;

— розробка прогнозних оцінок і сценаріїв
розвитку природних екосистемних змін в Україні
та адекватних заходів реагування;

— розробка соціально�економічних, норма�
тивно�правових та організаційних заходів для
стійкого розвитку України в умовах переходу до
ринкових відносин з урахуванням загроз, що ма�
ють техногенне, стихійне або техногенно�сти�
хійне походження;

— розробка математичних моделей знижен�
ня потенційних загроз промислових об’єктів для
розв’язання широкого кола оптимізаційних задач,
пов’язаних зі зниженням загроз для населення.

Для подолання екологічної кризи в Україні
важливі також заходи та механізми воєнної без�
пеки та державного кордону, інформаційної без�
пеки (5,1 %). Вони мають бути спрямовані на
захист природного середовища як воєнного
об’єкта. Його захист має стати важливим завдан�
ням для Збройних сил України. Гарантування
права громадян України на вільний доступ до еко�
логічної інформації має стати головним правом,
без якого жоден українець не матиме можливості
захищати свої екологічні права.

Здійснені дослідження для бінарного типу
структури СЗЕПТБ довели, що ми повинні обе�
режно підходити до відстеження політики еколо�
гічної безпеки, заснованої лише на знаннях екс�
пертів. Недостатньо існуючих експертів: експер�
тне знання не може бути загальним, а має зосе�
реджуватися на конкретних галузях екологічної
безпеки. Радше завдання може полягати у тому,
як мобілізувати різні види експертного знання,
розпорошені навколо центральної теми — еколо�

гічної безпеки — для вирішення конкретних си�
стемних завдань, які потрібно вирішувати [28; 29].

Порядок. Як уже зазначалося, наївно очікува�
ти проявів окремих чи поодиноких екологічних
загроз, тому система забезпечення екологічної та
природно�техногенної безпеки має здійснювати
політику з урахуванням цих особливостей. Це оз�
начає, що всі її складові повинні завжди бути го�
тові одночасно із залученням економічних, норма�
тивно�правових і гуманітарних механізмів до лік�
відації кількох екологічних загроз [30; 31]. Отже, не
дивно, що значна частина дій політики СЗЕПТБ
пов’язана зі створенням і підтриманням порядку
серед усіх учасників політичного процесу.

Політика забезпечення екологічної та при�
родно�техногенної безпеки — це діяльність по�
літичного керівництва держави з метою визначен�
ня національних цілей, постановки принципових
завдань щодо забезпечення екологічної та при�
родно�техногенної безпеки, опрацювання форм,
методів i способів досягнення вказаних цілей.

Результати q�аналізу показують, що біль�
шість питань політики екологічної безпеки ви�
ходять за межі окремої організації, аналізуючи
значення ексцентриситетів множини заходів і
механізмів безпеки та множини загроз, доходи�
мо висновків (рис. 3):

— нині напрацьовані достатні заходи та ме�
ханізми екологічної безпеки для нейтралізації
загроз таким сферам національної безпеки, як:
державна безпека, економічна безпека, науково�
технологічна безпека, соціально�гуманітарна без�
пека та інформаційна безпека;

— потрібне вдосконалення вже існуючих або
розробка нових заходів та механізмів екологічної
безпеки для нейтралізації загроз таким сферам на�
ціональної безпеки, як: зовнішньополітична безпе�
ка, воєнна та безпека державного кордону, внутріш�
ньополітична безпека та власне екологічна безпека.

Рис. 3. Кількісні значення елементів множини заходів
і механізмів безпеки та множини загроз

Очевидно, що для окреслення стану екологіч�
ної безпеки України та умов, що є контекстом для
виникнення реальних загроз її національній без�
пеці, слід зосередити увагу на дослідженні таких
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важливих сфер, як: зовнішньополітична безпека,
воєнна та безпека державного кордону, внутрішньо�
політична безпека та власне екологічна безпека.

Проблема упорядкування стає ще очевидні�
шою, коли ми поглянемо на процес формування
загальної концепції політики екологічної безпе�
ки, де центральне місце посідають питання ство�
рення ефективних механізмів регулювання най�
важливіших засобів політики захисту довкілля та
раціонального природокористування, за допомо�
гою яких реалізуються її соціальні й політичні
засади [32; 33]. В першу чергу це стосується та�
ких сфер національної безпеки, як: зовнішньопо�
літична, воєнна та безпека державного кордону,
внутрішньополітична та власне екологічна.

Упорядкована політика екологічної безпеки
передбачає забезпечення стабільності й передба�
чуваності організованої діяльності. Тому вона має
базуватися на наступних принципах: додержання
балансу життєво важливих інтересів особи, су�
спільства та держави, пріоритет екологічних інте�
ресів, взаємна відповідальність громадянина, сус�
пільства та держави для забезпечення екологічної
та природно�техногенної безпеки, пріоритет кон�
ституційних прав i свобод людини i громадянина
при здійсненні діяльності із забезпечення еколо�
гічної та природно�техногенної безпеки, закон�
ність, інтеграція в міжнародні системи екологіч�
ної безпеки, адекватність заходів забезпечення
екологічної та природно�техногенної безпеки ре�
альним i потенційним загрозам, комплексне й
достатнє використання сил i засобів, забезпечен�
ня системної цілісності, верховенство права.

Заходи та вироблення політики екологічної
безпеки. Безпека людини та стан природного на�
вколишнього середовища — одна з найважливіших
характеристик якості життя, науково�технічного й
економічного розвитку держави. Гарантування без�
пеки держави (національної безпеки), як правило,
пов’язують із захистом її від змін як із середини, так
і ззовні, від протиправного застосування сили [34].
При цьому йдеться про усунення загрози суспіль�
ному устрою, добробуту та здоров’ю населення,
сталому функціонуванню народного господарства.

Загрозу природному середовищу існування
суспільства ще донедавна не розглядали, включа�
ли її в рамки воєнної загрози, спрямованої на
підрив економіки, отримання за допомогою сили
доступу до корисних копалин. Про нову загрозу,
як уже зазначалося, заговорили в останні десяти�
річчя. Йдеться про невоєнну — екологічну загрозу.

Загроза екологічній безпеці держави може
виникнути в результаті умисних і неумисних діянь.
У першому випадку мається на увазі екологічна
агресія чи навмисна зміна навколишнього середо�
вища з метою завдання ворогу якнайбільшої шко�
ди. У зв’язку з цим розглядаються відповідні міжна�
родні правові норми за участю воєнних експертів.
У другому мова йде про якісно нову дію (чи намір

дії) в результаті транснаціональних, регіональних
і глобальних екологічних проблем, екологічно
небезпечної міжнародної економічної діяльності,
великомасштабних аварій і стихійних лих із транс�
національними наслідками. Очевидно, що політи�
ка екологічної безпеки потребує чіткого формулю�
вання головної цілі СЗЕПТБ.

Головна ціль системи забезпечення екологічної
та природно�техногенної безпеки — створення й
підтримка необхідного рівня захищеності життєво
важливих інтересів усіх об’єктів екологічної та при�
родно�техногенної безпеки, який би гарантував
сприятливі умови для безпечного розвитку особи
та суспільства, а також сталого розвитку держави.

Ця ціль досягається за рахунок вирішення
низки завдань:

— своєчасного прогнозування та виявлення
зовнішніх і внутрішніх загроз екологічній та при�
родно�техногенній безпеці України;

— забезпечення на території України еколо�
гічної та природно�техногенної безпеки особи та
громадянина;

— забезпечення повного дотримання законо�
давства в галузі екологічної та природно�техно�
генної безпеки України всіма громадянами, по�
садовими особами, державними органами, по�
літичними партіями, громадськими та релігійни�
ми організаціями;

— виконання державою функцій гаранта еко�
логічної та природно�техногенної безпеки Украї�
ни, створення необхідної для цього правової бази
та механізму її застосування;

— зміцнення системи органів забезпечення
екологічної та природно�техногенної безпеки,
створення умов для їхньої ефективної діяльності;

— залучення державних органів влади у ме�
жах їх компетенції до діяльності попередження
протиправних дій щодо системи забезпечення
екологічної та природно�техногенної безпеки;

— досягнення прогресу у сфері контролю над
ядерною енергетикою та ядерною зброєю;

— здійснення заходів щодо зміцнення дові�
ри i стабільності системи екологічної та природ�
но�техногенної безпеки;

— адаптація існуючих угод щодо забезпечен�
ня системи екологічної та природно�техногенної
безпеки до нових умов міжнародних відносин, а
також розробка по необхідності нових угод, у
першу чергу щодо заходів зміцнення довіри до
системи забезпечення екологічної та природно�
техногенної безпеки;

— розвиток міжнародного співробітництва в
галузі забезпечення системи екологічної та при�
родно�техногенної безпеки;

— запобігання радіоактивному забрудненню
навколишнього середовища за рахунок підвищен�
ня ступеня безпеки технологій, пов’язаних із за�
хороненням та утилізацією токсичних промисло�
вих i побутових відходів;
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— запобігання радіоактивному забрудненню
навколишнього середовища, мінімізація наслідків
аварії на ЧАЕС;

— створення i впровадження безпечних ви�
робництв, пошук способів практичного викори�
стання екологічно чистих джерел енергії, прий�
няття невідкладних природоохоронних заходів в
екологічно небезпечних регіонах України;

— вдосконалення організації та здійснення
цивільного захисту на території України, якісне
вдосконалення єдиної державної системи попе�
редження та ліквідації надзвичайних ситуацій, у
тому числі подальша інтеграція її з аналогічними
системами закордонних держав.

Система забезпечення екологічної та природ�
но�техногенної безпеки має здійснювати управ�
ління екологічною безпекою через баланс життє�
во важливих інтересів особи, суспільства та дер�
жави. Під час реалізації зовнішніх національних
інтересів у галузі забезпечення екологічної без�
пеки будь�яка держава має враховувати націо�
нальні інтереси інших держав й інтереси міжна�
родної системи загалом, намагаючись досягти
їхнього певного балансу. Без цього не можна збе�
регти достатній рівень міжнародної безпеки, в
умовах якої можна належним чином забезпечити
національні інтереси власної держави.

Висновки та перспективи подальших досліc
джень. Інтереси особи, суспільства та держави ха�
рактеризуються постійною взаємодією та супе�
речливим взаємовпливом. Вони залежать від ба�
гатьох чинників: стану розвитку й інституцій гро�
мадянського суспільства, їх здатності впливати
одне на одного й на державні установи.

Тому нині одними з основних завдань у сфері
забезпечення екологічної безпеки України є розроб�
ка конструктивної теорії i створення дієвих ме�
ханізмів цілісного, комплексного використання всіх
наявних засобів (i можливих заходів) для запобіган�
ня і попередження можливих екологічних загроз
(забруднення, катастрофи тощо) на ранніх етапах
їх виникнення. Тому для вирішення поставлених
задач важливий перелік заходів, покликаний для
вирішення і попередження можливих загроз, яким
має бути притаманний комплексний характер.

Політичні заходи: зустрічі глав держав i
урядів, політичних делегацій; переговори i кон�
сультації з активізації міждержавних відносин;
проведення нарад, конференцій представників
міжнародних екологічних організацій задля оці�
нки загроз i вироблення рекомендацій для
спільних дій; використання міжнародних інсти�
тутів (ООН, ОБСЄ та інші) для прийняття
санкцій щодо держав, які порушують міжнарод�
не екологічне законодавство.

Дипломатичні заходи: зміцнення заходів до�
віри; передача керівництву держав, дипломатич�
ним службам нот, вимог, меморандумів, роз’яснень
у зв’язку з екологічною ситуацією, що склалася.

Економічні заходи: зменшення (припинення)
кредитів, вкладення інвестицій, введення ембар�
го на постачання сировини й енергоносіїв; по�
вний або частковий розрив економічних відно�
син, залізничних, морських, повітряних, пошто�
вих, телеграфних, радіо й інших зв’язків.

Правові заходи: вимоги дотримання норм
міжнародного екологічного права, положень до�
говорів та угод; підписання двосторонніх i бага�
тосторонніх договорів та угод для врегулювання
правових взаємовідносин; використання юридич�
них засобів (переговори, посередництво, прими�
рення, судові розгляди, звернення до регіональ�
них органів, укладення угод); використання між�
народних правових інститутів.

Військові заходи: організація цілеспрямова�
ного збору розвідданих щодо використання еко�
логічно небезпечних видів озброєння, розробки
та використання геофізичних видів зброї тощо.

Інформаційно�психологічні заходи: пропаганда
щодо необхідності дотримання екологічного законо�
давства; інформаційно�психологічний вплив з метою
попередження виникнення екологічних загроз.

Визнання екологічної безпеки невід’ємним
атрибутом розвитку потребує докорінної зміни
імперативів і цінностей сучасної цивілізації, їх
бачення в екологічному ракурсі. Це не тільки
відмова від традиційного мислення, але форму�
вання нового світосприйняття та стратегії постін�
дустріального розвитку, оскільки традиційний
науково�технічний прогрес, як показала дійс�
ність, є небажаним в екологічному плані. Осно�
ву розробки системою забезпечення екологічної
та природно�техногенної безпеки сучасних ме�
ханізмів відвертання загроз та ліквідації їх
наслідків повинні становити фундаментальні еко�
лого�соціальні та біосферні закономірності, що
мають комплексний характер і тісно пов’язані з
різними сферами соціального життя.

Література

1. Качинський А. Б. Екологічна безпека Украї�
ни: системний аналіз перспектив покращення /
А. Б. Качинський. — К. : НІСД, 2001. — 312 с.

2. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая
безопасность : [учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений] /
Ю. Л. Хотунцев. — М. : Издательский центр «Ака�
демия», 2002. — 480 с.

3. Колбеч Г. К. Політика: Основні концепції в
суспільних науках / Г. К. Колбеч. — К. : Вид. дім
«КМ Академія», 2004. — 127 с.

4. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до
теорії й практики аналізу політики / В. Пар�
сонс. — К. : Вид. дім «Києво�Могилянська ака�
демія», 2006. — 549 с.

5. Колбеч Г. К. Політика: Основні концепції в
суспільних науках / Г. К. Колбеч. — К. : Вид. дім
«КМ Академія», 2004. — 127 с.



Економіка та управління національним господарством

43

6. Атаманчук Г. В. Теория государственного
управления / Г. В. Атаманчук. — М. : Изд�во
ОМЕГА�Л, 2005. — 584 с.

7. Веймер Д. Аналіз політики: Концепції і
практика / Д. Веймер, Е. Вайнінг. — К. : Основи,
1998. — 654 с.

8. Данн В. Н. Державна політика: вступ до ана�
лізу / В. Н. Данн. — Одеса : АО БАХВА, 2005. —
504 с.

9. Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки:
національний та міжнародний аспекти / О. С. Бод�
рук. — К. : НІПМБ, 2001. — 300 с.

10. Быков А. Проблемы анализа безопасности
человека, общества и природы / А. Быков, Н. Мур�
зин. — СПб. : Наука, 1997. — 247 с.

11. Общая теория национальной безопаснос�
ти : [учебник] ; под общ. ред. А. А. Прохожева. —
М. : Изд�во РАГС, 2002. — 320 с.

12. Качинський А. Б. Безпека, загрози та ризик /
А. Б. Качинський. — К. : ІПНБ РНБО ; НА СБ
України, 2004. — 472 с.

13. Закон України «Про основи національної
безпеки України» // Відомості Верховної Ради
України. — 2003. — № 39. — С. 351.

14. Закон України «Про охорону навколишньо�
го природного середовища». — Верховна Рада
УРСР; Закон вiд 25.06.1991 № 1264�XII.

15. Качинський А. Б. Екологічна безпека Украї�
ни: системний аналіз перспектив покращення /
А. Б. Качинський. — К. : НІСД, 2001. — 312 с.

16. Арманд А. Д. Анатомия кризисов / [А. Д. Ар�
манд, Д. И. Люри, В. В. Жерихин и др]. — М. :
Наука, 1999. — 238 с.

17. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности :
[учебник для вузов] / С. В. Белов, А. В. Ильницкая
и др. ; под общ. ред. Белова С. В. — [2�е изд., испр.
и доп.]. — М. : Высш. шк., 1999. — 448 с.

18. Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика,
економіка, культура / Гелд Д., Мак Грю Е., Голд�
блатт Д., Перратон Дж. — К. : Фенікс, 2003. — 584 с.

19. Управление риском: Риск. Устойчивое раз�
витие. Синергетика. — М. : Наука, 2000. — 431 с.
(Серия «Кибернетика : неограниченные возмож�
ности и возможные ограничения».)

20. Горбулін В. П. Системно�концептуальні заса�
ди стратегії національної безпеки України / В. П. Гор�
булін, А. Б. Качинський. — К. : ДП «НВЦ «Євро�
атлантикінформ», 2007. — 592 с.

21. Бек У. Что такое глобализация? : Ошибки
глобализма — ответы на глобализацию / Бек У. —
М. : Прогресс�Традиция, 2001. — 304 с.

22. Возженников А. В. Национальная безопас�
ность: теория, практика, стратегия / А. В. Возжен�
ников. — М. : НПО «МОДУЛЬ», 2000. — 240 с.

23. Бек У. Общество риска. На пути к другому
модерну / Бек У. — М. : Прогресс — Традиция,
2000. — 384 с.

24. Петров В. К. Устойчивость государства /
В. К. Петров, С. Г. Селиванов. — М. : Экономика,
2005. — 491 с.

25. Коэн Д. Гражданское общество и полити�
ческая теория / Д. Коэн, Э. Арато. — М. : Изд�во
«Весь мир», 2003. — 784 с.

26. Крисаченко В. С. Україна: природа і люди /
В. С. Крисаченко, О. І. Мостяєв. — К. : НІСД,
2002. — 623 с.

27. Шварцмантель Д. Идеология и политика /
Д. Шварцмантель. — Харьков : Гуманитарный центр,
2009. — 312 с.

28. Гогвуд Б. Аналіз політики для реального
світу / Б. Гогвуд, Л. Ган. — К. : Основи, 2004. —
396 с.

29. Пал Л. А. Аналіз державної політики /
Л. А. Пал. — К. : Основи, 1999. — 422 с.

30. Ансоф И. Стратегическое управление /
И. Ансоф. — М. : Экономика, 1989. — 519 с.

31. Прохожев А. А. Теория развития и безопас�
ности человека и общества / А. А. Прохожев. —
М. : Ин�октаво, 2006. — 288 с.

32. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития /
Н. Н. Моисеев. — М. : Наука, 1987. — 304 с.

33. Прангишвили И. В. Системный подход и
общесистемные закономерности / И. В. Пран�
гишвили. — М. : СИНТЕГ, 2000. — 528 с.

34. Монбриаль Т. Действие и система мира /
Т. Монбриаль. — М. : МГИМО�РОССНЕЭП,
2005. — 488 с.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(14)2011

44

© О. М. Стадницька, 2011

УДК 351:330.322 О. М. Стадницька

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ЧЕРЕЗ ФОНДОВИЙ РИНОК

Анотація. У статті визначено та розглянуто питання державного регулювання інвестиційної діяльності,
складові привабливого інвестиційного клімату. Обґрунтована нагальна потреба державного регулювання фонX
дового ринку, припливу інвестицій, державних інвестувань, основних напрямків інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиції, фондовий ринок, інвестиційна політика, інвестиційна привабливість, державні
резерви, фінансові інвестиції, державне регулювання, цінні папери, державна політика, інвестиційний процес.

Summary. The question of government control of investment activity, constituents of attractive investment climate,
is considered in this article. The necessity of government control of a fund market, influx of investments, state investing,
basic directions of investment policy is grounded.

Key words: investment, stock market, investment policies, investment attraction, state reserves, financial
investments, government regulation, securities, public policy, the investment process.

Постановка проблеми. Важливим і надзвичай�
но вагомим питанням державного регулювання
інвестиційної діяльності є створення привабли�
вого інвестиційного клімату. Державне регулю�
вання інвестиційних процесів здійснюється через
інвестиційний потенціал, до якого відносяться
ринок цінних паперів, фондовий ринок та фінан�
сові інструменти. В Україні фондовий ринок
являє собою багатогранну економічну систему, за
допомогою якої функціонує економіка країни в
цілому, за сприяння якої відбувається процес
накопичення та направлення капіталу для інвес�
тицій у виробничу і невиробничу сфери, підви�
щується добробут кожної людини шляхом вільно�
го розпорядження цінними паперами. Слабороз�
винений ринок цінних паперів країни є причи�
ною економічної кризи, і тому державне регулю�
вання у сфері фондового ринку слід розглядати
як невід’ємний складовий елемент загальнодер�
жавної стратегії залучення інвестиційного капі�
талу. В Україні ринок цінних паперів має приваб�
лювати інвесторів законністю, чесністю та поряд�
ком. Це вимагає вжиття заходів з удосконалення
інфраструктури ринку та зміцнення його право�
вого і регуляторного середовища.

Аналіз літературних джерел. Серед науковців,
які здійснюють дослідження з проблем держав�
ного регулювання інвестиційної діяльності та
фондового ринку слід виділити праці таких віт�
чизняних вчених: Л. Борщ, М. Бурмака, В. Во�
ротін, А. Гальчинський, О. Мендрул, О. Мозго�
вий, І. Розпутенко, О. Сіренко, Н. Фаренюк та ін.

Невирішені частини загальної проблеми. Нині
український фондовий ринок ще недостатньою
мірою використовується як джерело інвестицій�
них ресурсів, тоді як у розвинутих країнах забез�
печує залучення від 50 до 80 % усіх інвестицій�
них вкладень. Але за своїми потенційними мож�
ливостями український ринок цінних паперів

цілком здатен задовольнити як поточні, так і
перспективні потреби економіки. Фондові меха�
нізми та інструменти здатні вже сьогодні перепу�
стити через себе наявні в країні грошові потоки,
забезпечити гарантії іх цілісності і прибутковості
для інвесторів. Критеріями оцінки економічної
ефективності державного регулювання можуть
бути показники оцінки ефективності реальних
інвестиційних проектів як однієї з основних форм
реалізації інвестиційної діяльності. Тому розви�
ток інвестиційних процесів в Україні, що сприяє
активізації діяльності управління активами інсти�
туційних інвесторів через фінансові інструменти,
потребує додаткового вивчення.

Мета наукового дослідження полягає у: 1) виз�
наченні та розгляді питань державного регулю�
вання інвестиційної діяльності, складових при�
вабливого інвестиційного клімату; 2) обґрунто�
ванні нагальної потреби державного регулюван�
ня фондового ринку, припливу інвестицій, дер�
жавного інвестування та основних напрямків
інвестиційної політики.

Основні результати дослідження. Управління
народним господарством України і її складовою —
державним регулюванням ринку цінних паперів —
одна з найважливіших проблем економічної та
управлінської теорії. Як зазначив В. Є. Воротін,
досвід переконливо довів, що в умовах ринкових
трансформацій необхідно забезпечити досить
ґрунтовну економічну роль держави. Проте в міру
зростання ринку, посилення дії ринкового меха�
нізму потрібно визначити нові напрями взаємодії
економічної ролі держави, її системи управління,
регулювання ринку цінних паперів, удосконален�
ня його інфраструктури і розвитку національної
економіки [1, с. 28].

Згідно з Законом України «Про інвестиційну
діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560�ХІІ, інвестиції —
це всі види майнових та інтелектуальних цінно�
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стей, що вкладаються в об’єкти господарювання
з різних джерел (походження), в результаті діяль�
ності інвестиції створюють прибуток (дохід) і
забезпечують задоволення потреб населення. До
таких цінностей можуть бути віднесені: цільові
банківські вклади, кошти, паї, акції та інші цінні
папери, рухоме та нерухоме майно, майнові пра�
ва, сукупність технічних, технологічних комер�
ційних знань, оформлених у вигляді технічної до�
кументації, навичок, ноу�хау, оформлених належ�
ним чином, права користування на землю, воду,
ресурси, обладнання, споруди та інші [2].

Важливим питанням державного регулюван�
ня є визначення того, що ми відносимо до інвес�
тиційної діяльності. Інвестиційна діяльність — це
сукупність практичних дій держави, юридичних
осіб, громадян щодо реалізації інвестицій у відтво�
рення основних фондів і приріст матеріально�ви�
робничих засобів у формі капітальних вкладів [2].

Одним із концептуальних понять інвестицій�
ної діяльності є інвестиційний клімат, який може
бути визначений як сукупність правових, еконо�
мічних та соціальних умов, які забезпечують ре�
алізацію інвестиційної діяльності вітчизняних та
зарубіжних інвесторів. Сприятливий інвестицій�
ний клімат повинен забезпечити захист інвесто�
ра від інвестиційних ризиків (непередбачених
фінансових втрат капіталу та доходів) [3, с. 623].

Інвестиційний потенціал формується під
впливом багатьох чинників, таких як теоретичні
засади інвестиційної привабливості (формула 1,
2, 3), регулювання припливу інвестицій, держав�
не інвестування, основні напрямки інвестиційної
політики в Україні, важливим із яких є рейтинг
інвестиційної привабливості.
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Нагальна потреба державного регулювання
ринку цінних паперів зумовлюється тим, що на
ринку наявні інтереси як держави, так і різних
учасників ринку, які можуть вступати в супереч�
ність між собою. Для забезпечення стабільності і
правового впорядкування ринку, регламентування

взаємовідносин між усіма його учасниками держа�
ва впроваджує відповідну систему регулювання.

Закордонна та вітчизняна наука державного
управління та економічна наука неодноразово заз�
начають, що досягнення найбільш значущих ре�
зультатів можливе лише у випадку виваженої, чіткої
та послідовної розробки та реалізації державної
економічної політики, і головне, що об’єктом дер�
жавної політики є саме суспільне життя.

Економічне середовище та економічні відно�
сини є одними із складових суспільного життя, а
отже, є об’єктами державного регулювання, що
відповідно є складовою державної економічної
політики. Припустимо, що економічна політика
визначається як комплекс економічних цілей і за�
ходів держави та уряду, які забезпечують вирішен�
ня довготермінових (стратегічних) та короткотер�
мінових (тактичних) завдань розвитку економічної
системи відповідно до інтересів країни. Таким чи�
ном, економічна політика втілюється в економічній
програмі. Основними складовими (елементами)
економічної політики є фінансово�кредитна і ва�
лютна, бюджетна, науково�технічна, структурна,
галузева, соціальна, регіональна, інвестиційна, зов�
нішньоекономічна політика [5, с. 203].

Основними напрямами інвестиційної політи�
ки в Україні є недосконалість національної зако�
нодавчої бази, яка регламентує інвестиційну
діяльність, діяльність фінансового та фондового
ринків, політична нестабільність, яка стримує
інвестиційну активність в Україні на сучасному
етапі економічного розвитку [5, с. 208]. Більш
вдосконалена національна законодавча база і
політична стабільність на політичному олімпі
держави принесуть вагоме залучення іноземних
інвестицій в економіку України. Зрозуміло, що
постійні зміни в законодавстві — це відсутність
надійних гарантій захисту іноземних інвесторів,
занадто значний рівень ставок оподаткування,
відсутність обґрунтованої програми розвитку га�
лузей, державного розвитку. Стратегічними ціля�
ми інвестиційної політики є створення сприят�
ливого інвестиційного клімату та стимулювання
припливу капітальних вкладень у виробництво
конкурентоспроможної продукції на світових
ринках. Важливе значення має забезпечення
структурної перебудови економіки, мобілізація
всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефектив�
не використання в перспективних напрямках
народного господарства. Важливе значення також
має і стимулювання виробничої сфери, забезпе�
чення сталого зростання внутрішнього валового
продукту, створення умов нарощування внут�
рішніх інвестиційних ресурсів.

Стверджуючи, що інвестиційний процес —
це рух фізичних і фінансових величин, необхід�
но визначити, що є інвестори, які вкладають
кошти в інвестиційні проекти, є фінансові по�
середники (фінансові групи, банки, різні інвес�
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тиційні та фінансові компанії), що направляють
грошові ресурси, цінні папери у виробництво з
метою отримання прибутку.

Основна функція ринку цінних паперів — при�
ваблювати інвесторів своїми законністю, чесністю
та порядком, досягти цього можна лише шляхом
державного регулювання індустрії цінних паперів у
тісній взаємодії з її представниками [6, с. 56].

Відповідно щодо призначення коштів, які
обертаються на фінансовому ринку, останній поді�
ляється на ринок грошей та ринок капіталу (рис. 1).

Розглядаючи структуру ринку позикових ка�
піталів, бачимо, що він складається в основному
із двох елементів: кредитно�фінансових інститутів
та ринку цінних паперів [9, с.16]. Виникнення та
обіг капіталу, представленого у цінних паперах,
тісно пов’язаний із функціонуванням ринку ре�
альних активів, тобто ринку, на якому відбуваєть�
ся купівля�продаж матеріальних ресурсів. З роз�
витком ринку цінних паперів (фондових активів)
відбувається нібито роздвоєння капіталу. Стає
очевидним, що з одного боку існує реальний ка�
пітал, представлений виробничими фондами, з
іншого — його відображення у цінних паперах
[10, с. 82]. Поява такого різновиду капіталу по�
в’язана з розвитком потреби у залученні все
більшого об’єму кредитних ресурсів внаслідок
ускладнення та розширення комерційної та ви�
робничої діяльності на макроекономічному рівні.

У своїх працях М. Бурмака зазначив, що
фондовий ринок історично починає розвиватися
на основі позичкового капіталу, бо купівля цінних
паперів означає не що інше, як передачу частини
грошового капіталу у позику [11, с. 83]. Виходя�
чи з викладеного стає зрозумілим, що головним
завданням, яке повинен виконувати ринок
цінних паперів, є, насамперед, забезпечення умов
для залучення інвестицій на підприємства, дос�
туп цих підприємств до більш дешевого, порівня�
но з банківськими кредитами капіталу, а ефек�
тивність фондового ринку і ринку цінних паперів
залежить від забезпечення зазначених цілей і
розв’язання наступних завдань:

— акумуляція коштів населення та під�
приємств (заощаджень, нагромаджень, тимчасо�
во вільного капіталу);

— концентрація коштів, створення умов для
формування великого капіталу, здатного вирішу�
вати складні економічні завдання;

— збільшення частки капітальних вкладень
у валовому національному продукті та національ�
ному доході, що сприяє оздоровленню й зміцнен�
ню фінансової системи держави і створенню не�
обхідних резервів капіталу;

— залучення вітчизняного та іноземного ка�
піталу в економіку країни в результаті створення
механізму інвестування й розширення сфери
впливу капіталу на економічні процеси;

— узгодження майнових державних, інститу�
ціональних та індивідуальних інтересів у процесі
обігу цінних паперів;

— стимулювання виникнення нових госпо�
дарських інститутів, що відповідають новим еко�
номічним відносинам;

— створення конкуренції системі банківсь�
кого кредиту, що забезпечує поліпшення якості
обслуговування клієнтів;

— сприяння реалізації науково�інноваційних
досягнень через створення акціонерних венчур�
них фондів та компаній;

Рис. 1. Структура фінансового ринку

Досліджуючи економічну природу та сутність
існуючих економічних протиріч, що проявляються
у процесі діяльності фінансового ринку, намагають�
ся пояснити різні економічні теорії, кожна з яких є
продуктом свого часу. В процесі економічного роз�
витку вони виникали на тлі найбільш гострих існу�
ючих протиріч і були спробою їх аналізу, пояснен�
ня і намагання розв’язати через конкретні моделі
[7, с. 315]. Ринкова економіка є внутрішньо збалан�
сованою системою, а інструменти фінансового
ринку лише «накладаються» на структуру еконо�
мічних відносин, яка функціонує пропорційно, ви�
ступаючи в ній суто екзогенним чинником, всупе�
реч уявленню про внутрішню збалансованість рин�
кової економіки. В своїх працях Дж. Кейнс теоре�
тично довів, що механізм ринкової конкуренції за
нових умов економічного розвитку не в змозі са�
мотужки, без втручання держави, забезпечити ефек�
тивне використання головних чинників виробниц�
тва та відповідні рівноваги всіх процесів розшире�
ного відтворення [8, с. 113].

Розглядаючи праці Дж. М. Кейнса, слід на�
голосити, що він перебільшував значення держав�
ного регулювання економічних процесів. Тому
такі процеси розглядались не як скасування, а як
доповнення до ринкових механізмів [3, с. 32].
Історична практика, ринкові саморегулятори
здатні зробити багато, але не можуть цілком за�
безпечити ефективний економічний розвиток,
ідеться про застосування державних механізмів
лише на рівні тих структур, які не сприймають
методів ринкової саморегуляції. Враховуючи те�
орію Дж. М. Кейнса, перевага надавалася актив�
ному використанню щонайперше фіскальної та
грошово�кредитної політики, яким відводилась
провідна роль у системі державного регулювання
процесів економічного відтворення [3, с. 33].
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— створення умов для інтеграції у світову еко�
номічну систему, завдяки загальноосвітнім принци�
пам і стандартам функціонування фондового рин�
ку, забезпечення участі у процесі інтернаціоналізації
світового фондового ринку [12, с. 35].

З розвитком ринку цінних паперів необхідно
забезпечити якнайбільш повний та швидкий пе�
релив заощаджень в інвестиції (у фінансові ак�
тиви) по ціні, котра б влаштовувала обидві сто�
рони. Таке завдання та його вирішення базується
на діяльності загальної структури фондового рин�
ку, що складається з трьох підструктур: цінних
паперів, які є предметом торгівлі на ринку цінних
паперів, учасників (суб’єктів) ринку цінних па�
перів, процесу (технології) фондової та інвести�
ційної діяльності [13, с. 32].

Функціонування капіталу у формі цінного
паперу сприяє формуванню ефективної та раці�
ональної економіки, оскільки він стимулює мо�
білізацію вільних грошових ресурсів в інтересах
виробництва та їх розподіл у відповідності до
потреб ринку [4, с. 8].

Збільшення обсягів інвестицій і підвищення
їх ефективності допоможе державі вирішити низ�
ку основних завдань, таких як: формування пріо�
ритетних напрямків залучення інвестицій, що
дасть можливість сприяти залученню іноземних
інвесторів до довгострокових інвестиційних про�
ектів; забезпечення економічної зацікавленості
фондових бірж; здійснення емісій цінних паперів.

Висновки. Результати проведеного дослі�
дження дають можливість сформулювати на�
ступні висновки.

Фондовий ринок, виступаючи як важливий
механізм інвестиційного процесу та об’єднуючи
рух значної частини суспільного капіталу, дозво�
ляє повноцінно функціонувати економічній сис�
темі та вирішувати складні задачі суспільного
відтворення на розширеній основі через форму�
вання та ефективний перерозподіл грошових ре�
сурсів на цілі інвестицій.

Державна політика, яку веде держава стосов�
но фондового ринку, називається фондовою по�
літикою — вплив у сфері випуску й обігу інвес�
тиційних цінних паперів. Політика щодо розвит�
ку фондового ринку виконує функції: управлін�
ня; участі; впливу; регулювання, саме регулю�
вання забезпечує оптимальний рівень впливу
держави на фондовий ринок.

Беззаперечно можна сказати, що в Україні
ринок цінних паперів відіграє важливу роль у
суспільному відтворенні, адже основна функція
ринку цінних паперів — це мобілізація грошових
коштів інвесторів для організації та розширення
виробництва. Світовий досвід показав, що ефек�
тивне функціонування ринку цінних паперів не�

можливе без регулюючої та контролюючої діяль�
ності державних органів.

На сьогоднішній день не фондовий ринок галь�
мує інвестиції, а навпаки — відсутність інвестицій
стримує розвиток ринку цінних паперів. Якщо вда�
сться налагодити економіку на режим зростання,
фондовий ринок на власних ресурсах спроможний
негайно розвинутися до необхідних масштабів.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто сучасні проблеми інвестиційного забезпечення інноваційних процесів як
ключового чинника конкурентоспроможності національної економіки; визначено можливості створення
реальних умов для переходу економіки України на інноваційну модель розвитку.

Ключові слова: соціальноXекономічний розвиток, інноваційний процес, інноваційна модель, інвестиційне
забезпечення, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, державна інвестиційна політика, конкуX
рентоспроможність економіки держави, законодавча база.

Summary. In the article the modern problems of the investment providing of innovative processes have been
considered as key factor of competitiveness of national economy; possibilities of creation of the real terms have been
determined certain for transition of economy of Ukraine on the innovative model of development.

Key words: socioXeconomic development, innovative process, innovative model, investment providing, investment
climate, investment attractiveness, state investment policy, competitiveness of economy of the state, legislative base.

Постановка проблеми. У сучасній конкурен�
тоспроможній економіці вирішальною умовою є
формування соціально�економічної системи, у
якій домінуючу роль грає інноваційна діяльність,
як фактор, що забезпечує конкурентні переваги
вищого порядку. У цілому побудова інноваційної
економіки й системи управління нею полягають
у принциповій реструктуризації напрямків роз�
витку, нових підходах до обґрунтування пріори�
тетів, значного удосконалення методів і форм
використання ресурсів на всіх рівнях інновацій�
ної системи, корінної трансформації взаємодії
«науки — бізнесу — влади — суспільства».

Економічне зростання країни на новій якісній
основі, чому сприяє широке використання прогре�
сивних технологічних, інноваційних розробок,
спроможне забезпечити покращення рівня життя
населення шляхом підвищення продуктивності
праці внаслідок покращення технологічної ефек�
тивності виробничих процесів, впровадження ре�
сурсозберігаючих заходів, оптимізації використан�
ня ресурсів тощо. Витоки суперечностей соціаль�
но�економічних процесів, які проявляються у роз�
риві між зростаючими потребами щодо забезпе�
чення відповідної якості життя суспільства та мож�
ливостями економічної системи щодо їх забезпе�
чення, лежать у сфері структурної недосконалості,
технологічної відсталості, а відтак — недостатньої
конкурентоспроможності української економіки у
світлі сучасних світових тенденцій.

З самого початку реалізації проголошеного
керівництвом України курсу на переведення на�
ціональної економіки на інноваційний шлях роз�
витку виникли серйозні труднощі з фінансуван�
ням цього процесу. Таке реформування потребує
пошуку шляхів інвестиційного забезпечення
інноваційної діяльності, оскільки від його ефек�
тивності залежить те, чи зможе вітчизняна еко�
номіка вийти на новий рівень розвитку, чи про�

довжуватиме розвиватися у рамках інфляційних
і девальваційних чинників

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блематиці інвестиційного забезпечення іннова�
ційних процесів як ключового чинника конку�
рентоспроможності національної економіки при�
святили свої праці: О. М. Вінник, І. О. Закру�
жецька, М. Петрина, І. В. Крючкова, О. В. Баран�
никова, В. Геєць, Т. І. Малова, В. М. Іванова,
Ю. Сколотяний, О. Б. Дубинський, Я. А. Жаліло,
Я. Б. Базілюк, Я. В. Белінська та інші.

Мета дослідження — визначити проблеми
інвестиційного забезпечення інноваційних про�
цесів в Україні та можливості створення реаль�
них умов для переходу економіки України на
інноваційну модель розвитку.

Основні результати дослідження. Інновації — це
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені кон�
курентоспроможні технології, продукція або послу�
ги, а також організаційно�технічні рішення вироб�
ничого, адміністративного, комерційного або іншо�
го характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництв і (або) соціальної сфери [1, с. 281].

Перехід на інноваційну модель розвитку ви�
магає рішення проблем модернізації та оновлен�
ня основних фондів, дефіциту фінансових ре�
сурсів, забезпечення державної підтримки науко�
во�дослідної діяльності, створення на фоні нау�
коємних виробництв проривних конкуренто�
спроможних технологій [2, с. 285].

Інноваційна модель розвитку економіки Украї�
ни — модель, яка ґрунтується безпосередньо на
здобутті нових наукових результатів, їх технологіч�
ному впровадженні у виробництво, забезпечуючи
приріст ВВП переважно за рахунок виробництва та
реалізації наукоємної продукції та послуг [3, с. 35].

Метою інноваційної моделі України є забез�
печення підвищення конкурентоспроможності
національної економіки за рахунок використан�
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ня вітчизняного і світового науково�технічного та
освітнього потенціалу.

Конкурентоспроможність економіки на мак�
рорівні пов’язана з тривалістю циклу відтворен�
ня основних виробничих фондів і відповідно
робочих місць, продуктивних сил суспільства і
визначається загальногосподарською ефективні�
стю капіталовкладень [4, с. 17].

Спрямованість інвестиційних та інновацій�
них процесів в економіці детермінує на середньо�
строкову та тривалу перспективу характер її
відтворення та ключові параметри структурного,
технологічного розвитку.

На практиці інноваційний розвиток не став
однією з головних характеристик зростання націо�
нальної економіки України. Позитивні тенденції,
які мали місце протягом кількох років, переваж�
ним чином мали тимчасовий характер, змінюю�
чись протилежними зрушеннями в економіці, що
засвідчує нестійкість інноваційних процесів в Ук�
раїні та відсутність чітких довгострокових стимулів
для інноваційної діяльності. Про це, зокрема,
свідчать особливості інвестиційної діяльності в
Україні, яка має відігравати ключову роль у
здійсненні належної структурної модернізації.

Інноваційна діяльність — діяльність, що спря�
мована на використання і комерціалізацію резуль�
татів наукових досліджень і розробок і обумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів
і послуг. Останніми роками в інноваційну діяльність
також включаються дослідження і розробки, не
пов’язані прямо з підготовкою конкретної інновації.

Механізм формування і реалізації науково�тех�
нічної і інноваційної політики в країнах світової
спільноти різний, оскільки в різних країнах неодна�
кове співвідношення функцій держави і ринку, різні
організаційні структури управління наукою.

У різних країнах частки витрат на досліджен�
ня і розробки різні. Тут є лідером Швейцарія,
потім ідуть Німеччина, далі Японія, Швеція,
Південна Корея і США. На частку цих високо�
розвинутих країн припадає 90 % наукоємної про�
дукції і майже весь її експорт. На долю нових
знань, які реалізуються в технологіях, управлінні
й організації виробництва в цих країнах припа�
дає до 85 % приросту ВВП [5].

Що стосується України, то до таких показ�
ників їй ще далеко. Для наочності розглянемо
підсумки інноваційної діяльності промислових
підприємств за період з 2005 по 2009 рік (табл. 1).

Таблиця 1
Інноваційна активність промислових підприємств

Джерело: [6]

Інноваційна активність суб’єктів господарю�
вання за станом на 2009 рік залишалася досить
низькою: нові рішення і технології упроваджували
у виробництво лише 10,7 % промислових під�
приємств. Але про це явище не можна судити од�
нозначно негативно, оскільки в порівнянні з 2005
роком цей показник збільшився на 2,5 %, хоча ми
і не змогли зберегти тенденцію 2007 року. Після

істотного спаду в показниках впровадження нових
прогресивних технологічних процесів 2006–2008
років кількість вказаних процесів у 2009 році хай не
на багато, але все таки випередила рівень 2005 року.

Що ж до 2010 року, то висновки у цьому
напрямку робити ще зарано. Розглянемо науко�
во�технічну діяльність підприємств України за
перші три квартали поточного року (табл. 2).

Таблиця 2
Науковоcтехнічна діяльність

Джерело: [7].

За станом на ІІІ квартал 2010 року витрати
на виконання наукових і науково�технічних робіт
склали 5990,7 млн. грн. Для порівняння відзна�

чимо, що підсумки з даного показника на ІІІ
квартал 2009 року складали 5245,4 млн. грн., при
цьому витрати держбюджету у вказаному напрям�
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ку склали 2175,9 млн. грн., що на 150,1 млн. грн.
(або 6,45 %) менше, ніж у поточному році.

Стає очевидним, що основним чинником,
який робить нашу країну неконкурентоспромож�
ною в сьогоднішньому глобальному світі, є спо�
вільнення інноваційної діяльності. Пояснюється
це як об’єктивною тенденцією до затухання інно�
ваційних процесів без належної інвестиційної
підтримки внаслідок використання науково�техно�
логічних надбань попередніх років, так і суб’єктив�
ним чинником — відмовою економічних суб’єктів
від декларування (справжніх чи фіктивних) інно�
ваційних продуктів, оскільки через відсутність
інноваційних пільг це декларування має сенс лише
для спеціалізованих структур на зразок техно�
парків. Крім того, значна частка інновацій, як і
інвестицій, здійснювалася у галузях, які мають
невисоку інноваційну спрямованість [8].

Визначальне значення в державному регулю�
ванні інноваційного процесу належить економі�
чному обґрунтуванню інновацій. Крім того, цілий
ряд питань, таких як вибір пріоритетів, фінансу�
вання інновацій, їх економічне обґрунтування
тощо, потребує визначеної науково�теоретичної
проробки, спрямованої на створення діючих
практичних інструментів, що дозволять активізу�
вати інноваційну діяльність, підвищити ефек�
тивність господарювання та відповідно поліп�
шити економічний стан окремих підприємств,
галузей, регіонів і держави в цілому. Аналіз світо�
вого досвіду показує, що забезпечення економі�
чного зростання в сучасних умовах вимагає ство�
рення відповідних умов і механізмів, стимулюю�
чих інноваційну діяльність і впровадження її ре�
зультатів у господарську практику.

Інноваційну модель соціального та економі�
чного розвитку визначено у посланні Президен�
та України Верховній Раді «Європейський вибір.
Концептуальні основи стратегії економічного
розвитку на 2002–2011 роки» як другий за зна�
ченням стратегічний пріоритет для України. До�
нині процес практичної реалізації державної
інноваційної політики бажаних результатів не
приніс, особливо в умовах сучасної фінансової
кризи. Орієнтація України на реформування еко�
номіки, перехід на інноваційний шлях розвитку
відповідно до прийнятого документа є вірним
рішенням. Адже саме інновація є основним еле�
ментом посилення майбутньої конкурентоспро�
можності та економічного зростання в Україні.

Україна може і повинна знайти свій напрям
здобутку гідного місця на світовому ринку, зай�
маючи провідну позицію у сферах економічної
діяльності. Це повинен бути процес, яким мож�
ливо цілеспрямовано й ефективно керувати, не
покладаючись лише на дію ринкових регуляторів.

Таке зростання може стати реальним лише на
основі структурно�інноваційної моделі економіч�
ного зростання, інтенсивного технічного та техно�

логічного оновлення виробництва. У відповідності
до цього розроблено стратегію економічного і со�
ціального розвитку України на 2004–2015 рр.
«Шляхи європейської інтеграції». Основою стра�
тегічного курсу, його базовим принципом було
висунуто реалізацію державної політики, спрямо�
ваної на впровадження інноваційної моделі струк�
турної перебудови та зростання економіки, затвер�
дження України як високотехнологічної держави.

Пріоритети інвестування засвідчують переваж�
ну інвестиційну привабливість секторів з високою
ліквідністю та якнайшвидшим обігом коштів.
Структура інвестиційних витрат промисловості за�
лишається малоефективною та не орієнтованою на
реалізацію стратегічних пріоритетів економічного
розвитку. Доводиться констатувати, що за останні
роки позитивних зрушень у цій сфері не відбулося.
Як засвідчує світовий досвід, зростання ВВП у краї�
нах�лідерах на 60–90 % забезпечується впроваджен�
ням нових технологій. В Україні обмежуючим чин�
ником якісного конкурентного розвитку є низький
рівень ефективності використовуваних технологій,
а внесок високих технологій в економічний розви�
ток становить лише 0,7 % [9, с. 28].

Відтак економічне зростання в Україні зали�
шається переважно кількісним і відбувається в
умовах планування тих самих технологічних ук�
ладів, не створюється необхідна інноваційна
складова, яка забезпечує майбутню конкуренто�
спроможність економіки. Як зазначає В. М. Ге�
єць, новий економічний механізм, який впрова�
джувався у процесі змін економічної політики з
2005 р., «…використовує ресурси, успадковані від
минулого, а не створює або занадто повільно
створює власні нові ресурси розвитку» [10].

Разом з тим Україна має всі передумови для
створення та затвердження інноваційної моделі
розвитку економіки. До таких передумов, перш
за все, слід віднести [11, с. 40]:

— науково�технічний, кадровий, інтелекту�
альний потенціали;

— розвинену наукову систему;
— наявність галузевих наукових шкіл, науко�

вих комплексів та ряду наукоємних високотехно�
логічних секторів

Але в Україні до цього часу не задіяні механізми
підтримки інноваційної діяльності, ефективність
яких підтверджена досвідом багатьох країн; відсут�
ня відповідна фінансово�кредитна, податкова й
амортизаційна політика; не створені й умови, які б
сприяли широкому залученню в інноваційну сфе�
ру позабюджетних інвестицій, перш за все з боку
вітчизняних комерційних структур і банків.

Проведені дослідження підтверджують, що
проблема інноваційного розвитку країни потре�
бує не лише збільшення інноваційних структур.
Необхідним є також досягнення рівності прав
суб’єктів господарювання, реальної конкуренції,
якості і стабільності ринкових механізмів, подо�
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лання корупції, заохочення інноваційного попи�
ту, реальної підтримки науково�технологічного
комплексу. Крім того, Україна потребує активної
державної підтримки, нової перспективної
інноваційної політики, спрямованої на викорис�
тання інтелектуальних ресурсів і розвиток високо�
технологічних виробництв практично в усіх галу�
зях. Потрібно зробити акцент на створенні певних
економіко�правових умов перетворення інновацій
в ефективний механізм економічного зростання.
При цьому повинне бути передбачене забезпечен�
ня захисту прав на результати інтелектуальної
праці, враховані інтереси як інвесторів, так і роз�
робників нових видів продукції. І саме тоді ми
отримаємо бажані результати і наша країна вийде
на принципово новий рівень свого розвитку.

Цього можна досягти тільки в результаті реалі�
зації довгострокової інвестиційної політики та стра�
тегічних напрямів інноваційного розвитку країни.

Потенціал внутрішніх інвестиційних ресурсів,
які можуть бути використані для інноваційного
розвитку реального сектора української економі�
ки, є вельми обмеженими, що підтверджується
низкою ґрунтовних досліджень. Перш за все, слід
пригадати, що інвестиції за своєю сутністю є
відкладеним споживанням, а їх джерелом висту�
пає фонд заощадження, який акумулює ту частку
суспільного продукту (створеної протягом певно�
го періоду доданої вартості), яка не була викори�
стана на споживання. Отже, зростання обсягів
капіталовкладень, які забезпечуються коштами з
внутрішніх джерел, неминуче означатиме відпо�
відне скорочення обсягів споживання. Така пара�
дигма інвестиційного забезпечення розвитку (у
тому числі й технологічного) української еконо�
міки погано корелює з офіційно проголошеною й
прийнятою суспільством доктриною соціальної
орієнтованості ринкових перетворень в Україні.

Розширення фінансової бази підприємств для
здійснення інвестиційної та інноваційної діяль�
ності за рахунок власних коштів є можливим,
якщо не брати до уваги такі універсальні інстру�
менти покращення ефективності функціонування
економічної системи, як макроекономічна стабі�
лізація, поліпшення загальногосподарського клі�
мату в країні, стимулювання добросовісної конку�
ренції та інше, перш за все, за умов оптимізації
податкової політики держави та запровадження
ефективної моделі амортизаційних відрахувань.

Податкові пільги і цілеспрямована амортиза�
ційна політика, проваджувані державою, хоч і за
зовнішньою формою видаються законодавчими
нормами, які відповідним чином впливають на
обсяги власних фінансових ресурсів підприємств,
за своєю політекономічною сутністю виступають
інструментами цільового перерозподілу частини
суспільного продукту, яку має одержати держава,
на користь підприємств для завчасного розшире�
ного відтворення їхнього основного капіталу на

сучасному технологічному рівні, і таким чином ці
інструменти є основними засобами опосередкова�
ної державної підтримки інноваційно�інвестицій�
ного розвитку вітчизняних суб’єктів господарю�
вання. Держава також може здійснювати пряму
підтримку капіталовкладень у високотехнологіч�
них секторах виробництва через надання підпри�
ємствам коштів на реалізацію інноваційних, тех�
нологічно перспективних проектів у різних фор�
мах як на поворотній, так і безповоротній основі.

Залучення коштів населення в якості інвести�
ційного ресурсу з метою інноваційного розвитку
української економіки, як правило, розглядається
фахівцями як один з найбільш ефективних шляхів
вирішення проблеми, головним чином, з огляду на
достатньою мірою справедливі припущення щодо
існування у населення значних за обсягами заоща�
джень у вигляді готівки, яка зберігається поза бан�
ківською сферою. Перспективність такого підходу
не викликає жодних заперечень, проте повноцін�
на його реалізація суттєво утруднюється через те,
що трансформація заощаджень населення в інве�
стиційні ресурси є неможливою без функціонуван�
ня розвиненого інституту фінансових посеред�
ників, основними елементами якого можуть вис�
тупати або банківська система, або інституційні
інвестори (інвестиційні, венчурні, пенсійні, стра�
хові, ощадні фонди тощо), або ж механізми фон�
дового ринку.

Для України імпорт іноземного капіталу (го�
ловним чином у вигляді стратегічного інвестуван�
ня) постає безальтернативною моделлю фінансу�
вання технологічної модернізації економіки.

Одним із найбільш потужних джерел інвести�
ційних ресурсів для інноваційного розвитку еко�
номіки України можуть виступати ТНК з еконо�
мічно розвинутих країн, основна діяльність яких
зосереджується у високотехнологічних підгалузях
промислового виробництва. На сьогодні великі
ТНК виступають локомотивами технологічного
прогресу, провідними суб’єктами інноваційного
процесу у системі світового господарства, адже
саме розмір компанії постає основним фактором,
що визначає інноваційну спрямованість стратегії
її розвитку, тобто здатність продукувати та впро�
ваджувати нові технологічні рішення у виробниц�
тво. Великий розмір ТНК знижує для неї гостроту
ризиків, пов’язаних із впровадженням інновацій.
Чверть трансакцій, пов’язаних з обміном техноло�
гіями, відбувається між філіями ТНК [12, с. 154].

Разом з тим згідно з доповіддю ООН світо�
вий обсяг інвестицій у 2009 році у середньому
скоротився на 39 %. У той же час експерти
UNCTAD визнають, що світова економіка стала
на шлях відновлення, і, оскільки прибутки ком�
паній знову зростають, слідом за ними повинно
розпочатися і збільшення обсягів іноземних
інвестицій. Також у доповіді конференції відзна�
чалося, що відновлення хоча і розпочалося, за�
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лишається доволі крихким, тому що багато у
чому залежить від перехідного характеру спе�
ціальних заходів стимулювання, у результаті зро�
стання обсягів інвестицій буде помірним.

За прогнозами UNCTAD, обсяг прямих іно�
земних інвестицій у 2010 р. складе $1,4 трлн. Ра�
зом з тим відновлення зростання відбудеться не
раніше 2011 р., коли прямі іноземні інвестиції
очікуються в обсязі $1,8 трлн. UNCTAD прогно�
зує зниження темпів надходження в Україну у
2009–2011 рр. у зв’язку з падінням експорту та
внутрішньою кризою фінансової системи, але все
ж Україна залишається у переліку 30 країн, пер�
спективних для залучення капіталу [13].

Для України, що також постраждала від кри�
зи, роком відновлення зростання інвестицій на�
зивають 2012�й [14].

За дослідженнями UNCTAD, найбільш при�
вабливими факторами для інвестування є: розмір
внутрішнього ринку (17 %), темпи зростання
ринку (+16 %), наявність постачальників і парт�
нерів (10 %), доступ до міжнародних та регіональ�
них ринків (10 %), стабільність інвестиційного
клімату (8 %), наявність висококваліфікованої
робочої сили (8 %0, рівень інфраструктури (6 %),
дешева робоча сила (5 %) [15].

Всі ці чинники підтверджують, що державі
Україна необхідно проводити інвестиційну по�
літику, спрямовану на вирішення проблеми по�
кращення інвестиційного клімату та підвищення
інвестиційної привабливості для іноземних інве�
сторів. На сучасному етапі в умовах гострої кон�
куренції на глобальному ринку вільного капіталу
іноземні інвестиції не здатні справити імпульсив�
ний ефект на економіку України і стати поштов�
хом до кумулятивного розгортання внутрішніх
капіталовкладень, якщо для цього не сформува�
лися ендогенні чинники, критерієм зрілості яких
можна вважати активізацію процесів внутрішньо�
го інвестування, і з огляду на це найбільший
ефект у сфері інноваційного розвитку досягаєть�
ся завдяки поєднанню активного використання
внутрішніх інвестиційних ресурсів і національних
переваг з імпортом іноземного капіталу, що гене�
рує синергічний ефект у вигляді прискореного
росту та посилення міжнародної конкуренто�
здатності національного господарства [16].

Для створення реальних умов для переходу
економіки України на інноваційну модель роз�
витку державі доцільно насамперед звернути
увагу на створення механізмів покриття інно�
ваційних ризиків.

З цією метою на державному рівні необхідно
розробити такі заходи:

— створити умови для капіталізації інтелек�
туальної власності;

— створити систему стимулів, яка сприяла б
залученню банків вітчизняних і зарубіжних інве�
сторів, а також великих підприємств до інвесту�

вання коштів у розвиток венчурних (ризикова�
них) інноваційних фірм і проектів;

— розробити чітку систему надання держав�
них гарантій кредитуванню перспективних інно�
ваційних проектів.

Висновки. Отже, перехід економіки України
на інноваційну модель розвитку означає, насам�
перед, пошук нових джерел фінансування для
активізації інноваційної діяльності. Тенденція
інноваційної діяльності останніх років засвідчує
необхідність державної підтримки фінансової
політики у виробничій сфері та спрямування ії у
напрямку стратегічних структурних пріоритетів
на формування сучасних чинників конкуренто�
спроможності національної економіки.

Прогресивна державна політика у напрямку
вирішення окреслених проблем та забезпечення
результативного розвитку національної економі�
ки повинна базуватися на розробці й реалізації
державної інноваційно�інвестиційної стратегії
розвитку національної економіки через політику
пріоритетів задля удосконалення галузевої струк�
тури економіки. Для цього доцільно чітко обґрун�
тувати критерії визначення пріоритетної галузі
(експортний потенціал галузі, можливість розв’я�
зання проблем зайнятості тощо) та сформувати
систему показників оцінки інноваційно�інвести�
ційного потенціалу (частка витрат на інновацій�
ну діяльність у обсязі реалізованої продукції,
питома вага витрат підприємств галузі на підви�
щення кваліфікації персоналу тощо).

Важливим при цьому є створення цілісної
системи фінансового забезпечення державної
інноваційно�інвестиційної стратегії розвитку на�
ціональної економіки, яка має ґрунтуватися на
цільовій спрямованості та широкомасштабному
залученні й максимально ефективному викори�
станні фінансових ресурсів із різноманітними
джерелами походження. Це створюватиме осно�
ву для побудови ефективної державної регуля�
торної політики управління інноваційно�інвес�
тиційним розвитком.

Слід також відмітити, що інноваційно�інве�
стиційна політика національної економіки по�
винна здійснюватися через запровадження опти�
мальної системи вибору інноваційних проектів на
перспективу; розглядатися при врахуванні науко�
во�технічного, виробничого, правового, фінансо�
вого й соціального середовища; реалізовуватися
на основі спільної участі державних інституцій й
приватних суб’єктів економіки у фінансуванні та
впровадженні інновацій.

Підсумовуючи вищесказане, можна відзна�
чити, що подолання негативних явищ та про�
цесів, забезпечення сталого економічного роз�
витку в інноваційно�інвестиційній сфері потре�
бує провідної ролі держави з метою підвищення
ефективності та конкурентоспроможності націо�
нальної економіки.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі інноваційного розвитку промислових підприємств на сучасному
етапі.
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Summary. The article is devoted to the problem of innovative development of on industrial enterprises on the
modern stage.
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Постановка проблеми. Україна є однією з
найбільш промислово розвиненою країною, яка
має один із найбільших у Європі структурно роз�
галужений промисловий комплекс. Промислово
виробничий потенціал України є одним із фун�
даментальних системних елементів національної
економічної системи та суспільства загалом. Ак�
туальність роботи полягає в дослідженні сучасно�
го стану промисловості в період фінансової кри�
зи, оскільки промисловість не тільки лежить в
основі відтворювального циклу національної еко�
номіки, є базисом, на який спирається діяльність
решти секторів економіки: сільського господар�
ства, енергетики, будівництва, торгівлі, фінансо�
вої діяльності, сфери послуг тощо, а й є рушієм
соціально�економічного розвитку країни.

Головною метою стратегічного розвитку ук�
раїнських підприємств є посилення конкурент�
них позицій на ринку у післякризовий період.
Потреба підвищення конкурентоспроможності та
виходу промислових підприємств із кризового
стану вимагає формування такого типу розвитку
економіки, який забезпечить її ефективне функ�
ціонування та зростання у майбутньому. Досвід
розвинених країн показує, що таким типом роз�
витку є інноваційний. Економічний розвиток
економіки країни залежить від рівня інновацій�
ної діяльності кожного підприємства. Впрова�
дження інновацій є головним рушійним чинни�
ком забезпечення ефективної діяльності як окре�
мих підприємств, так і економіки країни в ціло�
му. Промислові підприємства світу підвищують
свою конкурентоспроможність за рахунок інно�
вацій та інвестицій, які призводять до зростання
прибутку, а отже, і до отримання конкурентних
переваг. Тому метою дослідження є аналіз сучас�
ного стану промисловості та впровадження інно�
вацій, виділення методів зупинення негативних
тенденцій інноваційного розвитку підприємств
України шляхом розробки комплексних стратегій

розвитку з використанням ефективних форм
інвестування промисловості.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню те�
оретичних і практичних питань різних аспектів
організації та управління інвестиційними та інно�
ваційними процесами присвячено значну кіль�
кість досліджень вітчизняних та закордонних
вчених, таких як: В. Александрова, І. Бланк,
Є. Бойко, Б. Буркинський, Н. Бутко, В. Геєць,
В. Гриньова, В. Захарченко, М. Крупка, О. Кузьмін,
О. Лапко, А. Мертенс, В. Савчук, Н. Чухрай,
С. Харічков, І. Ансофф, І. Балабанов, М. Бенди�
ков, П. Віленський, П. Дойль, С. Ільєнкова,
В. Ковальов, О. Коробейников, В. Коссов, А. Три�
філова, В. Шеремет, Й. Шумпетер та ін.

Метою статті є — дослідження інноваційної
діяльності промислових підприємств, виявити
основні проблеми та запропонувати шляхи акти�
візації інновацій.

Виклад основного матеріалу. До основних пе�
редумов успішного розвитку промислового по�
тенціалу України належать: вигідне географічне
положення, розвинута транспортна мережа, мас�
штабна виробнича база, висококваліфіковані кад�
ри з високим рівнем освіти і практичним досві�
дом роботи, наявність інвестиційної спромож�
ності галузей промислового комплексу, мож�
ливість застосування на промислових підприєм�
ствах високих технологій, хоча світова фінансова
криза не оминула промисловий комплекс.

Якщо розглянути становище промисловості
за галузями, то станом на січень 2010 року скла�
лася така ситуація:

— у добувній промисловості індекс продукції
становив 103,7 %;

— у переробній промисловості порівняно з
січнем 2009 р. приріст продукції становив 13,5 %;

— на підприємствах із виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс
промислової продукції становив 102,9 %;
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— у легкій промисловості індекс продукції
становив 107,8 %;

— в обробленні деревини та виробництві
виробів із деревини випуск продукції збільшився
на 8,7 %, у целюлозно�паперовому виробництві
та поліграфічній діяльності — на 2,5 %;

— на підприємствах із виробництва коксу та
продуктів нафтоперероблення за 2010 р. індекс
промислової продукції становив 99,9 %;

— у хімічній та нафтохімічній промисловості
випуск продукції збільшився на 21,5 %;

— на підприємствах з виробництва іншої
неметалевої мінеральної продукції індекс про�
мислового виробництва становив 88,9 %;

— у металургійному виробництві та вироб�
ництві готових металевих виробів випуск промис�
лової продукції порівняно з січнем 2009 р.
збільшився на 12,3 %;

— на підприємствах машинобудування приріст
обсягів виробництва продукції становив 34,5 %;

— у виробництві та розподіленні електро�
енергії обсяги виробництва продукції збільши�
лися на 9,8 % [1].

Здійснений аналіз показав те, що у 2010 року
в порівнянні з січнем 2009 року відбулися пози�
тивні зміни в промисловості, в таких галузях, як
машинобудівна, металургійна, хімічна та нафто�
хімічна, а щодо добувної та обробної промисло�
вості, то тут структурних змін не відбулося. Хоча
зміни не досить значні, але це є початком щодо
виходу із фінансової кризи в промисловому сек�
торі економіки України.

Таким чином, підсумки економічного роз�
витку дають підстави стверджувати, що еконо�
міка України входить до стадії стагнації. В той
час як традиційні чинники економічного зрос�
тання, які спиралися переважно на мобілізацію
ресурсів, нагромаджених за тривалий період еко�
номічного спаду, практично вичерпано, належ�
них зрушень у структурі економічної системи,
які перевели б національну економіку в режим
зростання, яке ґрунтується на інвестиційно�
інноваційному творенні нових ресурсів, поки що
не відбулося. Враховуючи це, нагальною постає
проблема модернізації української економіки з
метою підвищення технологічного рівня експор�
ту та якісних характеристик вітчизняної про�
дукції, яка постачається на внутрішній ринок,
що необхідно для забезпечення конкуренції з
імпортованими товарами не тільки за ціновими,
але й за якісними характеристиками. Саме на
виконання цього стратегічного завдання має
бути спрямована інноваційна політика України.

Не можна також ігнорувати широко обгово�
рювану фахівцями проблему наростання техно�
генних загроз через вичерпання резерву служби
обладнання та будівель, а також усвідомлення
того, що навіть збереження існуючого «status quo»
на світових ринках для України вже є проблема�

тичним. Сировинна модель розвитку та включен�
ня у світогосподарські відносини практично поз�
бавлена майбутнього. Адже в умовах «нової еко�
номіки» кардинальним чином змінюється саме
поняття категорії «сировина». Відповідно змі�
нюється й роль країн, економіка яких має пере�
важно сировинну спрямованість. Конкуренція
між країнами — «сировинними придатками» про�
відних економік зростатиме [2].

Процеси економічної трансформації Україна
почала, маючи в цілому розгалужену сферу дослі�
джень та розробок, значний досвід освоєння інно�
вацій, особливо у сфері енергетики та електрифі�
кації, виробництві ряду видів озброєнь, деяких
інших галузях. Разом з тим технічний рівень базо�
вих галузей виробництва — вугільної, чорної ме�
талургії, харчової, багатьох галузей машинобуду�
вання (наприклад, сільськогосподарського, вироб�
ництва устаткування для харчової промисловості,
шляхово�транспортного устаткування, приладобу�
дування, медичної техніки) — застарів. Виробниц�
тво в цілому характеризувалося високою енерго�
та матеріалоємністю, значним застосуванням руч�
ної праці. Дедалі помітнішим ставало відставання
України у застосуванні ефективних інформаційних
технологій, у тому числі в сфері досліджень та
розробок, автоматизації виробництва та управ�
ління. Низькою була ефективність використання
результатів науково�технічного пошуку, що зумов�
лювалося загальною орієнтацією економічного
розвитку на екстенсивний тип відтворення, дирек�
тивністю планування, обмеженим доступом галу�
зей загального призначення до інноваційних ре�
зультатів, недосконалістю критеріїв ефективності
економічного розвитку, обмеженістю фінансових
ресурсів та відсутністю налагоджених і постійно
діючих механізмів їхньої концентрації на іннова�
ційних пріоритетах. Тому питання подальшого
інноваційного розвитку, прискорення науково�тех�
нічного прогресу є для України надзвичайно ак�
туальне протягом всього періоду її незалежності, а
особливо сьогодні.

Частка вітчизняних підприємств, що впро�
ваджували нововведення, є незначною. Питома
вага реалізованої інноваційної продукції в загаль�
ному обсязі промислової упродовж 2005–2009 рр.
не перевищує 12 % [3]. Негативним є й скорочен�
ня питомої ваги підприємств, що впроваджували
інновації упродовж проаналізованого періоду.
Зростання маловідходних та ресурсозберігаючих
виробництв забезпечує зниження собівартості
продукції і, як наслідок, сприяє підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняних промисло�
вих підприємств як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках. Україна має потужний на�
уковий потенціал, однак кризові явища призве�
ли до втрати попиту на наукову продукцію на
внутрішньому ринку, що пояснюється падінням
загального рівня інвестицій, зростанням взаєм�
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ної заборгованості і переорієнтацією економічної
діяльності з реального сектора в сектор швидкої
віддачі інвестованого капіталу. Сьогодні понад
90 % продукції, що виробляється в Україні, не має
відповідного науково�технічного забезпечення.
На світовому ринку інновацій частка вітчизняної
наукомісткої продукції складає лише 0,1 % [4].

Інтеграція у світовий економічний простір
вимагає зростання питомої ваги інноваційної про�
дукції та збільшення обсягів наданих високотехно�
логічних послуг практично в усіх галузях та підпри�
ємствах. Відтак виробництво конкурентоспромож�
ної продукції та інноваційну діяльність на сучасно�
му етапі розвитку суспільства варто розглядати як
органічно взаємопов’язані складові елементи єди�
ного процесу, а безпосереднє виробництво — як
процес створення якісно нових інноваційних то�
варів, що користуються попитом на ринку.

Важко позитивно оцінити і процеси, що
відбуваються у виробничо�технологічній сфері
діяльності промислових підприємств. Частка за�
старілого устаткування в окремих галузях промис�
ловості становить 60–70 % [5]. Вітчизняне маши�
нобудування не забезпечує належних темпів
оновлення основних засобів. У промисловості
домінують відсталі технології, що призводить до
невиправдано високого споживання матеріалів та
енергоресурсів, яке є у 4–5 разів вищим, ніж у
європейських країнах. Зокрема, вкрай повільно
оновлюється устаткування у машинобудуванні,
яке традиційно покликано бути потужним дви�
гуном інноваційних процесів в усіх галузях націо�
нального господарства. Масштаби впровадження
ефективних розробок у виробництво вітчизняни�

ми підприємствами є досить низькі, про що свід�
чить співвідношення між обсягами витрат на
науково�технічну діяльність та впровадження ре�
зультатів цього впровадження, трансформованих
в інновації, у виробництво, яке в Україні складає
лише 1:1,06, тоді як, за зарубіжними даними, таке
співвідношення сягає не менше, ніж 1:10 [6].

Вихід з кризового стану та переорієнтація еко�
номіки на сталий розвиток можливі лише за умови
широкомасштабної реалізації інноваційних про�
ектів. Основним джерелом фінансування іннова�
ційного розвитку в 2005–2009 рр. були власні кош�
ти підприємств, питома вага яких у 2009 р. склада�
ла 65,02 % у загальному обсязі фінансування тех�
нологічних інновацій [7]. Зважаючи на те, що дже�
релом власних коштів підприємств, спрямовання на
інноваційну діяльність, є прибуток, стає зрозумілою
причина низького рівня інноваційної активності.
Більшість підприємств працює збитково, а ті, що
отримують прибуток, не поспішають ним ризику�
вати, адже інноваціям притаманний високий рівень
ризику. Саме тому для розвитку інноваційної діяль�
ності слід активно розвивати банківський сектор
у частині залучення цільових інвестицій, вигідно�
го вкладення вільних фінансових коштів під�
приємств, фінансування перспективних науково�
технічних досягнень. Частка банківського сектора
у фінансуванні інновацій є занадто низькою. З
таблиці 1, видно що питома вага підприємств, які
впроваджують інновації, у 2009 склала лише
10,7 %, і цей показник має негативну тенденцію
до зниження. Питома вага інноваційної продук�
ція у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції у 2010 році склала 4,8 % [8].

Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Джерело: Державний комітет статистики України [9].

Аналіз обсягів і джерел інвестиційного забез�
печення інноваційної діяльності підтверджує за�
гальну спрямованість тенденцій у процесі фінан�
сування інновацій в Україні та показує, що на тлі
позитивної динаміки зростання загального обся�
гу інвестування за останні роки відбулися істотні
зміни в структурі джерел коштів. Неоднорідний
характер надання коштів на інноваційну діяль�
ність промислових підприємств з різних джерел,

хоча можна виділити три основні — власні кош�
ти підприємств, кошти іноземних інвесторів та
кредити банків. Вищою ланкою в ланцюжку інно�
ваційної стратегії могло б стати створення спе�
ціалізованого інноваційного банку, який з біль�
шою ефективністю забезпечував би виконання
програм науково�технічного і соціально�еконо�
мічного розвитку промислових компаній, одер�
жання прибутку від реалізації цих програм. Не
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поспішають із фінансуванням інновацій іноземні
інвестори.

Основними причинами, що стримують іно�
земних інвесторів, крім високого рівня іннова�
ційного ризику, є:

— нестабільне законодавство;
— низький рівень захисту зі сторони держа�

ви та місцевих органів самоврядування;
— економічна криза;
— політична нестабільність.
Інноваційна діяльність — процес, спрямова�

ний на реалізацію результатів закінчених науко�
вих досліджень і розробок або інших науково�
технічних досягнень у новий або вдосконалений
продукт, що реалізується на ринку, у новий або
вдосконалений технологічний процес, що вико�
ристовується у практичній діяльності, а також у
пов’язані з цим додаткові наукові дослідження і
розробки [10]. При цьому слід враховувати, що
інноваційна діяльність означає весь, без винятків,
інноваційний процес, починаючи з появи науко�
во�технічної ідеї і завершуючи розповсюдженням
(дифузією) продукту.

Інноваційний процес у сучасному розумінні
не обмежується першою появою на ринку ново�
го продукту, послуги або доведенням до проект�
ної потужності нової технології. По мірі розпов�
сюдження інновація вдосконалюється, стає більш
ефективною, набуває раніше не відомих спожив�
чих властивостей. Це відкриває для неї нові сфе�
ри застосування, ринки, нових споживачів. Су�
купний суспільний результат інновації є позитив�
ним саме завдяки механізму дифузії інновацій.
Інновація внаслідок свого комплексного розгор�
тання утворює нову технолого�соціально�еконо�
мічну підсистему суспільства, яка складається з:

— галузей, які здійснюють інновацію;
— галузей, які поширюють нову технологію

та поглиблюють її економічні переваги;
— галузей, що виникають у «шлейфі» розвит�

ку нового технологічного стилю.
Критична важливість дифузії інновацій обу�

мовлює тісний взаємозв’язок між науково�техніч�
ною, виробничою та інвестиційною діяльністю та
свідчить про необхідність розгляду не лише інно�
вації як окремого техніко�організаційного акту, а
комплексу дій суб’єктів господарювання та складо�
вих національної інноваційної інфраструктури,
який набуває вигляду інноваційного процесу. Отже,
наступний принципово важливий висновок поля�
гає в тому, що досягнення синергетичного ефекту
інновації вимагає значно більшого обсягу контрак�
тних взаємовідносин та сукупних інвестицій, ніж
потрібно, щоб отримати локальний економічний
ефект від звичайного капіталовкладення.

Практично інновація являє собою зміну тех�
нології виробництва, яка безпосередньо впливає
на продуктивність факторів виробництва та
спосіб їхнього поєднання, а отже, забезпечує

видозміну виробничої функції. За визначенням,
інновація в соціально�економічній системі є спо�
собом якісно більш ефективного використання
ресурсів. Отже, навіть за збереження наявної
диспозиції факторів виробництва відбувається
збільшення обсягів виробництва. У більш загаль�
ному вигляді інноваційна інвестиція є «ресурсо�
ощадним» вкладенням, яке забезпечує значно
більшу за середню за економікою економічну
віддачу (зрозуміло, з відповідним підвищенням
рівня підприємницького ризику).

Для розвитку і стимулювання інноваційної
діяльності необхідно в законодавчому порядку пе�
редбачити залучення коштів на розвиток центра�
лізованої, регіональних та відомчих інноваційних
інфраструктур (створення Державного інноваційно�
го фонду, фінансово�кредитних компаній, венчур�
них фондів і т. д.). Інфраструктура інноваційного
процесу в рамках підприємств, наукових установ і
інших суб’єктів повинна забезпечувати проходжен�
ня інновації всіх етапів інноваційного циклу від
розробки до впровадження. З метою забезпечення
оперативної концентрації трудових, матеріальних,
фінансових ресурсів в оптимальному напрямку
структура елементів інноваційної інфраструктури
повинна базуватися на великій кількості бізнес�
інкубаторів, технопарків, технополісів [11].

Необхідно якісно по�новому формувати і
забезпечувати ефективну реалізацію державної
інноваційної політики, включаючи системи інно�
ваційних програм, які забезпечать у найкоротші
терміни суттєве соціально�економічне зростання
нашого суспільства та безпеку держави.

Стратегічними пріоритетами для України слід
вважати:

— удосконалення освітньої системи в напрям�
ку її орієнтації на масову підготовку фахівців усіх
спеціальностей, здатних генерувати та впроваджу�
вати інновації в умовах жорсткої конкуренції;

— формування цілісної системи наукових
досліджень та комерціалізації їх результатів, спро�
можної забезпечити знаннями процесів створен�
ня і реалізації, а також трансферу галузеутворю�
ючих технологій вищих інноваційних рівнів;

— випереджаюче створення виробничо�тех�
нологічних укладів, характерних для постіндуст�
ріального суспільства, у т. ч. інформатизаційно�
комунікаційних систем та технологій;

— перетворення інновацій України на важ�
ливу складову глобальних інноваційних процесів.

Висновки та перспективи вирішення питання.
Таким чином, активізація фінансування вітчиз�
няних інновацій залежить перш за все від актив�
них дій зі сторони держави:

— сприяння та підтримка підприємств, що
займаються інноваційною діяльністю;

— гарантування та захист прав іноземних
інвесторів;

— стабільне законодавство.
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До чинників, що сприяють зростанню ефек�
тивності інновацій, належать:

— спроможність керівників підприємства і
персоналу усвідомлювати та оцінювати еко�
номічні, соціальні й технологічні зміни у зов�
нішньому середовищі;

— орієнтація керівників підприємства на
довгострокову перспективу та наявність чітких
стратегічних цілей;

— розвинена система збуту та маркетингу,
спроможна досліджувати та оцінювати ринкові
ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї.

Інноваційний розвиток реалізується за до�
помогою короткотермінових та середньотермі�
нових проектів і програм в основних сферах
діяльності. Найважливіше місце в процесі його
реалізації займають маркетингові дослідження та
планування, за допомогою яких поширюється
інформація про компанію, її конкурентні пере�
ваги на базі унікальних особливостей і нових
проектів. Тому важливим є розроблення на про�
мислових підприємствах стратегії інноваційно�
го розвитку. В свою чергу, забезпечення іннова�
ційного розвитку вітчизняних промислових
підприємств залежить як від дій безпосередньо
керівництва підприємств, так і від дій на рівні
держави профільних міністерств та відомств.
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УДК 338.512 В. М. Марченко

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті висвітлені проблеми, пов’язані з організацією заробітної плати персоналу виробничих
підрозділів машинобудівних підприємств у сучасних умовах виходу зі світової економічної кризи. Розроблено
нову безтарифну систему оплати праці виробничого підрозділу як єдиного цілого, з наданням права трудовому
колективу самостійності у розподілі заохочувальних та преміальних виплат. Запропонована нова система
оплати праці є більш ефективною для машинобудівних підприємств у сучасному ринковому середовищі.

Ключові слова: організація заробітної плати, номінальний фонд оплати праці, фонд матеріального заX
охочення, показники трудової участі, рада ділянки з трудових питань, безтарифна система оплати праці,
обсяг виробництва.

Summary. In the articles the problems related to the calculation of the salary of the staff in the industrial branches
of machineXbuilding enterprises in modern conditions of the world economic crisis are lighted up. The new tariffXoff
system of payment on the industrial subdivision is developed, as unique impact. The grant right of the workers in
distributing of bonus payments are developed in the new tariffXoff system.

Key words: organization of salary, nominal fund of labour payment, fund of financial encouragement, indexes
of labour participation, council of area of labour questions.

Постановка проблеми. При подоланні еконо�
міки України наслідків світової економічної кри�
зи її базова машинобудівна промисловість зіткну�
лася з «новими правилами гри» на ринку. Для того
щоб вийти на докризові показники своєї діяль�
ності, машинобудування України вимушене ви�
пускати продукцію все більш індивідуальну, під
кожного споживача. Індивідуальність замовленої
продукції призводить до значного збільшення
номенклатури виробів та втрати ефекту обсягів
виробництва на підприємстві.

Машинобудівні підприємства, у зв’язку з
різким розширенням номенклатури виробів,
здійснюють перехід від масового та серійного до
фактично одиничного типу виробництва. Щоб
досягти позитивних фінансових показників, ма�
шинобудівні підприємства оптимізують свої ви�
трати. Одними з основних витрат підприємства є
витрати на заробітну плату робочих.

При домінуючій відрядній системі оплати
праці робочих та значному збільшенні номенк�
латури продукції машинобудівні підприємства
постали перед проблемою невиправдано великих
витрат на організацію оплати праці робочих.
Машинобудівним підприємствам треба змінити
систему оплати праці, щоб уникнути збільшення
накладних витрат у вигляді витрат на обслугову�
вання існуючих систем оплати праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан�
ня заробітної плати завжди привертало увагу вче�
них. Теорія заробітної плати розроблялася в працях
таких вчених, як: К. Маркс, Д. Рикардо, А. Сміт,
А. Маршал, Ж. Б. Сей, А. Пігу, Дж. Б. Кларк.

В Україні розробкою різних аспектів теорії
організації оплати праці займаються такі вчені,

як: Д. П. Богиня, А. М. Колот, І. К. Бондар, Г. Т. Заві�
новська, М. Д. Вєдєрніков, Г. Т. Куліков, В. М. Пе�
тюх, В. Д. Лагутін, Н. О. Павловська, В. Ф. Анд�
рієнко, А. В. Базилюк та інші.

Питанням організації оплати праці присвя�
чено ряд дисертацій. Так, ще у 2001 році при за�
хисті дисертації в Національній академії наук
Н. В. Дудіна наголошувала на співвідношенні
тарифної та надтарифної частин заробітної пла�
ти в якості критерію розвитку мотивації і стиму�
лювання праці в конкретних виробничих умовах
[1]. У згаданій дисертації визначено перспективи
використання досвіду оплати праці у виробничих
галузях США, котрий направлений у більшому
ступені на урахування інтересів та соціальних
вигод, стимулювання власних доходів громадян
від власної праці, ніж на створення соціальних га�
рантій для малозабезпечених верств населення.

У своїй дисертації А. В. Остафійчук досліди�
ла, «що оцінка методів стимулювання праці пер�
соналу виробничих підрозділів базових під�
приємств показала наявність значних розбіжнос�
тей між пріоритетними методами стимулювання
праці з погляду робітників і керівників. Причому
практично за всіма методами стимулювання праці
оцінки робітників значно нижчі. Причинами та�
кого становища може бути диспропорція у сфор�
мованій системі стимулювання праці, а саме: не�
достатнє використання разом з матеріальними
методами стимулювання праці моральних сти�
мулів, спрямованих на розвиток творчих здібнос�
тей, ініціативності працівників» [2].

А. В. Кроленко у своєму дослідженні зроби�
ла такі висновки: «Реформа організації оплати
праці на мікроекономічному рівні повинна опи�
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ратися на значне підвищення ролі трудової уго�
ди в регулюванні заробітної плати, всебічну реа�
лізацію підходу до оплати праці як до її індивіду�
алізації, яка передбачає, на відміну від тради�
ційного підходу, комплексну оцінку робітника,
робочого місця ринку праці, індивідуалізацію не
тільки рівня (ставки) основної та додаткової за�
робітної плати, але і їхньої структури і порядку
здійснення виплат. Необхідність індивідуалізації
оплати праці, як важливого напрямку формуван�
ня якісно нової внутрішньо фірмової системи
управління оплатою праці, продиктовано техноло�
гічним ускладненням трудової діяльності, інтелек�
туалізацією праці і її продукту, потребами управ�
ління людським капіталом фірм, залежністю ефек�
тивності внутрішньо фірмової мотивації праці від
адекватності заробітної плати індивідуальному
внеску, потребам і цінностям робітника» [3].

Отже, аналіз показав, що всі науковці вважа�
ють, що в Україні організація заробітної плати
виробничих підрозділів потребує: удосконалення,
збільшення співвідношення тарифної та надта�
рифної частин зарплати, взаємоузгодження по�
глядів керівництва та робітників підприємства,

побудови якісно нової системи з індивідуаліза�
цією оплати праці.

Метою статті є розробка ефективної та менш
затратної системи оплати праці персоналу вироб�
ничих підрозділів машинобудівних підприємств,
зі збереженням зацікавленості цього персоналу в
кількості і якості обсягів виконаних робіт.

Для досягнення мети дослідження передба�
чається провести короткий аналіз існуючих систем
оплати праці логічними способами, визначити ос�
новні критерії, котрим повинна відповідати систе�
ма оплати праці персоналу виробничих підрозділів,
розробити елементи цієї системи оплати праці.

Виклад основного матеріалу. Для короткого
аналізу існуючих систем оплати праці скористає�
мося даними дисертації С. Г. Тютюгіної з Росії.

«В результаті проведених досліджень, поряд з
традиційними формами (погодинною та відряд�
ною), нами було виділено три самостійні форми
заробітної плати: акордна, комісійна, гонорарна, на
основі яких формуються її системи. Право на існу�
вання кожної форми доведено через обґрунтуван�
ня їх ключових характеристик та сфер найбільшого
використання» [4]. Дані наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Відмітні особливості форм заробітної плати в сучасних умовах*

* Джерело: перекладено автором за даними автореферату [4, с. 14].

У таблиці 1 наводимо лише ті форми оплати
праці, які можна застосувати до персоналу вироб�
ничих підрозділів машинобудівних підприємств
в умовах виходу зі світової екномічної кризи.
Розглянемо кожну з них.

Погодинна форма оплати праці та її система
організації оплати праці виступає потужним забез�
печенням соціальних гарантій персоналу, але вона
позбавлена стимулів інтенсивності праці. Тому у

чистому вигляді ця форма оплати праці не зовсім
вигідна для персоналу виробничих підрозділів
машинобудівних підприємств. А з точки зору ке�
рівництва, ця форма є більш прийнятною, з точ�
ки зору витрат на обслуговування системи орга�
нізації оплати праці, але не є доцільною для ефек�
тивності витрат на саму заробітну плату.

В машинобудуванні України найбільш поши�
реною є відрядна форма оплати праці та її систе�
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ма організації оплати праці, вона є більш прий�
нятною для персоналу виробничих підрозділів.
Вона є добрим стумулом для робітників, що хо�
чуть підвищити свій заробіток. З іншої сторони,
коли підприємство не має замовлень, робітники
залишаються менш соціально захищеними. При
відрядній формі оплати праці підприємство вит�
рачає більше коштів на обслуговування систем
оплати праці, а саме більше потрібно технологів,
нормувальників, економістів, бухгалтерів. Робо�
ту кожного працівника необхідно обрахувати по
кожній деталі та кожній технологічній операції.
Вона є більш ефективною для керівництва лише
тоді, коли підприємство має значні обсяги вироб�
ництва, а тип виробництва є більшим (або пови�
нен дорівнювати) за середньосерійне.

Акордна форма заробітної плати та її систе�
ми організації оплати праці виступає як альтер�
натива для підприємства менше витрачати кош�
ти на організацію системи оплати праці при збе�
реженні стимулів інтенсивності праці. Від�
рядність оплати праці при цій форми поширюєть�
ся за повний обсяг робіт при мотиваціїї окремо�
го колективу (бригади) зробити цей комплекс
робіт якомога швидше.

«Останнім часом на ряді підприємств засто�
совується безтарифна система оплати праці. По
цій системі заробітна плата всіх працівників являє
собою частку у фонді оплати праці всього під�
приємства або окремого підрозділу.

Найпоширенішим є такий метод розрахун�
ку заробітної плати, при якому фактична вели�
чина заробітку кожного працівника залежить від
кваліфікаційного рівня працівника, коефіцієн�
та трудової участі (КТУ), фактично відпрацьо�
ваного часу» [6, с. 51].

Одним із головних чинників зменшення вит�
рат на організацію системи оплати праці персо�
налу підприємств, на думку автора, є оптиміза�
ція обсягів та деталізації підготовки технологіч�
ної документації. Саме підготовка достатньої, а
не надлишкової кількості технологічних доку�
ментів, що слугує базою для подальшого обрахун�
ку заробітної плати робочих, і формує первинні
витрати організації системи оплати праці. Опти�
мізація витрат часу роботи висококваліфікованих
та високооплачуваних фахівців�технологів веде до
обґрунтованого розміру витрат на організацію
системи оплати праці. В іншому випадку під�
приємство може досягти парадоксальної ситуації,
коли, для того щоб нарахувати зарплату одному
робітнику, потрібен буде один спеціаліст.

На сучасному етапі виходу машинобудівної
галузі зі світової економічної кризи відбувається
перехід до більш індивідуального (під конкретно�
го замовника) виробництва, а отже, машино�
будівні підприємства вимушені змінювати тип
виробництва до малосерійного. Тому машино�
будівні підприємства зіткнулися з проблемою

багаторазового збільшення підготовки техноло�
гічної документації.

Основними технологічними документами є
маршрутні та операційні технологічні карти [7,
с. 192–206]. В умовах переходу до малосерійного
типу виробництва машинобудівні заповнюють
лише маршрутні технологічні карти, це спрощує
завдання, але не зменшує значного збільшення
обсягів технологічної документації. Оформлення
цієї документації, зі збереженням відрядної фор�
ми організації оплати праці, призводить до не�
співставних витрат на організацію праці у
співвідношенні до самої заробітної плати робо�
чих. А перехід до погодинної форми оплати праці
призводить до різкого зниження мотивації робі�
тників працювати інтенсивно.

З вищеназваних причин необхідно розробити
нову систему оплати праці, яка б мала зберегти
мотивацію інтенсивної роботи робітників (елемен�
ти відрядної форми), але була б основана на пого�
динній формі оплати праці. По суті, треба розро�
бити нову систему організації оплати праці акор�
дної форми, тобто коли зберігається відрядна
форма на рівні виробничого підрозділу (частини
виробничого підрозділу, в залежності від специ�
фіки виробничого підрозділу), а не по кожному
робітнику. Оплата праці по кожному робітнику
відбуватиметься погодинно, а різниця між зароб�
леним усім виробничим підрозділом (за відрядною
формою) і фондом оплати праці за відпрацьова�
ним часом повинна формувати преміальний фонд
(надтарифну частину зарплати). Розподіл надта�
рифної частини оплати праці повинен розподіля�
тися в середині самого виробничого підрозділу
рішенням трудового колективу, відкрито і прозо�
ро, наприклад, за показниками трудової участі.

Пропонується опис запропонованої нової
системи оплати праці в середині машинобудівно�
го підприємства.

Перелік деталей, фактично виготовлених на
кожній із виробничих ділянок, надається вироб�
ничим диспетчерським відділом (виробничі під�
розділи основного виробництва) або начальником
ділянки допоміжного виробництва (інструмен�
тальний, підготовки виробництва), зі вказівкою
кількості, в планово�економічний відділ щотиж�
ня (у перший день тижня наступний за розрахун�
ковий) і щомісячно, не пізніше за ранок першого
числа наступного за розрахунковим місяцем.

Розрахунковий фонд оплати праці визна�
чається фактичним обсягом виробництва по ви�
робничій ділянці (за місяць) і нормативом зар�
плати на виробництво одиниці продукції вироб�
ничою ділянкою.

О.Т. ЗРП.ІІ
Ф К Ц  ,

де: К
І
 — кількість I�ой деталі, складального вуз�

ла, виробу виробленого виробничою ділянкою;
Ц

ЗРП.І
 — норматив зарплати на виробництво оди�
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ниці продукції виробничою ділянкою, визна�
чається планово�економічним відділом.

Фонд оплати праці робочих у виробничій
ділянці ділиться на номінальний фонд оплати
праці і фонд матеріального заохочення.

Номінальний фонд оплати праці відповідає
сумі ставок тарифної сітки певних розрядів штат�
ного розкладу і відпрацьованого часу за місяць.
Розрахунок номінального фонду оплати праці
проводиться бухгалтерією і надається в планово�
економічний відділ не пізніше за перший день
місяця наступного за розрахунковим.

Якщо розрахунковий фонд оплати праці мен�
ше номінального, то різниця між розрахунковим
і номінальним фондами оплати праці проводить�
ся у розмірі 2/3 номінального фонду оплати праці
(оплата праці за простоювання згідно з КЗОТом).

Якщо розрахунковий фонд більше номіналь�
ного фонду оплати праці, то з різниці формуєть�
ся фонд матеріального заохочення.

Фонд матеріального заохочення не повинен
перевищувати 50 % номінального фонду оплати
праці, якщо витрати на виробництво 1 грн. за
товарну продукцію, в цілому по підприємству, пе�
ревищують 1 грн. Якщо витрати на 1 грн. товар�
ної продукції в межах 0,90–1,00 грн., то фонд ма�
теріальної підтримки може доходити до 80 % но�
мінального фонду оплати праці. Якщо менше —
0,90–100 % номінального фонду оплати праці.

Розрахунок розміру фонду матеріального за�
охочення проводить планово�економічний відділ
і надає начальникові виробничої ділянки в другій
половині дня другого робочого дня місяця, на�
ступного за розрахунковим.

Номінальна зарплата нараховується кожному
працівникові виробничої ділянки, відповідно до
його кваліфікації (тобто розряду, привласненому
на підприємстві) і за фактично відпрацьований час.

Фонд матеріального заохочення розподіляєть�
ся начальником виробничої ділянки шляхом вста�
новлення суми кожному працівникові ділянки (що
брав участь в основному виробничому процесі) за
підсумками роботи за місяць з урахуванням показ�
ника трудової участі і узгоджується радою ділянки
з трудових питань у строк до третього робочого дня
місяця, наступного за розрахунковим.

Рада ділянки з трудових питань складається
з п’яти робочих даної виробничої ділянки й онов�
люється через кожних шість календарних місяців.

Розподіл фонду матеріального заохочення
затверджується начальником виробничої ділянки
із заступником голови правління з виробництва
або з технічних питаннь (залежно від підлеглості
виробничої ділянки) і начальником планово�еко�
номічного відділу.

Відомість по заробітній платі передається в
бухгалтерію не пізніше за ранок четвертого ро�
бочого дня місяця, наступного за розрахунковим.

Показниками трудової участі можуть бути:
трудова дисципліна, якість і своєчасність вико�
нуваних робіт, виконання робіт з меншою мате�
ріаломісткістю і трудомісткістю, освоєння і ви�
конання робіт з поєднання професій, у зв’язку з
виробничою необхідністю та інші.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Розроблена система оплати праці дозволить
підприємству зберегти мотивацію до інтенсивної
роботи робочих та значно зменшити витрати на
організацію оплати праці. Невиправдані витрати
на оплату праці, пов’язані зі спрощенням техно�
логічної документації та нормуванням праці, уне�
можливлюються запровадженням максимально�
го заохочувального фонду зарплати в 100 %, і то
при досягненні підприємством показника витрат
на 1 грн. товарної продукції менше за 0,90 грн. Ця
система оплати праці призведе до ефективної
роботи підприємства в цілому.
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МЕТОД ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ — ДЖЕРЕЛО ВІДНОВЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті розглянуто перспективність методу прискореної амортизації для формування
внутрішніх джерел фінансування процесу відновлення основних виробничих засобів аграрних товаровиробників.

Ключові слова: амортизація, амортизаційний фонд, відновлення, основні засоби, амортизаційний потік,
капіталовкладення.

Summary. In the article perspective of method of the accelerated depreciation is considered for forming of internal
sourcing of process of proceeding in the fixed productive assets of agrarian commodity producers.

Key words: depreciation, sinking fund, renewal, fixed assets, depreciation stream, capital investment.

Постановка проблеми. Важливе значення в уп�
равлінні фінансово�господарською діяльністю під�
приємства має рівень інформаційного забезпечен�
ня його служб та раціонально побудованого мене�
джменту основного капіталу. На сьогодні небагато
вітчизняних товаровиробників мають належним
чином організований менеджмент і поставлену сис�
тему бухгалтерського обліку для отримання опера�
тивної інформації з метою управління і аналізу.

Якщо брати до уваги облікову інформацію, то
вона повинна містити мінімальну кількість показ�
ників, але задовольняти максимальне число її
користувачів на різних рівнях управління. Необ�
хідно, щоб бухгалтерська інформація формувала�
ся не ради самого обліку, а служила основою для
прийняття ефективних управлінських рішень.
Внаслідок чого необхідно використовувати різні
методи збору, обробки, відображення інформації,
а також здійснювати незалежний контроль на то�
тожність облікових показників і звітності. Такий
підхід необхідний для обгрунтування планів з оп�
тимізації використання основних засобів ви�
робництва і підвищення ефективності управління
відновлювальними процесами підприємства.

Динаміка основних засобів в агропромислово�
му виробництві, рівень їх використання та відтво�
рення незадовільні — на їх долю припадає 8,4 %
нововведених основних засобів. Складна ситуація
із придатністю основних засобів в аграрній сфері
підтверджується аналізом коефіцієнта зносу, який
за останні роки постійно зростав, досягнувши в
2009 р. позначки 68,2 %. Збільшення коефіцієнта
зносу свідчить про те, що з кожним роком необ�
хідно нарощувати основний капітал як у кількісно�
му, так і в якісному відношенні, здійснюючи онов�
лення активної частини засобів праці.

З метою відновлення процесу капіталоутво�
рення, що є передумовою ефективної структурної
політики господарства, мають бути збалансовані
співвідношення між первинними факторами ви�
робництва. Внаслідок чого основні засоби вироб�
ництва відносяться до високовартісного капіталу,

і тому важливість створення внутрішнього інвес�
тиційного ресурсу потребує свого подальшого
удосконалення в організаційно�економічному
механізмі відтворення аграрної сфери. Керівниц�
тву господарств необхідно відпрацювати ефективні
заходи його використання з метою раціонального
розвитку процесу господарювання, приділяючи
особливу увагу активній їх частині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сис�
темним відтворенням основного капіталу аграр�
них товаровиробників із створенням дієвих дже�
рел фінансування засобів праці є амортизаційна
політика, впроваджена суб’єктами господарюван�
ня в межах нормативних правил. Проблеми амор�
тизаційної політики основних засобів відображені
у наукових роботах вітчизняних вчених�еко�
номістів В. Андрійчука, Д. Бабича, О. Болховіної,
С. Голова, Є. Гузенко, Г. Кірейцева, М. Огійчука,
П. Саблука, П. Орлова та інших.

Вагомий внесок до тенденції відтворюваль�
них процесів та їх удосконалення як у цілому, так
і за окремими його елементами розглядались у
публікаціях вчених М. Я. Дем’яненка, О. М. Шпи�
чака, В. Я. Амбросова, Т. Г. Маренича, Н. В. Ку�
денко, А. Ю. Симонова та інших.

Крім того, питанню вибору методів нараху�
вання амортизації в національному обліку при�
ділялась увага з боку економістів Т. Кононенко і
В. Замлинського [1, с. 26], де розглянута мож�
ливість використання єдиних норм амортизації, в
основі яких лежить метод прискореної амортизації
з поділом основних засобів на певну кількість груп,
виходячи із встановлених термінів експлуатації
об’єктів. Л. В. Городянська визначила концепту�
альні підходи до розробки загальної методики
обліку амортизації основних засобів [2, с. 66].

Звичайно, може видатись очевидним, що
прискорена амортизація штучно завищує со�
бівартість продукції і відповідно занижує при�
буток для цілей оподаткування, а фактично —
не підвищує собівартість і не знижує прибуток.
Ця обставина чомусь важко сприймається не
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тільки практичними працівниками, а й багать�
ма вченими�економістами, які займаються про�
блемою відтворення основних засобів. І тому
висвітлення зазначених проблемних питань по�
вністю залишається невирішеним, що спонукає
до проведення подальших досліджень.

Мета статті — визначення функціональної
залежності методу прискореної амортизації від
джерела відновних процесів у сучасних умовах
господарювання аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Основні засоби
виробництва знаходяться у повільному кругообі�
гу, довготривалий час беруть участь у процесі ви�
робництва, зберігаючи свою первісну матеріальну
форму, поступово зношуючись — переносять свою
вартість на витрати виробництва й обігу. До мо�
менту вибуття основні засоби володіють іншою
споживчою вартістю. Причиною зміни споживчої
вартості служить фізичний і моральний знос, який
діє на активну частину основних засобів.

Амортизація, нарахована сьогодні, не дозво�
ляє отримати суттєвих коштів на відновлення
основних засобів. На недостатність амортизацій�
них відрахувань свідчить і зменшення питомої
ваги амортизації у виробничих витратах аграрних
підприємств. Динаміка витрат украй негативна,
оскільки збільшується відсоток матеріальних ви�
трат. Навіть нарахувавши амортизацію та включив�
ши її у собівартість виробленої продукції, постає
проблема цінового диспаритету, збитковості
підприємств, які не мають змоги використати
амортизацію для відтворення основних засобів.
Нарахована амортизація не перетворюється у дже�
рело фінансування. У зв’язку з цим необхідно
оцінити результати розширеного відтворення за
значенням вибування, приросту та оновлення
основних засобів агропромислового виробницт�
ва, мобілізуючи внутрішній ресурс — амортизацію.

Виходячи із існуючих методів нарахування
амортизації, на нашу думку, найбільш оптималь�
ним методом для активної частини основних за�
собів є прискорена амортизація. Використання
двоякої природи амортизації як економічної ка�
тегорії, полягає в елементі витрат, що включаєть�
ся до собівартості виробництва і обігу та накопи�
чувальне фінансове джерело, призначене для
відновлення основних засобів.

Прискорену амортизацію слід пов’язувати з
отриманням готової продукції, ростом продуктив�
ності праці. При цьому доцільно обмежувати не
ціни (так чи інакше їх буде регулювати ринок), а
дозволити збільшувати амортизаційні відрахуван�
ня пропорційно темпу росту отримання про�
дукції. І тому неспівпадання в часі нарахування
амортизації з її отриманням у складі виручки —
повною мірою може компенсуватися за рахунок
прискореної амортизації.

Методологія бухгалтерського обліку аморти�
зації основних засобів у відповідності із міжнарод�

ною обліковою практикою передбачає в системно�
му обліку одностороннє відображення амортизації
як елемента витрат виробництва і обігу (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація методів амортизації
основних засобів. Джерело: [3, с. 125]

Національний облік у відповідності із міжна�
родною практикою нарахування амортизації пе�
редбачає подвійне її відображення — як накопи�
чення у вартісному виразі зносу об’єктів основ�
них засобів і як витрати виробництва та обігу.
Крім того, існує певна регламентаційна обумов�
леність амортизаційних нарахувань (рис. 2).

Рис. 2. Фактори що обумовлюють обсяг
амортизаційних відрахувань. Джерело: [4, с. 33]

Але при цьому необхідно відмітити, що при�
скорена амортизація застосовується як виняток
до тих об’єктів основних засобів, які використо�
вуються інтенсивно (активна їх частина).

Таким чином, можна буде призупинити нега�
тивну тенденцію накопичення фізично і мораль�
но застарілої активної частини основних засобів,
а отже, уникнути надзвичайно великих питомих
затрат праці, сировини, матеріалів, палива, енергії.
Крім того, важливим напрямком використання
прискореної норми амортизації має стати форму�
вання фінансового джерела на повне відновлення
і на капітальний ремонт основних фондів, але
джерело покриття не визначено до цього часу.

Призначення прискореної амортизації — це
швидке перенесення вартості об’єктів основних
засобів на собівартість виготовленої з їх участю
продукції. Сутність механізму прискореної амор�
тизації полягає в експлуатаційно�інженерних
чинниках, а саме: на початку експлуатації актив�
ної частини основних засобів сума нарахованої
амортизації значно перевищує амортизаційні
відрахування, які нараховуються протягом тер�
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міну корисної експлуатації вказаних об’єктів, і
тим самим ідентифікуються такі активи, у яких:

— швидкий моральний знос;
— знижується продуктивність виробітку;
— інтенсивне зростання витрат на ремонт.
Це перш за все сільгоспмашини й обладнан�

ня, у яких навантаження припадає на перші роки
експлуатації.

Використання прискореної амортизації відпо�
відає певній відповідності, за якою відбувається
списання більшої частини зносу на початку експ�
луатації основних засобів — коли їх продук�
тивність значно вища. Це виправдано тим, що з
розвитком технічного прогресу сільгоспмашини
й обладнання швидко втрачають свою цінову та
моральну вартість, і необхідність їх заміни вини�
кає значно раніше, ніж вони будуть фізично зно�
шені. У зв’язку з цим доцільно нараховувати в по�
точному році суму амортизаційних відрахувань
значно більшу, ніж у майбутніх періодах.

Ще однією перевагою на користь прискоре�
ної амортизації є те, що витрати на ремонт да�
них видів активної частини основних засобів,
значно вищі в кінці терміну їх експлуатації, ніж
на початку [5, с. 81].

Прискорена амортизація передбачає застосу�
вання більш високих норм нарахування з відпо�
відним скороченням амортизаційного періоду,
враховує потребу в більш швидкому відшкоду�
ванні витрат із створення основних засобів, і є,
по суті, інвестиційними капіталовкладеннями аг�
рарних підприємств (рис. 3).

плуатації, коли вони фізично і морально ще є
новими;

— накопичуються засоби для заміни аморти�
зованого об’єкта у випадку його швидкого мо�
рального старіння та інфляції;

— забезпечує можливість збільшення частки
витрат на ремонт амортизованих об’єктів, яка
припадає на наступні роки їх використання, без
відповідного збільшення витрат виробництва (за
рахунок того, що сума нарахованої амортизації в
ці роки зменшується).

Таким чином, під методом прискореної амор�
тизації, на нашу думку, можна вважати таку сис�
тему її нарахування, за якої протягом перших
років чи всього амортизаційного періоду забезпе�
чується випереджаюче зростання нагромадженої
суми амортизаційних відрахувань порівняно з
дійсними темпами втрати засобами праці спо�
живчих властивостей і вартості. Але прискорений
метод амортизації сам по собі не містить стимулу
до інвестування, він тільки змушує інвестиційну
активність господарств.

Вибір даного методу амортизації ґрунтується
на розробці бізнес�плану діяльності господарства
протягом усього амортизаційного періоду і пови�
нен враховувати такі фактори:

— темпи зростання обсягів діяльності та її
дохідності;

— темпи зростання поточних витрат;
— зміни в податковій політиці держави або

обліковій політиці господарства;
— необхідність та час виконання фінансових

зобов’язань, джерелом покриття яких є чистий
прибуток господарства, або проведення капіталь�
них витрат за рахунок прибутку;

— прогнозований період експлуатації об’єкта
амортизації до його ліквідації або продажу, мож�
ливу ціну реалізації об’єкта амортизації;

— потребу у формуванні власних фінансових
ресурсів протягом амортизаційного періоду.

Обгрунтування доцільності застосування ме�
тоду прискореної амортизації основних засобів
передбачає проведення такої роботи:

1. Розрахунок розміру амортизаційних відра�
хувань та обсягу чистого прибутку, що залишаєть�
ся в розпорядженні господарства по роках амор�
тизаційного періоду.

2. Розрахунок грошового потоку господарства
по роках амортизаційного періоду, який визна�
чається як сума амортизаційних відрахувань та
чистого його прибутку.

3. Визначення теперішньої вартості сукупно�
го грошового потоку k, який сформовано протя�
гом амортизаційного періоду з урахуванням фак�
тора дисконту [7, с. 46].

Критерієм вибору є максимальне значення
теперішньої вартості грошового потоку, тобто
виконання вимоги:

Рис. 3. Кругообіг амортизаційного потоку.
Джерело: складено автором за [6, с. 25]

Амортизація нараховується на основні засо�
би, що мають обмежений строк корисної експ�
луатації, який визначається самим господарством
з урахуванням таких факторів:

— очікуваної потужності або фізичної про�
дуктивності об’єкта;

— очікуваного фізичного зносу;
— морального зносу;
— правових або аналогічних обмежень у ви�

користанні об’єкта.
Прискорений метод амортизації повинен за�

безпечити розподіл вартості активу на система�
тичній основі і відображати спосіб, завдяки яко�
му економічна вигода від даного активу спожи�
вається господарством.

Доцільність застосування методу прискореної
амортизації пояснюється наступними причинами:

— найбільша інтенсивність використання
основних засобів припадає на перші роки їх екс�
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де чПn — чистий прибуток n�го періоду;
Аn — амортизаційні відрахування n�го періоду;
q — дисконт;
Наведена методика має використовуватися

при оцінці доцільності застосування прискореної
амортизації основних засобів у межах, що перед�
бачені діючим законодавством.

Найбільш складним є правильне визначення
тривалості амортизаційного періоду (терміну ко�
рисного використання) активних видів засобів
праці. Його необхідно встановлювати з урахуван�
ням багатьох впливових факторів, зокрема, загаль�
ної фізичної довговічності й економічності капі�
тального ремонту засобів праці, умов їх експлуа�
тації, строків настання техніко�економічного ста�
ріння, можливих темпів оновлення, доцільності
застосування методу прискореної амортизації.

В міру розвитку й удосконалення технологій,
організації виробництва — змінюються тривалість
та характер використання окремих видів основних
фондів, виникає об’єктивна необхідність скорочен�
ня нормативних строків їх функціонування. При
цьому норми амортизаційних відрахувань необхід�
но періодично переглядати й уточнювати. Можливі
також зміни у запровадженні нових норм аморти�
заційних відрахувань або ж лише коефіцієнтів зміни
(збільшення, зменшення) до діючих.

Забезпечення реального відтворення основних
засобів аграрного виробництва вимагає чітко по�
ставленої цілі методу прискореного нарахування
амортизації — формування амортизаційно�грошо�
вого потоку з концентрацією його у створеному
відновному (амортизаційному) фонді господарства.

Основна функція амортизаційного фонду —
забезпечити повне відновлення основних засобів.
Єдине джерело формування амортизаційного фон�
ду — амортизаційні відрахування, при цьому вели�
чина амортизаційних відрахувань встановлюється
таким чином, щоб до кінця строку служби основних
засобів амортизаційний фонд був рівний їх почат�
ковій вартості (за вирахуванням ліквідаційної).

В результаті цей метод, метод внутрішнього
інвестування процесів відновлення основних за�
собів, на нашу думку, забезпечить поступове на�
копичення грошових ресурсів, необхідних для
повної або часткової (якщо доцільно) заміни ак�
тивної частини засобів праці без відволікання
поточних фінансових ресурсів господарства.

Слід підкреслити, що прискорені методи нара�
хування амортизації аж ніяк не відображають якісь
реальні закономірності втрати засобами праці спо�
живчих властивостей і вартості. Вони просто зада�
ють певні алгоритми розрахунку сум амортизації,
які зменшуються в часі. Тому, якщо встановити
період амортизації таким, що дорівнює економіч�
но раціональному строку служби засобів праці, то

збіг нарахованих сум амортизації із справжніми
темпами втрати засобами праці споживчих власти�
востей і вартості може бути тільки випадковим.

Метод прискореної амортизації більш доціль�
ний для нововведених основних засобів, оскіль�
ки вона найбільшою мірою стимулює оновлення
виробництва та формування внутрішнього інве�
стиційного ресурсу господарства.

Висновки. В сучасних умовах каталізатором
економічного зростання і відродження виробниц�
тва можуть стати прискорені методи амортизації
в аграрному секторі економіки. Наслідок їх вве�
дення — підтримка кола динамічних сільськогос�
подарських товаровиробників, які не мають інве�
стиційних ресурсів.

Безперервний процес виробництва вимагає
постійного відтворення фізично спрацьованих і
технічно застарілих основних засобів. Необхідною
умовою швидкого відновлення засобів праці є їх
відшкодування у вартісній формі, яке здійснюєть�
ся через метод прискореної амортизації.

Концепція запровадження методу прискоре�
ної амортизації основних засобів, на нашу думку,
можна сформулювати як процес швидкого пере�
несення виробленої вартості основних засобів на
новостворювані.

Завдяки застосуванню інструменту амортиза�
ційної політики, господарству надається мож�
ливість впливати на величину амортизаційно�
грошового потоку з подальшим запровадженням
відновних процесів основних засобів виробниц�
тва. Саме отримання грошових коштів як внут�
рішнього інвестиційного процесу відновлення
буде свідчити про успіх чи недоліки внутрішніх
економічних перетворень аграрних підприємств.

Оптимальна оцінка методу прискореної амор�
тизації основних виробничих засобів сприятиме
управлінню відновними процесами із можливим
впливом на їх фінансування. Крім того, національ�
на облікова концепція узгоджується з чинними
методичними підходами до оцінки засобів праці.

Таким чином, вважаємо, що головна роль у
відтворенні основних засобів аграрного виробницт�
ва належить власному джерелу фінансування — при�
скореній амортизації, якому повинно приділятися
особливе значення при формуванні облікової (амор�
тизаційної) політики, де обов’язково необхідно
фіксувати положення про джерело і розмір забезпе�
чення відтворювальних процесів основних засобів.
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ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. У статті розглядається досвід функціонування фермерських господарств Запорізької області,
аналізуються розміри землекористування та виробництво ними сільськогосподарської продукції в період 1992–
2009 років.

Ключові слова: фермерське господарство, землекористування, сільськогосподарське виробництво.

Summary. The article examines the experience of functioning of farmer economies in Zaporozhia region. It is
analysed the sizes of landXtenure and agricultural production in a period since 1992 to 2009.

Key words: farmer economy, landXtenure, agricultural production.

Постановка проблеми. Перевагою фермерсь�
ких господарств над господарствами населення
є більші їх розміри, можливості застосовувати
комплексну механізацію і на цій основі вести
ефективніше виробництво, бути більш конку�
рентоздатними. Важливим питанням їх ефектив�
ного функціонування є розмір землекористуван�
ня ними. Адже він повинен бути таким, щоб
створити товарне конкурентоспроможне госпо�
дарство, комерційна діяльність якого забезпечи�
ла б йому максимальний прибуток, ефективне
використання трудових ресурсів, техніки та
інших виробничих фондів.

Метою статті є визначення місця і ролі фер�
мерських господарств у виробництві сільськогос�
подарської продукції області.

Виклад основного матеріалу. Фермерство як
нова організаційно�правова форма господарюван�
ня діє з прийняттям у 1992 році Закону України
«Про селянське (фермерське) господарство», воно
є формою підприємництва громадян, які виявили
бажання виробляти товарну сільськогосподарську
продукцію, займатися її переробкою і реалізацією.
Станом на кінець 2009 року в Запорізькій області
найбільш поширеною організаційно�правовою
формою господарювання на селі є фермерські
господарства, питома вага яких становить 76,6 %
серед усіх діючих агроформувань. Однак забезпе�
чення ефективності їх функціонування потребує
певних теоретичних і практичних обґрунтувань.

З прийняттям Земельного кодексу і Закону
України «Про селянське (фермерське) господар�
ство» в 1991 р. фермерство в області розвиваєть�
ся досить інтенсивно. Так, на кінець 2009 р. у
Запорізькій області працювало 2279 фермерських
господарств, яким передано у власність і корис�
тування майже 326,6 тис. га сільськогосподарсь�
ких угідь, або 14,1 % від загальної площі сільсько�
господарських угідь області (табл. 1).

Високі темпи зростання кількості фермерсь�
ких господарств спостерігалися в 1992–1995 рр.,
у цей період в середньому за рік створювалося по
365 господарства. В період за 2000–2009 роки
збільшення цих господарств відбулося незнач�
не — на 4 %. Загальна площа сільськогосподарсь�
ких угідь, яку використовували фермери, щоріч�
но збільшувалась, у т. ч. з розрахунку на одне фер�
мерське господарство. Середній розмір землеко�
ристування одного фермерського господарства по
Запорізькій області зріс з 31 га в 1992 році до
143,3 га у 2009 році, або збільшився в 4,6 раза. За
таким показником Україна і Запорізька область
зокрема не поступається більшості економічно
високорозвинутих європейських країн.

У науковій літературі більшість учених�еко�
номістів визначають переваги великих підпри�
ємств (у контексті можливостей ефективніше
використовувати землю, основні виробничі фон�
ди, робочу силу, виробничу і соціальну інфра�
структуру) над дрібними. Так, групування фер�
мерських господарств за розмірами землекорис�
тування свідчить, що 27,3 % займали фермерські
господарства з площею від 100,1–500 га (табл. 2).

Збільшення розмірів землекористування відбу�
валося за рахунок створення фермерських госпо�
дарств на базі колишніх КСП та орендою землі у
односельців. Повну трудову зайнятість і необхідний
заробіток фермерської сім’ї, яка налічує три особи,
забезпечить господарство, розмір землекористуван�
ня в якому не менше 200 гектарів ріллі. При 20–
50 га землі виробництво нерідко збиткове. Націо�
нальним науковим центром «Інститут аграрної еко�
номіки» розроблено раціональні розміри фермерсь�
ких господарств. Так, для зони степу оптимальни�
ми розмірами фермерських господарств мають бути
300–400 га і більше [3, с. 75].

Проте роль фермерських господарств у аг�
рарному виробництві поки що залишається не�
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Таблиця 1
Динаміка розвитку фермерських господарств у Запорізькій області*

* Джерело: [1, 2].

Таблиця 2
Групування фермерських господарств за розміром земельних площ*

(станом на 1 січня 2010 року)

* Джерело: [1].

значною. Використовуючи 14,1 % сільськогоспо�
дарських угідь області, вони в 2009 році вироби�
ли валової продукції 8,8 % від загального обсягу
валової продукції сільського господарства об�
ласті, в тому числі продукції рослинництва
13,1 % і тваринництва 1,0 %.

У 2009 р. фермерами вироблено продукції в
порівнянних цінах 2005 р. на суму 310,3 тис. грн.,
в тому числі у рослинництві — 297,4 тис. грн. і в
тваринництві — 12,9 тис. грн. Фермерські госпо�

дарства області в основному спеціалізуються на
виробництві рослинницької продукції, яка зай�
має 95,9 % у стуктурі валової продукції. Посіви
зернових та зернобобових культур займають най�
більшу частку — 57,1 %. У 2009 р. фермерськими
господарствами було вироблено 362,5 тис. тонн
зерна, що в 5,3 раза більше порівняно з 2000 р.
Площі під посівами і валовий збір соняшнику в
2009 р. збільшились у 3 рази порівняно з 2000
роком, і в 72 рази порівняно з 1992 р. (табл. 3).

Таблиця 3
Основні показники розвитку фермерських господарств Запорізької області в 1992–2009 рр.*

* Джерело: [1, 2].

У 2009 р. у фермерських господарствах області
утримувалось 800 голів ВРХ, і їх чисельність май�
же не змінилась за дев’ять років. Поголів’я сви�

ней збільшилось до 11,8 тис. голів, або майже в 7,4
раза порівняно з 2000 роком. Поголів’я птиці усіх
видів з 2000–2009 рр. в середньому становило 7,3
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тис. голів, яєць вироблено 203 тис. шт., або у 3 рази
більше порівняно з 2000 роком. Як бачимо, на одне
фермерське господарство припадає: 0,3 голови
ВРХ, у тому числі 0,1 корови, і майже 5,2 свині.

Таким чином, продукція галузі тваринницт�
ва виробляється тільки для власних потреб фер�
мерів, і лише незначні її надлишки реалізовують�
ся на ринку, заготівельним і переробним органі�
заціям. У цілому ж виробництво продукції тва�
ринництва залишається незначним: і до того, в
останні роки тваринництвом фермери займають�
ся мало, оскільки не мають достатньо коштів для
розвитку цієї капіталомісткої галузі. Тим більше,
що виробництво більшості видів тваринницької
продукції поки що є збитковим.

Через недостатнє забезпечення фермерсь�
ких господарств матеріально�технічними ресур�
сами, мінеральними добривами, пально�мас�
тильними матеріалами, невідпрацьованість тех�
нологій, виснаження ґрунту урожайність сіль�
ськогосподарських культур і надалі залишаєть�
ся невисокою.

До того ж, частина фермерів не подає досто�
вірної інформації в установи державної статисти�
ки про зібраний урожай, побоюючись надмірно�
го оподаткування. Введений фіксований сіль�
ськогосподарський податок знизив податковий
тиск на селян, але і за цих умов ситуація карди�
нально не змінилася.

Однією з причин низької урожайності сіль�
ськогосподарських культур у фермерських госпо�
дарствах порівняно з сільськогосподарськими
підприємствами є низький рівень забезпеченості
фермерських господарств технікою. На наш по�
гляд, безумовним є твердження про те, що ство�
рення ефективного фермерського укладу без тех�
ніки, яка відповідала б потребам і параметрам
розміру фермерського господарства, неможливе.

В Запорізькій області, як і по всій Україні, ос�
нащеність фермерських господарств технікою необ�
хідної кількості і якості поки що не відповідає ре�
альним потребам. На кінець 2009 р., згідно з даними
Головного управління статистики в Запорізькій об�
ласті, в фермерських господарствах області налічу�
валось 1901 трактор, 498 зернозбиральних та 19 ку�
курудзозбиральних комбайнів. Цієї кількості техні�
ки для 2279 фермерських господарств недостатньо.
На одне фермерське господарство припадає 0,8 трак�
тора, один зернозбиральний комбайн — майже на 5
господарств та один кукурудзозбиральний ком�
байн — на 120 фермерських господарств.

Для розрахунку потреби у техніці та витрат на
неї для фермерських господарств можна викори�
стовувати нормативи, розроблені в Інституті аграр�
ної економіки УААН [4, с. 239–240]. Зазначені
нормативи обґрунтовані на основі прогнозу чи�
сельності фермерських господарств у розрізі при�
родно�кліматичних зон, норм виробітку, витрат
пального і витрат на придбання техніки та при�

чіпних пристроїв до неї класу тяги 1,4 т. Розрахун�
ки показують, що загальна вартість для фермерів
у техніці зони Степу становить 5 млрд. грн., і з
розрахунку на одне господарство — 254 тис. грн.

Державна фінансова підтримка фермерів, по
суті, відсутня. Отримання довгострокових кре�
дитів для формування матеріально�технічної бази
є проблематичним через високі процентні став�
ки комерційних банків, великі розміри застави,
складність у оформленні документів і останніми
роками некредитування банками агроформувань
у зв’язку з фінансовою кризою.

В умовах дефіциту і зносу техніки важливу
роль в обробітку землі фермерів могли б відігра�
вати машинно�технологічні станції, або сільсько�
господарські обслуговуючі кооперативи. Їх діяль�
ність дозволила б знизити рівень затрат на вироб�
ництво, переробку і збут продукції та на мате�
ріально�технічне постачання. Проте їх створен�
ня сповільнюється на місцях труднощами з реє�
страцією, як неприбуткових організацій.

Слід пам’ятати, що раціональна організація
фермерських господарств неможлива без розвину�
тої кооперації між ними, про що говорить досвід
західноєвропейських країн, США і Канади. Зас�
луговують на увагу способи кредитування фер�
мерів у Канаді. Так, кошти для закупівлі добрив,
гербіцидів, палива фермер може позичити в коо�
перативі чи кредитній спілці. Вклавши певну суму
грошей у кредитну спілку, фермер у будь�який час
може взяти кредит під нижчий, ніж у банку, по�
зичковий процент. Кредитна спілка в даному ви�
падку працює як бізнесова структура, утримуючи
себе за рахунок відсотків за кредит. При цьому важ�
ливе її значення в кредитуванні малих і середніх
господарств, які тільки розпочинають свою
діяльність, оскільки великі господарства можуть
скористатися послугами банку під вищий відсоток.
На наш погляд, треба поширювати створення та
розвиток таких структур на Україні. Об’єднання
дрібних фермерів та господарств населення у ко�
оперативи необхідно розглядати як можливий етап
кооперативного руху, як нову форму організації
виробництва в аграрному секторі.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, мож�
на зробити висновки, що для ефективної роботи
фермерських господарств, насамперед, потрібна
всебічна державна підтримка. Негайного вирішен�
ня потребують питання з кредитуванням на вигі�
дних умовах фермерів для забезпечення їх усім
необхідним для виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції. Важлива контрольованість цінової
політики при реалізації сільськогосподарської
продукції. Обвал цін на неї, непомірне їх підви�
щення на матеріально�технічні ресурси, відсут�
ність виваженої фінансово�кредитної політики,
запізнення з формуванням інфраструктури аграр�
ного ринку — усі ці причини породжують неспри�
ятливі умови для розвитку фермерства.
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Концептуальним положенням розвитку фер�
мерства в Запорізькій області є необхідність фор�
мування фермера товарного типу, що допов�
нюється кооперуванням з переробки і збуту
сільськогосподарської продукції, постачання за�
собами виробництва та надання їм сервісних
послуг. Фермерство, як рівноправна форма гос�
подарювання, повинне зайняти своє місце на
ринку продовольства і сировини.
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ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ В РЕГІОНІ

Анотація. На основі аналізу підходів до визначення поняття «інноваційний клімат» обґрунтовано авX
торське визначення поняття «інноваційний клімат» як сукупність факторів, що визначають сприятливість
регіону до інновацій та можливості залучення фінансових ресурсів для їх упровадження.

Ключові слова: інноваційний клімат регіону, схильність регіону до інновацій, регіон.

Summary. Based on an analysis of approaches to the definition of «innovation climate», the authors’ definition
of «innovation climate» as a combination of factors that determine the susceptibility of the region to innovate and
ability to attract financial resources for their implementation.

Key words: innovative climate in the region, the susceptibility of the region to innovation, region.

Постановка проблеми. Стратегічною метою
«Програми економічних реформ на 2010–2014
роки» є входження України через десять років до
двадцяти найрозвиненіших країн світу. Одним із
головних пріоритетів є підвищення конкуренто�
здатності національної економіки шляхом поліп�
шення бізнес�клімату і залучення інвестицій для
стимулювання інноваційного розвитку [1]. Клю�
човими проблемами в науково�технічній та інно�
ваційній сфері є невідповідність темпів її розвит�
ку структурі попиту на передові технології з боку
економіки, низька сприятливість підприємниць�
кого сектора до інновацій, втрата висококваліфі�
кованих кадрів і скорочення матеріально�техніч�
них засобів. Тому формування сприятливого інно�
ваційного клімату забезпечить умови для підви�
щення інноваційної активності підприємств, залу�
чення додаткових фінансових ресурсів в іннова�
ційну сферу та досягнення окреслених програм�
ними документами стратегічних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми інноваційного розвитку економіки як на
національному, так і на регіональному рівнях
досліджують такі зарубіжні та українські вчені:
Д. Гамалій, В. Струніна, В. Гусєв, Н. Гладинець,
Н. Лебедєва, В. Воротін, Я. Жаліло. Причому ос�
таннім часом спостерігається тенденція до
зміщення акцентів саме на аналіз особливостей
інноваційного розвитку регіонів з позицій забез�
печення конкурентоспроможності сектора науко�
вих досліджень і розробок та подальшого станов�
лення інноваційної моделі розвитку національної
економіки в цілому. У більшості робіт, присвяче�
них проблемам інноваційного розвитку, наголо�
шується на необхідності забезпечення сприятли�
вого інноваційного клімату, однак не наводиться
чіткого визначення цієї категорії.

Незважаючи на велику кількість публікацій
та низку послідовних заходів, спрямованих на
активізацію інноваційної діяльності на регіональ�
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ному рівні шляхом поліпшення інноваційного
клімату, окремі аспекти цього питання до кінця
не з’ясовані. Особливо потребує уточнення по�
няття інноваційного клімату та його складових
при обґрунтуванні напрямів удосконалення ме�
ханізмів інноваційного розвитку регіону.

Метою статті є обґрунтування авторського
підходу до визначення поняття «інноваційного
клімату» з позиції сприятливості регіону до впро�
вадження інновацій.

Виклад основного матеріалу. При обґрунтуванні
напрямів забезпечення інвестиційно�інноваційної
привабливості регіонів переважно зосереджується
увага на загальних проблемах, характерних для інве�
стиційної діяльності та відповідно забезпечення
сприятливого інвестиційного клімату. А саме [2,
с. 131–132] відсутності в країні науково обґрунто�
ваної інвестиційно�інноваційної стратегії, обмеже�
ності потенціалу залучення іноземних інвестицій,
посилення негативного впливу інфляції, недієздат�
ності механізмів забезпечення високого рівня кон�
курентоздатності, низькому рівні захисту прав
інвесторів та ефективності законодавства з питань
корпоративного управління. Тобто загалом дослі�
джується інвестиційний клімат, під яким розумі�
ють ступінь сприятливості ситуації, що складаєть�
ся в тій чи іншій країні, регіоні або галузі для
ймовірного надходження інвестицій без урахуван�
ням їх впливу на інноваційну сферу.

Поняття «інноваційний клімат» розглядаєть�
ся переважно на рівні окремого підприємства або
особи як зовнішнє середовище, яке формує їх
ставлення до інновацій. Так, російські вчені [3,
с. 22] інноваційний клімат визначають як сфор�
мовану відповідним чином обстановку, яка доз�
воляє людині почувати себе вільною, готовою до
творчої роботи. При цьому виділяють наступні
умови, які в повному обсязі дозволяють викори�
стовувати творчий потенціал колективу:

1) підтримка інноваційної діяльності керів�
ництвом;

2) сприяння створенню інновацій на всіх
рівнях;

3) високий рівень комунікацій та їх постійне
удосконалення;

4) використання комплексних мотиваційних
систем;

5) постійне поповнення працівниками влас�
них знань.

У роботі [4, с. 22] «інноваційний клімат» роз�
глядається як стан зовнішнього середовища
підприємства, яке сприяє або перешкоджає до�
сягненню інноваційних цілей, у структурі якого
виділяють макроклімат та мікроклімат. Форму�
вання сприятливого інноваційного макрокліма�
ту передбачає одночасне зростання попиту на
інновації (схильність економіки і суспільства до
інновацій) та їх пропозиції (наявності об’єктив�
них передумов для створення та продукування

інновацій). Формування сприятливого іннова�
ційного мікроклімату — це одночасне зростання
креативних можливостей суб’єкта господарюван�
ня і його готовності їх реалізувати. На думку
Н. Гладинця «інноваційний клімат» можна ототож�
нювати з поняттям «інноваційної привабливості
регіону», яка, з одного боку, свідчить про рівень
активності інноваційної діяльності у регіоні, а з
іншого — визначає можливості припливу фінан�
сових ресурсів та їх інвестування в ті чи інші ре�
гіональні інноваційні об’єкти, проекти, програми.
При оцінці ступеня сприйнятності регіону до
впровадження нововведень потрібно враховувати
фактичний стан економіки країни та окремих ре�
гіонів, тенденції економічного зростання впро�
довж визначеного терміну тощо. Важливим є та�
кож урахування географічного фактора та транс�
портного освоєння території регіону, рівня розвит�
ку соціальної інфраструктури, рівня життя і до�
ходів населення, науково�освітнього потенціалу,
екологічного становища регіону, рівня технічного
розвитку господарюючих суб’єктів. Означені па�
раметри достатньо тісно між собою взаємопов’я�
зані і у своїй сукупності формують «інноваційний
клімат» регіону, або «інноваційної привабливості
регіону». Під «інноваційною привабливістю», або
«інноваційністю», регіону слід розуміти ступінь
готовності регіону до впровадження нововведень
у всі сфери суспільно�господарського життя за
рахунок забезпечення повноти використання його
ресурсного, науково�технічного та економічного
потенціалу з метою покращення соціально�еконо�
мічного розвитку відповідної території. Однак
подібне трактування інноваційного клімату досить
наближене до поняття інноваційного потенціалу
як спроможності і готовності регіону здійснювати
ефективну інноваційну діяльність.

Виходячи з цього, інноваційний клімат слід
розглядати як сукупність економічних, правових,
регуляторних, інформаційних та інших факторів,
які визначають схильність регіону до інновацій
та можливість залучення фінансових ресурсів для
їх ефективного впровадження.

В. А. Гусєва [5] вважає, що через складність
та невизначеність науково�технологічного бізне�
су його успішний розвиток потребує наявності
особливих умов. З одного боку, оточення, в яко�
му формується такий бізнес, повинно носити
конкурентний характер. З іншого боку, воно по�
винно бути достатньо сприятливим та компенсу�
вати підвищення ризиків, з якими пов’язана інно�
ваційна діяльність. Для перетворення науково�
технічного комплексу регіону в джерело інно�
вацій необхідно створити інноваційний клімат,
який буде стимулювати вчених вести розробки,
які користуються попитом на ринку, а з іншого
боку, стимулювати місцевих споживачів техно�
логій (промисловість регіону) до технологічної
співпраці з науковими інститутами та ВНЗ.
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Відповідно до огляду MсKinsey «Криза — рік
потому», серед найважливіших структурних зру�
шень у галузях промисловості в найближчі п’ять
років до 2015 р. керівники транснаціональних
корпорацій вказують на подальшу консолідацію
активів (54 %), інтенсивніші інновації (45 %),
жорсткіші регулювання (36 %) і посилення кон�
куренції (35 %) [6]. Пошук зовнішніх джерел
фінансування посідає серед пріоритетів світових
ТНК лише десяте місце (10 %), а лобіювання за�
конодавства в інтересах компанії — останнє, 13�е
місце (6 %). Понад 50 % респондентів вважають,
що роль інновацій в економічному зростанні
після кризи буде набагато істотнішою, ніж рані�
ше. Отже, у середньостроковій перспективі гло�
бальний бізнес перебуватиме під впливом визна�
чених чинників, основними з яких будуть:

1) ключове значення інновацій;
2) зростання ролі держави;
3) нижчі темпи зростання економіки;
4) зниження темпів глобалізації;
5) наростання скептицизму відносно вільно�

го ринку.
Наявність інноваційної стратегії також є

ключовим показником, за яким оцінюється ефек�
тивність діяльності ради директорів іноземних
компаній. З тих компаній, які заявили, що їхнє
керівництво успішно справляється з кризою, 68 %
пов’язували це саме з інноваційними стратегія�
ми управління ризиками й пошуком нових мож�
ливостей розвитку [7]. Отже, підтримка інновацій
та створення сприятливого інноваційного кліма�
ту має стати центральною складовою державних
та регіональних антикризових програм.

З причини невизначеності поняття іннова�
ційного клімату існують певні труднощі з його
оцінкою. Розроблені методики визначення інве�
стиційного або бізнес�клімату [8] базуються на
оцінці різноманітних індикаторів регулювання
підприємницької діяльності на підставі узагаль�
нення й експертизи даних, отриманих за резуль�
татами опитування.

В Україні ініціатором створення системи оцін�
ки інвестиційної привабливості регіонів стала ком�
панія «Омета�Інвест», яка вперше провела аналіз
за даними Держкомстату України за 1997 рік.
Оцінку було проведено шляхом ранжування регіо�
нів за наступними синтетичними показниками:
рівень загальноекономічного розвитку, рівень роз�
витку інвестиційної інфраструктури, оцінка демог�
рафічної характеристики регіону, рівень розвитку
ринкових відносин, рівень екологічних та кримі�
ногенних ризиків [9, с. 52]. Моніторинг інвести�
ційного клімату України та її регіонів здійснено
рядом компаній та наукових центрів [10, с. 12].
Рейтинговий центр «Експерт Україна» починаючи
з 2005 р. щорічно здійснює рейтингову оцінку інве�
стиційної привабливості регіонів України [11]. Го�
ловна відмінність методики дослідження полягає

в тому, що одночасно враховуються показники та
фактори, які характеризують інвестиційний потен�
ціал регіону щодо можливості залучення інвес�
тицій та інноваційний ризик стосовно імовірності
втрати інвестицій та доходів від них.

Так, з метою запровадження принципів та
механізмів функціонування національної системи
моніторингу інвестиційного клімату України Дер�
жінвестицій розробив індекс інвестиційної при�
вабливості областей України на підставі «Методич�
них рекомендацій до розрахунку індексу інвести�
ційного клімату областей України» (далі — індекс
IRRU). Ця методика базується на розрахунку
індексу IRRU, який дозволяє на підставі аналізу
результатів експертних опитувань та статистичних
даних зробити висновок щодо впливу на інвести�
ційний клімат п’яти груп факторів — політичних,
правових, економічних, податкових та регулятор�
них. На початку 2010 р. Держінвестицій було про�
ведено одноразове експериментальне анкетуван�
ня, за результатами якого планується зробити роз�
рахунок індексу інвестиційного клімату областей
України за 2009 рік та провести презентацію вка�
заної методики з метою запровадження регуляр�
ного (щорічного) розрахунку індексу інвестицій�
ного клімату областей України.

Вказана методика сприятиме започаткуван�
ню принципів та механізму функціонування на�
ціональної системи моніторингу інвестиційного
клімату для збільшення припливу інвестицій в
економіку України, однак питання щодо розроб�
ки подібної методики для оцінки інноваційного
клімату з метою забезпечення інноваційного роз�
витку регіонів країни залишається відкритим.

Висновки. З огляду на це, потребує подаль�
ших досліджень визначення груп факторів, які
впливають на інноваційний клімат та обґрунту�
вання індексу, який може слугувати основою для
побудови рейтингу регіонів відповідно до їх спри�
ятливості до інновацій.
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УДК 338.24 Л. М. Каліна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розглянуто особливості формування стратегії розвитку регіонів, основні перешкоX
ди ефективному розвитку регіонів України, запропоновано основні напрями вдосконалення державної поX
літики стратегіїї розвитку регіональних економічних систем.

Ключові слова: Стратегічне управління, стратегічне планування, регіональний розвиток, регіон, дерX
жавна політика.

Summary. The article considers the pecularities of forming the strategies of the regions developmend in Ukraine.
The main directions of the government politiques, the strategy of the regional economic systems development are proposed
in a better way of doing.

Key words: Strategic developmens, strategic planning, regional development, region, government politiques.

Постановка проблеми. Економічна криза, яка
охопила Україну восени 2008 року та продовжує
впливати на економіку й сьогодні, поставила на
порядок денний низку актуальних питань та зас�
відчила недосконалість моделей розвитку регіо�
нальних соціально�економічних систем, їхню
нестійкість, структурну диспропорційність, знач�
ну залежність від зовнішніх впливів.

Сучасний стан економіки України є відобра�
женням багатьох соціально�економічних про�
цесів, що відбуваються у світовому суспільстві.

На нинішньому етапі розвитку нашої країни
актуальною проблемою стає проблема економіч�
ного зростання кожного з її регіонів.

У цих умовах важливо проаналізувати особ�
ливості прояву кризових явищ у розвитку регі�
онів. Це допоможе визначити пріоритетні завдан�
ня державної регіональної політики та адекватні
механізми регулювання процесів регіонального

розвитку в країні для подолання наслідків еко�
номічної кризи.

Згідно із сучасною теорією управління, транс�
формація економічної системи забезпечується стра�
тегічним управлінням, але цілісна теорія стратегіч�
ного управління соціально�економічною трансфор�
мацією регіону перебуває в стадії становлення.

Так, Державна стратегія регіонального роз�
витку на період до 2015 року передбачає:

1. Забезпечення сталого економічного зрос�
тання на сучасній технологічній основі з високою
продуктивністю праці та зайнятістю.

Основні цілі Державної стратегії [1]:
1) підвищення конкурентоспроможності ре�

гіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу;
2) розвиток людського потенціалу;
3) розвиток міжрегіональної співпраці;
4) створення інституційних умов регіональ�

ного розвитку.
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Основні напрями регіональних стратегій базу�
ються на аналізі соціально�економічного стану ре�
гіонів, ресурсного та наявного промислового потен�
ціалу. У пріоритетах розвитку кожної з регіональ�
них стратегій було враховано як загальні підходи,
так і особливості кожного регіону з огляду на пріо�
ритетність та можливість вирішення завдань, перш
за все — поліпшення якості життя населення.

Такий висновок можна зробити на тій
підставі, що соціально�економічний розвиток
регіону — це комплексне поняття, яке включає
такі взаємопов’язані складові частини: підви�
щення якості життя населення на основі еконо�
мічного розвитку регіону з обов’язовим ефектив�
ним використанням наявного та залученого ре�
сурсного потенціалу.

У той же час, якщо піднятися над сьогоден�
ними турботами влади та бізнесу, то ситуація, з
якою стикаються регіони та країни в цілому, виг�
лядає куди складнішою, ніж можна собі уявити. В
умовах глобалізації та загострення конкуренції між
провідними країнами світу в політичній, еко�
номічній, військовій та інших сферах і у зв’язку зі
вступом України у СОТ перед регіонами та краї�
ною зростають виклики та загрози опинитися у
ряді неконкурентоздатних країн із залежною еко�
номікою та обмеженим суверенітетом.

На концептуальному рівні структурна політи�
ка регіонів повинна відповідати на такі принци�
пові для економічного розвитку країни питання:

1) на яких регіональних ринках повинно пе�
реважно здійснюватися економічне зростання
(розвиток внутрішнього ринку, інтеграція та її
формати, експортно орієнтована економіка);

2) яким повинно бути товарне наповнення
(галузева структура) економічного зростання;

3) за рахунок яких джерел повинно відбува�
тися економічне зростання та як здійснювати мо�
білізацію і цільове використання таких ресурсів;

4) хто буде основним суб’єктом модернізації
регіону в різних її секторах (держава, великий,
середній та малий бізнес);

5) яким повинен бути економічний механізм,
що забезпечує зацікавленість господарюючих
суб’єктів в активній участі в проектах модернізації
як національної економіки в цілому, так і її ре�
гіональних складових, а також достатню про�
зорість фінансових потоків та ефективний конт�
роль за їх цільовим використанням.

Реалізація зазначених стратегічних завдань
політики регіонального розвитку повинна грун�
туватися на результатах комплексного досліджен�
ня сучасного стану й тенденцій соціально�еконо�
мічного розвитку регіонів України.

Аналіз показує, що в українській практиці
найбільшого поширення набуло стратегічне пла�
нування та програмування соціально�економіч�
ного розвитку на національному і в окремих ви�
падках на регіональному рівнях.

Аналіз основних напрямів досліджень і публіc
кації. Тенденції структурних зрушень і трансфор�
маційних процесів у регіональних господарських
системах досліджувались у праціях В. Є. Реутова,
З. С. Варналія, А. І. Мокія, О. Ф. Новикової,
В. І. Чужикова, Н. М. Жиляєвої, М. П. Горина та ін.

Стратегічне планування розвитку регіонів є
важливим інструментом державного регулюван�
ня, що допомагає підтримувати необхідні еко�
номічні пропозиції, забезпечує узгоджене ціле�
спрямоване функціонування всіх ланок госпо�
дарської системи суспільства.

Водночає на сьогодні немає грунтовних до�
сліджень чинників та тенденцій економічних та
соціальних процесів у регіонах у період еконо�
мічної кризи, що є дуже важливим при формуванні
стратегій подолання кризових явищ у регіонах і
системи заходів державної регіональної політики.

Такий стан вказує на необхідність проведен�
ня подальших досліджень, спрямованих на роз�
виток теоретичних та практичних підходів до
стратегічного управління розвитком регіонів. У
зв’язку із цим тематика нашого дослідження є
досить актуального в умовах сьогодення.

Мета статті — визначити актуальні пробле�
ми, що сформувалися в Україні та стають на
шляху формування стратегії соціально�економі�
чного розвитку регіонів та визначення науково�
теоретичних засад забезпечення ефективної дер�
жавної регіональної політики.

Тому і в стратегії розвитку регіонів, і в пла�
нах соціально�економічного розвитку цим питан�
ням приділено недостатньо уваги.

Виклад основного матеріалу. Сам факт звернен�
ня регіонів до стратегічного планування та спроби
вийти за межі поточної діяльності — явище не тільки
позитивне, але й виключно важливе в регіональній
політиці останніх років, оскільки ставить регіональні
органи влади в нову, відповідальну позицію, на базі
зафіксованих цілей, показників і т. д., в якій за пев�
них умов можливим є перехід від парадигми функ�
ціонування до парадигми розвитку. Це лише гіпоте�
тична можливість, а не імператив, оскільки вихід на
визначені стратегією та програмою цілі пов’язаний
з наявністю політичної волі, кваліфікації, сильної
команди та інших якостей керівників регіону. Іна�
кше цю позицію можна лише успішно імітувати.

У стратегії економічного та соціального роз�
витку України «Шляхом Європейської інтег�
рації» на 2004–2015 роки зазначається, що дер�
жавна регіональна політика у 2004–2015 pp.
повинна забезпечити [2]:

1) застосування договірних засад при визна�
ченні спільних дій центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самовряду�
вання у стимулюванні регіонального розвитку, зок�
рема підтримку розвитку депресивних територій;

2) вирішення спільних регіональних та міжре�
гіональних проблем розвитку шляхом об’єднан�
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ня фінансових ресурсів місцевих органів виконав�
чої влади та органів місцевого самоврядування;

3) підвищення ролі регіонів у зовнішньоеко�
номічному співробітництві і активніше здійснен�
ня входження регіонів до міжнародних органі�
зацій та формувань, активізацію міжрегіонально�
го та транскордонного співробітництва;

4) удосконалення системи державного стра�
тегічного прогнозування регіонального розвитку,
розробку стратегії розвитку регіонів;

5) децентралізацію влади, розмежування фун�
кцій та повноважень центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з розширенням повноважень
місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування;

6) підвищення ролі регіонів у реалізації еко�
номічної політики держави;

7) адаптацію національного законодавства з
питань регіональної політики до норм і стандартів
Євросоюзу.

Відповідно до цих уявлень і стратегія регіональ�
ного розвитку повинна стати системоутворюючою
конструкцією загальної стратегії розвитку країни.

Стратегічне планування розвитку регіонів є
важливим інструментом державного регулювання,
що допомагає підтримувати необхідні економічні
пропорції, забезпечує узгоджене цілеспрямоване
функціонування всіх ланок господарської систе�
ми суспільства. Для економіки України стратегіч�
не планування особливо актуальне, тому що доз�
воляє передбачати процеси розвитку і приватизації
та демонополізації, становлення різних форм влас�
ності, наслідки технічного оновлення виробницт�
ва і подібне. У міру стабілізації економіки розши�
рюються можливості для виявлення закономірно�
стей та тенденцій регіонального розвитку, підви�
щується ступінь передбаченості змін та поведінки
різних суб’єктів господарювання.

Стратегічне планування є організаційним цен�
тром стратегічного управління, на основі функціо�
нування якого формуються необхідні передумови
та приймаються рішення щодо практичної реалі�
зації соціально�економічної трансформації регіону.
За основу стратегічного планування взято аналіз як
внутрішніх можливостей регіональної економіки,
так і зовнішніх конкурентних сил і пошук шляхів
використання зовнішніх можливостей з урахуван�
ням специфіки економіки регіону. Можна сказати,
що мета стратегічного планування полягає в по�
ліпшенні реакції регіону на динаміку глобального
ринку й поведінку регіонів�конкурентів. Страте�
гічне планування в цьому випадку виступає як су�
купність визначених функцій [3]:

1) стратегічний аналіз;
2) визначення місії та цілей;
3) фінансове оцінювання стратегічних аль�

тернатив;
4) вибір типу стратегії.

Основними елементами концепції стратегіч�
ного управління є стратегічний розвиток, стра�
тегічне планування, реалізація стратегій (рис. 1).

Для забезпечення довгострокового економіч�
ного зростання Україна має достатньо переду�
мов — це вигідне географічне положення, значна
сировинна база, багаті природні ресурси, вагомий
науково�технічний та людський потенціал тощо.

Найголовнішою причиною, що стримує нині
входження України до світового господарства, є
дуже низька конкурентоспроможність її продукції
на міжнародних ринках: більшість вітчизняних то�
варів не відповідають міжнародним стандартам.
Перехід до світової системи стандартів зараз вима�
гає чимало часу і коштів, чого не можуть дозволити
собі більшість виробників. Тому й одиниці україн�
ських товарів сьогодні мають міжнародні сертифі�
кати і допускаються на світовий ринок. Крім того,
характерними рисами української продукції є її
низька якість та матеріаломісткість, оскільки облад�
нання, на якому вона виготовляється, морально
застаріло. Причини низької конкурентоспромож�
ності продукції — переважання в експорті України
сировинних товарів і недостатність високотехноло�
гічного обладнання, патентів, ліцензій, ноу�хау, які
користуються на ринках величезним попитом.
Значним недоліком є також нестача високопрофе�
сійних кадрів, які можуть працювати на зовнішніх
ринках і забезпечувати збут продукції.

Формування економічної моделі України має
орієнтуватися на сучасні світові досягнення,
стрімко змінювані технології виробництва, тех�
нічні, екологічні та інші стандарти і критерії кон�
курентоспроможності.

Важливими чинниками підвищення конку�
рентоспроможності економіки України загалом та
окремих підприємств на світових ринках мають
стати сприятливе підприємницьке середовище,
інвестиційний клімат, прозора й необтяжлива
податкова система та відносно дешевша, порівня�
но з розвинутими країнами, робоча сила.

Перспективи національної економіки пов’язані
з перевагами новітніх технологічних укладів, які
відповідають інформаційно�інтелектуальному ета�
пу розвитку світового господарства. Саме інтелект
людини має відігравати вирішальну роль у ство�
ренні засад нового суспільства. Від якості людсь�
кого капіталу залежить потенційний успіх у розвит�
ку національної економіки, в довгостроковій стра�
тегії, опора на людський капітал виявляється най�
ефективнішою. В цих умовах вирішальним чинни�
ком суспільного прогресу є пріоритетний розвиток
освіти і науки, створення потужної мережі охоро�
ни здоров’я, спроможних багатократно примножи�
ти інтелектуальний потенціал України та підвищи�
ти якісний стан трудових ресурсів [5].

За радянських часів в Україні була розвину�
та електронна і радіопромисловість, які представ�
ляють п’ятий уклад, але нічим не виправдане
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Рис. 1. Структурна побудова стратегічного управління. Джерело: [4, 154]

відкриття кордонів призвело до того, що підпри�
ємства цих галузей не витримали конкуренції і
були знищені. Україна мала 35–40 % кібернетич�
ного потенціалу колишнього Союзу, але, як не
прикро, його теж не використала. І не випадково.
Деякі відомі вчені�економісти категорично запе�
речували можливість постіндустріальних процесів,
називали це «ілюзією», «чистої води романтиз�
мом». І це в той час, коли Індія, раніше відстала і
бідна країна, підготувала в розвинутих країнах, у
тому числі у нас, 850 тис. програмістів і стала світо�
вим лідером з виробництва програмного забезпе�
чення, й експортує його не менш як на 30 млрд.
дол. Це більше ніж у 4 рази перевищує нашу ви�
ручку за метал. Досвід Індії — зразок випереджа�
ючого розвитку, який базується на передових
інформаційно�комунікаційних та біотехнологіях.

Складна структура економіки України перед�
бачає, що поряд з індустріальними високими тех�
нологіями, які забезпечують оновлення основно�
го капіталу підприємств третього і четвертого
укладів, особливу увагу необхідно приділити роз�
витку виробництв п’ятого і шостого укладів.
Якщо до цього часу визначальними були мате�
ріальні форми багатства, в отже, капіталу (земля,
машини та устаткування, нерухомість, товари), то
зі становленням інформаційної економіки відбу�
вається інтелектуалізація виробництва і праці,
тобто поширення і швидке зростання нематері�
альних, інтелектуальних форми капіталу.

Станом на 1 січня 2009 р. в Україні було відо�
мо 385 родовищ нафти і газу.

За оцінками фахівців Чернігівського і Львів�
ського відділень Українського державного геолого�
розвідувального інституту, надра України мають
величезний (понад 50 млрд. т умовного палива в
нафтовому еквіваленті) вуглеводневий потенціал.
Якщо розглядати перспективи на найближчі 10–15
років, за умови активної фінансової, нормативно�
законодавчої та організаційної підтримки галузі, в

Україні може бути отримано 4–5 млрд. т умовного
палива. Це приблизно вдвічі більше, ніж видобуто
в країні газу і нафти за весь час експлуатації надр.
Для потужного розвитку нафтогазової галузі необ�
хідний комплексний підхід, який включав би зни�
ження фінансового тиску на галузь з одночасним
посиленням контролю за використанням коштів
для виявлення та освоєння родовищ [5].

Перспективи також має організація вироб�
ництва біопалива або переробки вугілля на газ та
рідке паливо, як це здійснюється в деяких краї�
нах (Південно�Африканській Республіці, Китаї),
що призводить до зменшення залежності від
монополії паливно�енергетичного ресурсу.

Необхідною вимогою до стратегії соціально�
економічного розвитку України є наукове обґрун�
тування її регіонального аспекту, що припускає
адекватне віддзеркалення виняткової різномані�
тності природних, геоекономічних, національно�
культурних та інших умов у різних частинах краї�
ни і забезпечення ефективного розвитку єдиного
економічного простору, відкритого для міжна�
родного економічного співробітництва. Методо�
логічною базою такої стратегії є системний підхід,
якій передбачає розглядати Україну як багаторе�
гіональний організм, що функціонує у вертикаль�
них (центр — регіони) та горизонтальних (міжре�
гіональних) взаємовідносинах, які також можуть
входити у світові господарські зв’язки.

Фундаментом регіонального розвитку сьо�
годні має стати самостійність регіонів щодо
визначення цілей свого розвитку та можливос�
тей фінансування заходів для їхньої реалізації
передусім за рахунок власних джерел та залу�
чення інвестицій. В цих умовах основою по�
літики економічного зростання на регіонально�
му рівні повинно стати раціональне викорис�
тання трудового потенціалу та виробничих ре�
сурсів, забезпечення раціонального викорис�
тання навколишнього середовища.
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Бюджетна система України сьогодні не відпо�
відає потребам регіонального розвитку. Існує сут�
тєва диференціація на міжнародному та внут�
рішньорегіональному рівнях у доходах і видатках
місцевих бюджетів. Розбіжність за сумою власних
доходів становить 7,5 раза, за видатками, що вра�
ховуються при визначенні міжбюджетних транс�
ферів, — 5,8 раза, тому кількість та якість послуг,
які надаються мешканцям різних територій, зали�
шається територіально диференційованою [6].

Для ефективного розвитку регіону важливе зна�
чення має правильна постановка його цілей, що
значною мірою визначає управлінські та регулятивні
рішення і дії, які приймаються і реалізовуються в
процесі державного впливу на розвиток регіонів.

Цілі розвитку регіону поділяються на такі
групи:

1) стратегічні цілі стабілізаційного або насту�
пального характеру;

2) довгострокові цілі розвитку окремих галу�
зей регіону;

3) середньострокові галузеві та функціо�
нальні цілі;

4) тактичні цілі у вигляді конкретних завдань
щодо розвитку окремих об’єктів та регіонально�
го господарства в цілому.

В Україні, відповідно до «Методичних реко�
мендацій щодо розробки регіональних стратегій
розвитку», затверджених наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції від
29 липня 2002 року, до системи цілей регіональ�
ного розвитку належать:

1) стратегічні цілі (довгий термін);
2) операційні цілі (середній термін);
3) оперативні завдання (короткий термін).
Стратегічні цілі розвитку регіону — це опи�

сані у формальному вигляді орієнтири, яких ба�
жано досягти в довго�, середньо� та коротко�
строкових періодах. Виходячи з принципу реаліс�
тичності, кількість стратегічних цілей не повин�
на перевищувати п’яти.

Стратегічні цілі розвитку регіону послідовно в
порядку зменшення їх пріоритетності зіставляються
з їх комплексною ефективністю, а також ресурсами
інтелектуальними, організаційно�правовими, кадро�
вими, фінансово�економічними та іншими можли�
востями реалізації, а це, у свою чергу, має дати мож�
ливість відібрати стратегічні цілі, які можуть бути
реалізовані в середньостроковій перспективі.

Короткострокові цілі, на думку авторів «Ме�
тодичних рекомендацій», набувають форму зав�
дань (заходів), що, у свою чергу, дає змогу встано�
вити зв’язок між потребами та можливостями роз�
витку регіону, оскільки вони більш орієнтовані на
використання наявного ресурсного потенціалу.

Найважливішим методологічним принципом,
на якому повинні базуватися сучасні концепції
розвитку, на нашу думку, є визначення пріоритет�
ності соціальних цілей розвитку регіону. Що, в свою

чергу, означає, що рівень досягнення цих цілей має
бути покладений в основу оцінки ефективності дер�
жавного регулювання регіонального розвитку.

Висновки та перспективи подальших досліc
джень. Розвиток регіонів в Україні має базува�
тися на поєднанні ідей сталості, збалансованості
та соціальної орієнтації. Цей вислів треба покла�
сти в основу державного регулювання розвитку
регіонів та максимально враховувати при ви�
данні нормативно�правових актів, спрямованих
на розробку та реалізацію цільових програм,
концепцій та стратегій розвитку регіонів, регіо�
нальної політики України.

Економіка регіонів України повинна бути
переведена на інноваційний шлях розвитку, для
цього необхідно сформувати ефективні регіональні
інноваційні системи з урахуванням національних
та регіональних особливостей, а також європейсь�
кого та світового досвіду. Необхідно також вирі�
шити комплекс завдань з розробки стратегій та
програм інноваційного розвитку регіонів.

Головним недоліком механізму формування
державної регіональної політики є неузгодже�
ність дій і належних механізмів координації.
Серед головних механізмів, які застосовуються
державою для регулювання регіонального роз�
витку, необхідно виділити:

— запровадження програмування розвитку
регіонів, удосконалення міжбюджетних відносин;

— поліпшення умов інвестування;
— розвиток транскордонного і прикордонно�

го співробітництва;
— запровадження спеціального режиму інве�

стування на окремих територіях;
— здійснення централізованих капіталовкла�

день та надання інвестиційних субвенцій.
Виконання зазначених завдань дасть мож�

ливість забезпечити розвиток країни, наблизити
рівень життя до европейський стандартів і ство�
рити умови для посилення економічної актив�
ності в усіх регіонах України.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОcАНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність побудови інформаційноXаналітичної системи управління
процесом розвитку на регіональному рівні, визначено принципи її створення та завдання, які вона повинна
вирішувати з метою вдосконалення системи управління.

Ключові слова: інформаційноXаналітична система, інформатизація, інформаційний простір, розвиток
регіону, сучасні інформаційні технології.

Summary. The article justifies the need to build dataXprocessing system development management at the regional
level, the principles of its establishment and the challenges it must address in order to improve the management system.

Key words: informationXanalytical system, information technology, information space, the development of the
region, modern information technology.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних
напрямків державної політики є впровадження в
діяльність органів влади та органів місцевого са�
моврядування новітніх інформаційно�комуніка�
ційних технологій, оскільки процес інформати�
зації органів влади стає невід’ємною передумо�
вою реалізації довгострокової стратегії розвитку
регіону. В умовах інформатизації суспільного
життя створення достатнього інформаційно�ана�
літичного забезпечення для прийняття ефектив�
них управлінських рішень на регіональному рівні
перетворюється у вагомий чинник економічного
зростання та підвищення конкурентоспромож�
ності регіону. Саме тому побудова адекватного
інформаційно�аналітичного забезпечення розвит�
ку регіону, створення збалансованої за стратегіч�
ними цілями системи регіонального моніторин�
гу є важливою умовою самовизначення регіону в
національній та світовій системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос�
таннім часом забезпеченню автоматизації проце�
су управління органами державної влади та місце�
вого самоврядування приділяється значна увага
у дослідженнях науковців. Проблемам інформа�

ційного забезпечення прийняття управлінських
рішень в органах державної влади присвячені
праці А. О. Дєгтяра [2], процесу інформатизації на
регіональному рівні присвячена робота С. О. Дов�
гого, О. В Копійки, Ю. Т. Черепіна [4], основам
побудови автоматизованих інформаційно�аналі�
тичних систем органів державної та регіональної
влади присвячені праці О. В. Нестеренка [5],
Р. А. Коваля [6] та інші. Проте особливостям
формування та принципам побудови інформа�
ційно�аналітичної системи на регіональному
рівні з метою управління соціально�економічним
процесом розвитку приділено недостатньо уваги.

Метою статті є визначення ролі інформаційно�
аналітичної системи в управлінні соціально�еконо�
мічними процесами на регіональному рівні та об�
ґрунтування методологічних основ її побудови.

Виклад основного мсатеріалу. Стратегічні на�
прями розв’язання проблеми забезпечення інфор�
маційних потреб та інформаційної підтримки со�
ціально�економічної діяльності на загальнодер�
жавному рівні в загальному вигляді знайшли відоб�
раження у Національній програмі інформатизації
[1]. До основних завдань цієї програми віднесено
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й формування системи національних інформацій�
них ресурсів, і створення загальнодержавних сис�
тем інформаційно�аналітичної підтримки діяль�
ності органів державної влади та органів місцево�
го самоврядування. Важливою складовою Націо�
нальної програми інформатизації є регіональні
програми та проекти інформатизації, які спрямо�
вані на створення, розвиток та інтеграцію інфор�
маційних систем, мереж, ресурсів з метою забез�
печення функціонування органів державної вла�
ди, органів місцевого самоврядування. Виконан�
ня регіональних програм та проектів інформати�
зації має велике значення, оскільки саме на регі�
ональному рівні безпосередньо реалізуються ті
рішення, які приймаються центральними органа�
ми влади, саме тут закладаються підвалини зрос�
тання національної та регіональної економіки [2].

Створення інформаційно�аналітичного забез�
печення регіонального розвитку на сучасному етапі
інформатизації органів державної влади і органів
місцевого самоврядування потребує вирішення
низки основних проблем, до яких необхідно відне�
сти: недостатнє оснащення програмно�апаратними
засобами, відсутність скоординованої системи по�
казників та затверджених методик їх розрахунку, що
не дозволяють прозоро відслідковувати узго�
дженість та несуперечність цілей, що ставляться на
всіх рівнях управління, контролювати їх додержан�
ня та приймати рішення щодо забезпечення їх до�
сягнення. До цього ж треба додати відсутність роз�
виненої аналітичної бази, систематизованого і ви�
черпного інформаційного фонду з потужним до�
відковим апаратом, мереж телекомунікацій, що доз�
воляють використовувати ресурси зовнішніх орга�
нізацій. Досі обмеженим є використання сучасних
інформаційно�пошукових систем [3].

Зазначені проблеми вказують на необхідність
застосування в управлінській діяльності сучасних
інформаційних технологій, насамперед створен�
ня адекватної системи інформаційно�аналітичної
підтримки прийняття управлінських рішень на
всіх рівнях регіонального управління. Це обумов�
лено надзвичайно великим обсягом планової,
нормативно�довідкової, первинно�облікової інфор�
мації, що необхідна для розв’язання завдань роз�
витку регіону. Під терміном «інформаційно�ана�
літична система» розуміється автоматизована
інформаційна система, що використовує наявні
масиви даних, котрі зберігаються в ній, для син�
тезу та аналізу нової інформації, яка у явному
вигляді відсутня у масивах [4]. Інформаційно�
аналітична система має бути побудована з вико�
ристанням засобів динамічної обробки даних,
методів економіко�математичного та імітаційно�
го моделювання, забезпечувати потреби органів
управління щодо актуальної та достовірної інфор�
мації в режимі реального часу, створювати осно�
ву для розроблення прогнозів розвитку регіону у
динаміці, вирівнювання диспропорцій у розподілі

ресурсів, формування регіональних розподілених
інформаційних баз даних, що необхідні для ви�
рішення проблем соціально�економічного роз�
витку та прийняття управлінського рішення.

Побудова інформаційно�аналітичної системи
управління на регіональному рівні повинна
відповідати принципам створення інтегрованої
інформаційно�аналітичної системи (ІІАС — дер�
жавна інфраструктура для забезпечення узго�
дження інформаційно�аналітичної діяльності орга�
нів державної влади та місцевого самоврядуван�
ня і підвищення ефективності державного управ�
ління) [3]. Адекватність побудови інформаційно�
аналітичної системи (ІАС) місцевих органів дер�
жавної влади як основи для формування націо�
нальних інформаційних ресурсів як системи до�
сягається шляхом реалізації наступної сукупності
принципів: спадковості, поступовості і неперер�
вності, якісного вдосконалення, підтримки стра�
тегії програмно�цільового управління, багатоас�
пектної інтеграції, розмежування доступу, раціо�
нальної уніфікації, раціональності організаційної
розбудови. Реалізація зазначених принципів дасть
змогу забезпечити побудову ефективної ІАС на
регіональному рівні.

Слід зазначити, що принцип спадковості
ґрунтується на наявній телекомунікаційній струк�
турі, єдиній національній системі зв’язку та існу�
ючих інформаційно�аналітичних системах, інтег�
рація яких максимально використовує і зберігає
їх інформаційно�технічний, організаційний та
кадровий потенціал і забезпечує спадковість ви�
користання накопиченого досвіду в нових умо�
вах. Реалізація принципу поступовості і неперер�
вності передбачає, що побудова ІАС є масштаб�
ним проектом, потребує значних витрат і тому
повинна створюватися поступово, але постійно й
неухильно, охоплюючи все нові ланки системи
органів державної влади і органів місцевого са�
моврядування. Сутність принципу якісного вдос�
коналення ІАС регіону полягає в тому, що вона
має бути здатною забезпечити якісно новий
рівень управлінської діяльності в державі, коли
великого значення набувають задачі розроблен�
ня стратегій розвитку, прогнозні розрахунки, мо�
делювання організаційних структур, міжгалузевих
перехресних відносин, механізмів фінансування,
а також виступає основою якісної інформаційної
політики і залучення широкої громадськості до
участі в обговоренні важливих проблем регіональ�
ного розвитку. Принцип підтримки стратегії про�
грамно�цільового управління визначає аспект
взаємодії між ІАС органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в процесі
прийняття рішень. Ця взаємодія керується ієрар�
хією цілей та відбивається в системі взаємопо�
в’язаних цільових програм, яка становить об’єкт
стратегічного планування. Мета суспільного роз�
витку, зафіксована в Конституції та основних
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політичних документах держави, зрештою конк�
ретизується в програмах дій всіх гілок влади,
відтворюється на регіональному та галузевому
рівнях у системі показників, контроль і оціню�
вання яких на кожному рівні управління стає
головним предметом діяльності визначених
органів інформаційно�аналітичного забезпечен�
ня прийняття рішень. Принцип багатоаспектної
інтеграції полягає в такій організації інформа�
ційних ресурсів ІАС, за якої інформаційні оди�
ниці ресурсів, що можуть бути різними в окре�
мих ІАС за своїми джерелами, формами подан�
ня, способами та регламентами актуалізації, сту�
пенем визначеності, об’єктивності та достовір�
ності, а також за іншими параметрами мають на
рівні ІАС єдину концептуальну модель подання,
що утворює метабазу ІАС. Реалізація принципу
розмежування доступу до інформації забезпечує
доступ згідно з вимогами захисту інформації в ІАС
у залежності від грифу обмеження (відкрита інфор�
мація, інформація для службового користування,
таємна інформація тощо) та комплексності систе�
ми технічного захисту інформації. Принцип ра�
ціональної уніфікації враховує, що функціональ�
на ефективність та технологічність розвитку ІАС
забезпечуються сполученням трьох механізмів
системно�аналітичного впливу на способи та за�
соби реалізації функцій окремих ІАС, що вводять�
ся у середовище ІАС: жорсткі вимоги до способів
та засобів реалізації; типові функції ІАС; спеціа�
лізовані завдання в окремих ІАС, для яких вису�
ваються вимоги тільки до подання інформації сто�
совно інтерфейсів та взаємодії з іншими функці�
ями. Принцип раціональності організаційної роз�
будови ІАС надає пріоритет в організаційних
рішеннях відносно призначення суб’єктів вико�
нання функцій підтримки інтеграційних середо�
вищ та процесів рішенням, що не призводять до
створення нових організаційних структур. До та�
ких належать варіанти надання відповідних обо�
в’язків та прав існуючим структурам зі складу
суб’єктів ІАС, а аргументами вибору є наявність
споріднених функцій, відповідних фахівців, по�
трібних інформаційних ресурсів, зацікавленості в
результатах виконання функції. Створення нових
організаційних структур припускається тільки за
відсутності ефективного варіанта вибору.

Також необхідно враховувати основні вимоги
до ІАС, а саме: формування, структурування та
переміщення інформаційних потоків за індивіду�
альними режимами; застосування комплексного
критерію при визначенні шляхів розв’язання про�
блемних ситуацій, який враховує технологічні та
організаційні можливості органу влади та власти�
вості оточуючого середовища; урахування виконав�
чого регламенту як основного документа контро�
лю виконання доручень та інших документів [5].

Інформаційна�аналітична система управлін�
ня розвитком на регіональному рівні, побудова�

на на зазначених вище принципах та основних
вимогах, надасть можливість вирішити низку зав�
дань, які полягають у:

— забезпеченні єдиного інформаційного про�
стору в розрізі показників соціально�економічно�
го розвитку регіону;

— зборі і первинній обробці інформації, ос�
новними джерелами якої є результати фундамен�
тальних досліджень; матеріали, підготовлені різ�
ними підрозділами і службами; дані державних
і недержавних (комерційних) інформаційних ре�
сурсів; оперативна інформація засобів масової
інформації тощо;

— електронізації документообігу в органах
регіонального управління всіх рівнів;

— введенні і поповненні джерел інформації,
перш за все електронної, на основі нових техно�
логій вивчення залежностей, сховищ даних з ме�
тою забезпечення постійного уточнення і розши�
рення інформаційної бази для прийняття рішень;

— запровадженні автоматизованого моніто�
рингу й аналізу показників соціально�економічно�
го розвитку регіону, виконання цільових програм,
інноваційно�інвестиційних проектів, динаміки
розвитку виробництва в регіональному розрізі;

— аналізі зведеної соціально�економічної
інформації, результатів реалізації галузевої і
цінової політики по регіону і галузях народного
господарства;

— можливості виконання прогнозно�аналі�
тичних розрахунків показників соціально�еконо�
мічного розвитку з урахуванням орієнтирів подат�
кової, бюджетної, інвестиційно�інноваційної,
структурної й грошово�кредитної політики;

— формуванні комплексних інтегральних
оцінок рівня соціально�економічного розвитку
регіону;

— статистичній оцінці показників соціально�
економічного розвитку регіону;

— оцінці реалістичності досягнення страте�
гічних цілей розвитку регіону;

— проведенні експертиз при виробленні і
прийнятті рішень на різних рівнях регіонального
управління;

— проведенні соціологічних досліджень з ви�
користанням електронних засобів інформації та
широкого доступу до Інтернету з метою одержан�
ня додаткової інформації та її використання при
прийнятті рішень.

Аналіз інституціонального забезпечення роз�
витку інформаційного суспільства, а також рівня
інформатизації державного управління як одно�
го з його основних напрямів показує, що струк�
тура та функції органів влади, які впливають на
процеси інформатизації в Україні, не забезпечу�
ють ефективної координації створення та вдос�
коналення інформаційно�аналітичної основи
діяльності органів державної влади. В Україні на
сьогодні відсутній єдиний державний орган зі
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статусом міністерства, який керує процесами роз�
витку інформаційного суспільства та інформати�
зації державного управління [6].

Впровадження ефективної інформаційно�ана�
літичної системи управління розвитком регіону
потребує й вивчення світового досвіду в сфері
інформаційної діяльності на всіх рівнях її здійс�
нення, а також використання нових наукових роз�
робок і технологій. З цих позицій необхідним є ви�
рішення складних організаційно�технічних пи�
тань, пов’язаних перш за все із забезпеченням ско�
ординованого формування та ведення державних
інформаційних ресурсів центральних та регіональ�
них органів виконавчої влади. Це відноситься в
першу чергу до тих органів державної влади, що
мають у своєму розпорядженні розвинуті терито�
ріально розподілені інфраструктури, орієнтовані
на збір інформації по всій території України, її
обробку в інтересах органів виконавчої влади, а
також всіх організацій та громадян країни. Ефек�
тивність управлінського впливу на об’єкти управ�
ління в регіоні багато в чому залежить від інтег�
рації управлінських структур у межах місцевих
державних адміністрацій, їхніх структурних під�
розділів та органів місцевого самоврядування.

Висновки. Впровадження інформаційно�ана�
літичної системи управління для органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування
надасть можливість підвищити ефективність
організації системи обліку і контролю інформації
за всіма видами діяльності, знизить втрати інфор�
мації. Автоматизація процесів управління знач�
ною мірою визначає й кількісні та якісні пара�
метри соціально�економічного розвитку, впливає
на його результативність. Ефективність функці�
онування інформаційно�аналітичної системи до�
сягається шляхом максимального використання
наявних наукових, технічних, програмних, орга�
нізаційних рішень з метою доведення розробок до

рівня типового проекту, використання існуючих
національних, галузевих і локальних баз даних.

Література

1. Закон України від 04.02.1998 № 74/98�ВР «Про
Національну програму інформатизації» // Офіцій�
ний вісник України. — 1998. — № 10. — С. 375.

2. Дєгтяр А. О. Управлінські рішення в орга�
нах державної влади : монографія / А. О. Дєгтяр,
В. Ю. Степанов, С. В. Тарабан ; [за заг. ред.
А. О. Дєгтяра]. — Х. : С. А. М., 2010. — 276 с.

3. Урядовий портал : Проект Концепції форму�
вання та функціонування інформаційно�аналітич�
ної системи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/
control/publish/article?art_id=34783.

4. Довгий С. О. Засади регіональної інформа�
тизації : монографія / С. О. Довгий, О. В. Копій�
ка, Ю. Т. Черепін ; [за заг. ред. С. О. Довгого]. —
К. : ВПЦ «Тираж», 2004. — 304 с.

5. Нестеренко О. В. Основи побудови авто�
матизованих інформаційно�аналітичних систем
органів державної влади / О. В. Нестеренко. —
К. : Наукова думка, 2005. — 627 с.

6. Коваль Р. А. Інформаційно�аналітичні систе�
ми управління діяльністю регіональних органів
влади: сучасні підходи до їх розробки / Р. А. Ко�
валь // Актуальні проблеми державного управ�
ління : зб. наук. праць. — Х. : Вид�во ХарРІ НАДУ
«Магістр», 2007. — № 1 (31). — С. 349–358.

7. Про Основні засади розвитку інформаційно�
го суспільства в Україні на 2007–2015 роки : За�
кон України від 9 січня 2007 р. // ВВР України. —
2007. — № 12. — Ст. 102.

8. Комеліна О. В. Стратегія трансформації інно�
ваційно�інвестиційного простору України: теорія,
методологія, практика : монографія. / О. В. Коме�
ліна. — К. : ТОВ «ДКС центр», 2010. — 486 с.



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

83

© Є. Л. Рюміна, 2011

УДК 338.48 Є. Л. Рюміна

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КУРОРТНОcТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. У статті проведений аналіз сучасного стану курортної та туристичної сфер Запорізького
регіону, визначено проблеми та запропоновано можливі напрями забезпечення розвитку курортноXтурисX
тичної сфери.

Ключові слова: туризм, курортноXтуристична діяльність, санаторноXкурортний комплекс, внутрішній
туризм.

Summary. In the article the analysis of the modern state of resort and tourist spheres of Zaporizhzhya region is
conducted problems are defined and possible directions of providing of development of resortXtourist sphere are offered.

Keywords: tourism, resortXtourist activity, sanatoriumXresort complex, internal tourism.

Постановка проблеми. Розвиток курортно�тури�
стичної сфери значно впливає на соціально�еконо�
мічне становище кожної країни світу. Зокрема, ту�
ристичний бізнес сприяє розвитку таких галузей
господарства, як будівництво, транспорт, торгівля,
сільське господарство, зв’язок, виробництво товарів
народного споживання, готельний, ресторанний
бізнес тощо. Вихід України на міжнародну арену як
самостійної держави створює сприятливі умови для
розвитку туризму. У свою чергу, туристична діяль�
ність є однією з найважливіших галузей економіки
та невід’ємною ланкою в розвитку міжнародного
співробітництва та інтеграції в світову економіку
для будь�якої держави.

Україна, яка розташована в центрі Європи на
перехресті транспортних шляхів, володіючи бага�
тим рекреаційним і туристичним потенціалом, має
значні передумови для формування високорозви�
неного рекреаційно�курортного та туристичного
господарства. Реалізація заходів «Державної про�
грами розвитку туризму на 2002–2010 роки», зат�
вердженої Постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 29.04.2002 р. № 583, Закону України від 8
липня 2010 р. № 2468�V «Про внесення змін до
Закону України «Про туризм», «Стратегії розвит�
ку туризму і курортів», схваленої Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088
[1; 2; 3] сприяло розвитку туристичної галузі, ство�
ренню нового іміджу українського туризму.

Останніми роками в умовах ринкових відно�
син зросла значущість економіки регіонального
туризму, адже завдання організації курортно�ту�
ристичної діяльності на сьогоднішній день по�
винні вирішуватись як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівнях.

Для Запорізької області розвиток курортно�
туристичної діяльності є одним із пріоритетних
напрямів забезпечення економічного зростання,
збільшення надходжень до місцевих та Держав�
ного бюджету України, що забезпечить підвище�
ний рівень якості життя населення, стане факто�

ром зниження безробіття у регіоні та стабілізує
економічне зростання регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До�
слідженнями в області туристичної діяльності зай�
маються такі науковці, як С. М. Биржаков, Г. О. Во�
рошилова, В. В. Гловацька, Л. Гонтажевська,
А. Ю. Єременко, О. Камушков, О. О. Колесник,
О. О. Косинець, М. М. Костриця, М. І. Лепкий,
І. Г. Павленко, І. Скавронська та ін. Концентрують
увагу у дослідженнях на регіональних проблемах
туристичного бізнесу І. М. Школа, Т. М. Ореховсь�
ка, Д. М. Стеченко, В. Ф. Кифяк, О. П. Корольчук,
М. П. Мальська, О. В. Мельник, Н. В. Мельнікова.

Мета статті — обґрунтувати напрями забез�
печення розвитку курортно�туристичної сфери
Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. Курортно�турис�
тичний бізнес — одна з найприбутковіших галу�
зей індустрії відпочинку. Туризм цілком справед�
ливо виступає стратегічною сферою регіонально�
го розвитку Запорізької області, що регламенто�
вано у низці нормативно�правових документів. У
«Державній стратегії регіонального розвитку Запо�
різької області на період до 2015 року» одним із
пріоритетних напрямів є розвиток курортно�рек�
реаційної сфери. Основною метою у «Програмі
розвитку рекреаційно�курортного комплексу та
туризму в Запорізькій області на 2011–2015 роки»
є створення конкурентоспроможного туристично�
го продукту, який має максимально задовольнити
потреби вітчизняних та іноземних туристів за умо�
ви збереження історико�культурних, природних,
рекреаційних та лікувальних ресурсів [4].

Запорізька область, розташована у південно�
східній частині України на чорноземах степової
зони, окрім потужного промислово�енергетично�
го потенціалу, має достатньо цінні природні та
історико�культурні ресурси для сталого розвитку
туристичної та курортно�рекреаційної сфери.

Південь області омивається водами Азовсь�
кого моря, берегова лінія якого в межах області
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складає понад 300 км. Акваторія Дніпра, залиш�
ки колишніх плавнів історичного Великого лугу
є стабілізуючим рекреаційним фактором індуст�
ріального осередку регіону.

Територія області із населенням близько 1860
тис. чол. займає 27,2 тис. км2 та має розвинуту
систему транспорту: залізничного, автомобільно�
го, водного та авіаційного.

Сприятливий клімат, чудові прибережні пей�
зажі Дніпра, джерела мінеральної води і ліку�
вальні грязі, ласкаве, тепле Азовське море при�
ваблюють туристів. Верховною Радою України
11.01.2005 прийнято Закон України «Про оголо�
шення лікувально�оздоровчої місцевості м. Бер�
дянськ Запорізької області курортом державного
значення» [5, с. 174].

У цілому курортні та рекреаційні території
складають майже 15 % площі області. Всього на
Азовському узбережжі та в акваторії р. Дніпро в
регіоні функціонує близько 600 оздоровчих зак�
ладів. Своєрідністю краю є унікальне поєднання
природних умов, ландшафтів, різноманітних рек�
реаційних ресурсів із рядом емоційно потужних
пам’яток історії, археології, монументального
мистецтва та архітектури.

В області перебуває на обліку близько 8 тис.
об’єктів історико�культурного надбання, найбільш
туристично привабливими із них є [6]:

1) Острів Хортиця — унікальна комплексна
історико�культурна та природна пам’ятка, що охоп�
лює період від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо
відома як колиска Запорозького козацтва та осере�
док першої в світі демократичної республіки.

2) Державний історико�археологічний за�
повідник «Кам’яна Могила» (Мелітопольський
район) — на території 15 га заповідника знахо�
диться пісковий пагорб площею 3 га, який є уні�
кальною пам’яткою стародавньої історії та куль�
тури. У гротах та печерах цього пагорба, яких на
сьогодні відкрито 60, було знайдено петрогліфічні
комплекси — унікальні зразки первісного мис�
тецтва віком до 14 млн. років.

3) Історико�архітектурний заповідник «Сади�
ба Попова» (Василівський район) — диво місто�
будування, музей замкової архітектури пізнього
класицизму, побудований у 1884 році. Аналогів
високоякісного мурування стін із цегли, за сві�
дченнями фахівців, немає ні в Україні, ні у краї�
нах СНД, ні взагалі в Європі.

4) Заповідник «Кам’яні Могили» (Розівський
район). Його площа складає близько 400 га, з них
300 га у складі Донецької області і 100 га в За�
порізькій. Зараз він є одним із чотирьох відділів
Українського державного степового природного
заповідника, який підпорядкований Президії
НАН України. Район урочища «Кам’яні Могили»
у геологічному, біологічному, художньо�емоцій�
ному та історичному аспектах є водночас унікаль�
ним і репрезентативним.

Станом на 2010 рік у Запорізькій області
знаходиться 541 санаторно�курортний та оздоров�
чий заклад — це санаторії, санаторії�профілак�
торії, будинки і бази відпочинку, дитячі оздоровчі
установи, загальна кількість ліжок у яких скла�
дає близько 46,2 тис. Як бачимо з таблиці 1, про�
тягом 2000–2010 рр. спостерігається динаміка
збільшення закладів, які надають курортно�оздо�
ровчі послуги. Зокрема, з 2000 року по 2010 рік
кількість санаторно�курортних та оздоровчих зак�
ладів у регіоні зросла майже на 20 %.

Але, на жаль, у зв’язку з економічною кризою
ситуація в санаторно�курортній галузі різко по�
гіршилася. За роки незалежності України санатор�
но�курортній системі практично не приділялася
увага з боку держави. Відсутність бюджетного
фінансування призвела до згортання ряду держав�
них програм (санаторно�курортне лікування хво�
рих на туберкульоз, травматична хвороба спинно�
го мозку, післяінфарктних хворих і т. д.). Усі спе�
ціалізовані санаторії перейшли, в основному, на
сезонний характер роботи, при цьому багато з них
згорнули свої лікувальні бази і почали переходити
в розряд закладів відпочинку з низьким рівнем
сервісного обслуговування. Через відсутність кон�
тролю почали з’являтися нові заклади (бази відпо�
чинку з лікуванням, центри здоров’я і т. д.), що
мають слабку медичну базу і некваліфікований
персонал. Також впливає на розвиток санаторно�
курортного комплексу Запорізької області слаб�
кість системи законодавчого забезпечення сфери
курортної діяльності. Особливо гостро стоять про�
блеми власності й оподаткування.

Нині санаторно�курортна справа в Україні спи�
рається на діючий Закон України «Про курорти»,
прийнятий у жовтні 2000 р., зі змінами та доповнен�
нями, та відповідну нормативно�правову базу, яка
регламентує діяльність даної сфери, декларуючи
доступність санаторно�курортного лікування для всіх
громадян, і в першу чергу для інвалідів, ветеранів
війни і праці, учасників бойових дій, громадян, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, дітей, хворих на туберкульоз, тощо [8].

У Запорізькій області за 2009 рік спостеріга�
ються негативні тенденції розвитку внутрішньо�
го туризму, звернемося до рис. 1 (за 2009 рік
внутрішніх туристів було 52,7 тис. осіб, що на
17 % менше, ніж 2008 року). Зменшився потік і
іноземних туристів — у 2008 році Запорізьку об�
ласть відвідало 20 тис. туристів, а в 2009 році —
на 3 % менше, це пояснюється складною еконо�
мічною та політичною ситуаціями, які існують у
країні. Так само і туристи�громадяни України, які
виїжджали за кордон, у 2008 році їх кількість
сягала 30 тис. осіб, а в 2009 році на 8 % менше,
це свідчить про зміни уподобань українців у зв’яз�
ку з кризою на користь більш дешевого виду
відпочинку, що, в свою чергу, позитивно позна�
читься на розвитку внутрішнього туризму.
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Таблиця 1
Санаторноcкурортні та оздоровчі заклади

Джерело: [7].

Рис. 1. Динаміка туристичних потоків
у Запорізькому регіоні 2000–2009 рр. Джерело [11]

Також на розвитку туристичної індустрії по�
значаються значні коливання курсів євро та до�
лара, оскільки ціни на турпродукти наведені у
валюті. Так, у 2009 році їх стрімке підвищення
спричинило збільшення реальної вартості путівок
для українців при конвертації у гривню. Найбіль�
ше подорожчання торкнулося турів до країн, що
працюють із доларом. Передусім це Єгипет, краї�
ни Південно�Східної Азії, Північноамерикансь�
кий континент. У той же час, вже весною 2010
року, падіння курсу євро знову вносить не�
стабільність на національний туристичний ринок
та вимагає перерахунку туроператорами вартості
турів, що викликає негативне ставлення туристів
до національних компаній і знижує попит на
подорожі за кордон [9, с. 38].

Звичайно, оптимістичні очікування в складі як
виїзного, так і в’їзного туристичного потоку зали�
шаються. Позитивно вплине на в’їзд до України
іноземних громадян чемпіонат Європи з футболу.
Так, за прогнозами Міністерства культури та ту�
ризму, матчі Євро�2012 в Україні приїдуть поди�
витися понад 800 тис. вболівальників [10].

Отже, Запорізька область, маючи такий рек�
реаційний потенціал, повинна виходити на
світовий ринок туризму, тим самим залучати іно�
земних туристів та інвесторів. Розвиток туризму
та санаторно�курортної сфери в регіоні призве�
де до збільшення доходів, що надходять в регі�

ональні і місцеві бюджети і тим самим покра�
щать рівень життя населення. Крім того, це по�
зитивно позначиться на зростанні попиту на
продукцію місцевої промисловості, збільшенні
об’єктів туризму, стану кон’юнктури у будів�
ництві та інфраструктури в регіоні, дозволить
вирішувати проблеми зайнятості й екології.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Проведений аналіз сучасного стану розвитку ку�
рортно�туристичної сфери в Запорізькій області
доводить, що потенціал курортних закладів та
туристичної діяльності використовується неефек�
тивно, тому доцільне удосконалення діяльності
курортно�туристичної сфери регіону через:

— створення цілісної системи державного уп�
равління туризмом і курортами в області;

— збільшення темпів зростання обсягів інвес�
тицій у розвиток матеріальної бази туризму області;

— покращення стану туристичної, сервісної
та інформаційної інфраструктури курортних зон
області;

— збалансування соціальної та економічної
ефективності використання рекреаційних ре�
сурсів та необхідності їх збереження;

— підвищення забезпеченості туристичної і
курортної галузі висококваліфікованими спеціа�
лістами;

— удосконалення бази даних стосовно
об’єктів туристичної та курортної сфери;

— збільшення темпів процесів модернізації за�
старілої курортно�рекреаційної та туристичної інфра�
структури та залучення інвестицій в їх розвиток;

— оптимізацію оподаткування курортно�ту�
ристичної діяльності, що сприятиме підвищенню
дохідної частини бюджету;

— підвищення рівня маркетингових дослі�
джень у сфері туристсько�екскурсійної та сана�
торно�курортної діяльності, посилення інформа�
ційно�рекламного забезпечення на внутрішньо�
му і, особливо, на зовнішньому ринках.
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ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
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УДК 331.101.3 І. І. Бажан

ЯКІСТЬ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті висвітлено значення якості праці як одного із найважливіших факторів функціоX
нування та економічного розвитку підприємства. Для збереження його конкурентних переваг необхідна чітка
система управління якістю праці, яка є її органічною складовою.

Ключові слова: якість праці, ефективність, трудовий потенціал, людський капітал, мотивація, конкуX
рентоспроможність, інвестиційноXінноваційна політика, система стимулювання.

Summary. The article examines the value of labour quality as one of the most essential factors of functioning and
economic development of enterprise. For the maintainance of its competitive edges it is clear control important to have
a system by labour quality, which is its organic constituent.

Key words: quality of labour, efficiency, labour potential, human capital, motivation, competitiveness, investmentX
innovative policy, stimulation system.

Актуальність теми. В умовах ринкової еконо�
міки система економічних законів і виробничих
взаємовідносин вимагає спрямованості управлін�
ня на забезпечення такого рівня якості продукції,
який би найповніше задовольняв вимоги спожи�
вачів та ринку. Тому управління якістю продукції
потребує вдосконалення виконання всіх управ�
лінських функцій, і, в першу чергу, управління
якістю праці, яка є одним із найважливіших фак�
торів забезпечення якості продукції, підвищення
ефективності підприємства, його економічного
розвитку та збереження конкурентних переваг.

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні
питання ефективного використання трудових
ресурсів, у тому числі питання підвищення про�
дуктивності, мотивації, якості праці, були й за�
лишаються об’єктом активних наукових дослі�
джень. Різні аспекти цієї проблеми досліджують
українські вчені: О. А. Грішнова, О. О. Гераси�
менко, І. К. Бондар, В М. Дашок, А. М. Колот,
П. Т. Саблук, М. В. Семикіна, А. С. Тельнов, М. І. До�
лішний, Д. П. Богиня, Ю. М. Краснов, С. І. Бан�
дур та ін. Однак всі важливі теоретичні дослі�
дження поки що не дали вичерпних відповідей
на актуальні питання створення ефективної си�
стеми управління якістю праці.

Постановка проблеми. Для виживання в умо�
вах сучасної кризи на підприємстві мають пра�
цювати висококваліфіковані працівники з висо�
ким рівнем віддачі. Для цього необхідна ефектив�
на система організації, мотивації, що повинні
спрямовувати діяльність працівників на досяг�
нення цілей організації.

Виклад основного матеріалу. Управління які�
стю праці — це сукупність дій і заходів, спрямо�
ваних на підвищення ефективності діяльності
підприємства відповідно до його стратегії, тобто

своєрідний процес, що постійно перебуває в
стадії розвитку, оновлення, вдосконалення. Тоб�
то управління якістю праці є невід’ємною части�
ною загальної системи управління підприєм�
ством. Системний підхід до управління якістю
праці передбачає ефективну взаємодію всіх учас�
ників виробничого процесу, діяльність яких спря�
мована на чітко сформульовану мету — вироб�
ництво продукції такого рівня та якості, який
задовольняє потреби споживачів, встановлені
стандарти та вимоги, сприяє зростанню конку�
рентоспроможності підприємства.

Використання трудових ресурсів є заключ�
ною фазою відтворювального циклу формування
трудового потенціалу. Чим краще сформований
трудовий потенціал у кількісному і якісному від�
ношенні, тим вищою може бути його віддача при
використанні. Результат реалізації сформовано�
го трудового потенціалу залежить від того, на�
скільки раціонально розподілені трудові ресурси
по певних територіях і за галузями, тобто за ра�
хунок раціонального розподілу і перерозподілу
трудових ресурсів певної території може бути
отриманий значно більший результат при одній і
тій же сукупності індивідуальних трудових потен�
ціалів, сформованих на певній території. В свою
чергу, від результативності використання трудо�
вого потенціалу залежить формування нової ро�
бочої сили, відновлення і відтворення функціо�
нуючої робочої сили, а значить, і самого трудо�
вого потенціалу. Виходячи з принципів ринкової
економіки, найбільш ефективною є інтенсивна
форма використання трудового потенціалу, яка
забезпечує менші сукупні витрати робочої сили
на одиницю кінцевого продукту. Ринкові відно�
сини мають вплив на змістовний характер окре�
мих фаз відтворювального циклу. Так, зменшуєть�
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ся роль кількісної складової формування трудо�
вого потенціалу, що пов’язано з уповільненням
природного приросту населення, від’ємним саль�
до міграції трудових ресурсів. Ці процеси обме�
жують зростання трудового потенціалу певної
території. Зростає значення якісної складової
трудового потенціалу за рахунок підвищення
рівня освіти населення та інтелектуалізації праці.
Ринкові відносини регулюють розподіл і перероз�
поділ робочої сили, спрямовуючи трудові ресур�
си в ті галузі та підприємства, де забезпечується
найбільш ефективне їх використання [1, с. 33].

Керівництво також уже не сумнівається в
необхідності утримувати кваліфікованих праців�
ників на підприємстві, адже саме люди, з їхньою
кваліфікацією і мотивацією, є тією рушійною
силою, завдяки якій організація досягає необхід�
ного рівня конкурентоспроможності. Тому на
зміну примусовим методам управління поступо�
во приходять методи, які стимулюють трудові
зусилля. Тенденцією сучасного виробничого ме�
неджменту є переорієнтація від технократичних
методів управління до методів, які впливають на
свідомість і трудову поведінку працівників. Впли�
вати на трудову поведінку можна через поглиб�
лену мотивацію співробітників.

Отримати найбільш повне уявлення про ви�
користання трудового потенціалу, розробити засо�
би цілеспрямованого впливу на систему процесів
виробництва з метою його гуманізації та підвищен�
ня якості продукції можна шляхом аналізу й оцін�
ки якості праці. А на основі комплексного управ�
ління якістю за участі всіх працівників, включаю�
чи вище керівництво підприємства, створювати
продукцію вищої якості з меншими витратами,
збільшувати обсяги виробництва та реалізації і як
наслідок — підвищувати свої доходи.

Персонал підприємства виступає і як суб’єкт,
і як об’єкт управління якістю праці, має відпо�
відати своєму призначенню за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем, психологічними та іншими яко�
стями. Тому забезпечення ефективного функціо�
нування механізму управління якістю праці виз�
начається також і тим, як здійснюється відбір,
розподіл персоналу та його оцінка.

Мета управління якістю праці полягає в до�
сягненні максимального результату від її зростан�
ня за оптимізації витрат підприємства, що вини�
кають на різних стадіях економічної діяльності з
розробки до реалізації продукції, а в остаточному
підсумку — у підвищенні конкурентоспромож�
ності підприємства. Серед завдань управління
якістю праці варто виокремити такі: планування,
організація, контроль та регулювання процесів
підвищення якості праці; забезпечення розвитку
співробітників та їх мотивація до підвищення рівня
якості праці; охорона праці, збагачення та полег�
шення праці; створення організаційно�методичної
бази раціонального управління якістю праці та

умов для її ефективного використання; створення
необхідних організаційно�технічних та соціально�
економічних умов для позитивної самоорганізації
елементів виробничої системи; підтримання спри�
ятливого соціально�психологічного клімату в тру�
довому колективі, виховання у працівників кор�
поративного патріотизму, культури, якості та інно�
ваційності праці; формування та здійснення ефек�
тивної соціальної політики в організації [2, с. 47].

Системний підхід до управління якістю праці
вимагає дотримання певних принципів, таких як:

— планування (чітка організація та коорди�
нація усіх процесів, дій в організації);

— оптимальне поєднання централізації, персо�
нальної відповідальності керівника та його підлеглих;

— економічне обґрунтування обсягів необхід�
них витрат за основними напрямами підвищення
якості праці (навчання, підвищення кваліфікації
персоналу, витрати на оплату та охорону праці;

— мотивація праці, яка стимулює керівників
і весь персонал працювати з повною віддачею,
забезпечуючи при цьому високий рівень якості
праці на підприємстві;

— впровадження системи контролю (бюдже�
тування) з метою виявлення резервів підвищен�
ня якості праці та ефективності виробництва.

Працівник має бачити свою участь у реалізації
стратегії розвитку організації, усвідомлюючи за�
лежність свого добробуту та особистого прогресу
від її успіху. Спеціалісти з управління персоналом
зазначають, що тільки 10–15 % співробітників
викладаються на 100 % незалежно від стану справ
у компанії, тоді як більшість потребують постійної
мотивації та підтримки. Тому мотивація персона�
лу — одна з найважливіших функцій менеджмен�
ту в демократичному суспільстві, яка має сприяти
вільному розвитку і самореалізації особистості в
межах загальнолюдської моралі [3, с. 78].

Отже, щоб кожен працівник підприємства
прагнув досягнення цілей організації щодо якості,
він має бути до цього мотивованим, а ефективність
мотивації залежить від особистих особливостей
людини, і насамперед від її ціннісних орієнтацій.

Основним змістом, суттю управління якістю
праці є багатогранний процес впливу суб’єкта на
об’єкт управління. Структуру цього впливу станов�
лять методи управління людьми на виробництві:
адміністративні, економічні, правові та соціально�
психологічні. Адміністративні методи орієнтовані
на такі мотиви поведінки, як: усвідомлена не�
обхідність дисципліни праці, почуття відповідаль�
ності, прагнення людини працювати на певному
підприємстві тощо. Ці методи відрізняються пря�
мим впливом: будь�який регламентний або адмі�
ністративний акт підлягає обов’язковому виконан�
ню. Економічні та соціально�психологічні методи
мають непрямий характер управлінського впливу.
За допомогою економічних методів здійснюється
матеріальне стимулювання колективів та окремих
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співробітників. Ці методи ґрунтуються на викори�
станні економічного механізму. Соціально�психо�
логічні методи управління ґрунтуються на вико�
ристанні соціального механізму (система взаємин
у колективі, соціальні потреби тощо). Правові
методи ґрунтуються на правовому забезпеченні уп�
равлінського процесу [4, с. 32].

Можна визначити такі основні напрями
підвищення рівня якості праці:

 підвищення рівня мотивації працівників
щодо якості (залежність розміру заробітної пла�
ти від якості праці, матеріальне та нематеріальне
заохочення за її результати, застосування систе�
ми стимулювання персоналу щодо забезпечення
якості послуг, просування по службі та ін.).

 підвищення рівня якості робочої сили (під�
вищення професійного рівня персоналу, підготов�
ка та перепідготовка, інтелектуалізація праці);

 впровадження інвестиційно�інноваційної
політики на підприємстві (використання нової
техніки та прогресивних технологій, нових видів
сировини і матеріалів для виготовлення про�
дукції підвищеної якості);

 поліпшення умов праці та її охорони (удос�
коналення організації праці, поліпшення робочих
місць, тощо);

 оптимізація організаційних чинників став�
лення до якості праці (удосконалення структури
управління виробництвом, впровадження систе�
ми управління якістю продукції на підприємстві,
розширення суміщення професій і функцій, під�
вищення рівня дисципліни праці тощо).

Ураховуючи першочергову важливість підви�
щення якості праці для економічної та соціаль�
ної ефективності підприємства, керівники і спе�
ціалісти всіх рівнів мають розробляти і впрова�
джувати програми управління якістю праці. Про�
грами управління якістю праці на підприємстві
охоплюють такі етапи:

1) оцінка досягнутого рівня якості праці на під�
приємстві в цілому і за окремими видами праці;

2) пошук і аналіз резервів підвищення якості
на основі інформації, одержаної в процесі вимі�
рювання й оцінювання;

3) розробка плану використання резервів
підвищення якості праці, який має охоплювати
конкретні заходи й терміни їх реалізації:

4) фінансування витрат на розробку та впро�
вадження програм, визначення відповідальних
виконавців;

5) розробка системи мотивації персоналу з
метою досягнення запланованого рівня якості;

6) контроль за реалізацією заходів, передба�
чених програмою та їх виконання;

7) оцінювання реального впливу передбачу�
ваних заходів на зростання якості праці.

Забезпечення ефективного управління якістю
можливе лише за умови відповідності потенціалу
(особистісного, професійного, духовного) праців�

ників підприємства вимогам його надійної, ефек�
тивної роботи. Не останнє значення має соціаль�
на захищеність, стабільність, рівень заробітної
плати. Серед найважливіших причин, які обумов�
лювали різке падіння реальної заробітної плати в
попередні роки, слід назвати випереджальне зро�
стання цін на товари і послуги за відсутності ме�
ханізмів захисту доходів від інфляції, різку транс�
формацію безкоштовних соціальних благ у платні,
масові і довготривалі затримки виплати зарпла�
ти, підвищення рівня реального безробіття. Ви�
пускники училищ, технікумів і вищих технічних
навчальних закладів не знаходили собі роботи за
спеціальністю з гідною заробітною платою і ви�
мушені були змінювати професію або шукати
вищі заробітки за кордоном. На підприємствах за�
лишалися літні люди, які погоджувалися на мізер�
ну заробітну плату. Серед молоді стало «непопу�
лярним» навчатися в професійно�технічних учи�
лищах, та і технічні навчальні заклади не корис�
туються популярністю [5].

З подальшим розвитком і вдосконаленням
виробництва найважливішими рисами людини�
працівника стають розвиток творчих здібностей,
професійних навичок, особистих цінностей. Вод�
ночас зростає роль змістовної роботи, поши�
рюється підхід до працівника як соціальної лю�
дини. Такий підхід потребує організації управ�
ління якістю праці та продукції з урахуванням
людського чинника виробництва. Адже найваж�
ливішим фактором якості праці на сучасному
етапі економічного розвитку стає якість трудового
потенціалу. Ці дві категорії (якість праці та якість
трудового потенціалу) перебувають у тісному
взаємозв’язку. По�перше, у процесі праці люди�
на підвищує якість свого життя за рахунок ство�
рення продукції високої якості, яка є засобом
задоволення її зростаючих потреб. По�друге, у
системі праці створюються і розвиваються підси�
стеми соціальної взаємодії та взаємовідносин, які
постійно ускладнюються. Це потребує широкого
впровадження партисипативного управління як
одного з факторів підвищення якості спільної
праці. По�третє, у процесі змістовної праці знач�
ною мірою реалізуються особисті цілі працівни�
ка, уречевлюються його знання, досвід, навички,
створюються нові знання, елементи духовного
зв’язку. Разом зі зростанням якості праці збага�
чуються й характеристики людського капіталу,
відбувається повніший розвиток творчих здібно�
стей, зростає потреба в постійному підвищенні
кваліфікації і професійних знань, підвищується
загальна мотивація працівників до праці [6, с. 48].

Отже, щоб кожен працівник підприємства
працював на досягнення цілей організації щодо
якості, він має бути до цього мотивованим, а
ефективність мотивації залежить від особистих
здібностей людини та її ціннісних орієнтацій [7,
с. 5]. Важливість цього аспекту в управлінні якіс�
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тю праці пояснюється незамінністю такого стра�
тегічного ресурсу, як людський капітал. Людсь�
кий капітал, будучи частиною сукупного капіталу,
є сполученням складових його елементів, як вро�
джених, так і сформованих в результаті інвестицій,
та накопичений відповідний стан здоров’я, освіти,
здібностей, навичок, енергії, культурного розвитку
як конкретного індивіда, групи людей, так і су�
спільства в цілому, що доцільно використовуються
в тій чи іншій сфері суспільного відтворення, спри�
яють економічному росту і впливають на величину
доходів їхнього власника. В цілому людський ка�
пітал пов’язаний з розв’язанням проблем економіч�
ного зростання, удосконалення соціальних відно�
син, змісту трудової діяльності, мотивації, викори�
стання інтелектуального потенціалу суспільства.
Формування людського капіталу потребує додатко�
вих інвестицій з метою отримання додаткових при�
бутків у майбутньому. Це дає підставу відносити
інвестування в людський капітал як складову інно�
ваційної моделі розвитку економіки та пов’язано із
необхідністю набуття нових знань та інформацій�
них технологій і нових засобів комунікацій.

Щоб кожен працівник підприємства прагнув
досягнення цілей організації щодо якості (вимо�
га стандарту ІSО 9001), він має бути до цього
мотивованим, а ефективність мотивації залежить
від особистих особливостей людини, і насампе�
ред від її ціннісних орієнтацій.

Принцип якості залучення персоналу знай�
шов своє відображення у вимогах стандарту, що
передбачають упровадження певних заходів: після
визначення цілей організації вищим керівницт�
вом необхідно встановити відповідальність та
повноваження кожного працівника, про що ін�
формувати через написання посадових інст�
рукцій, посадові переміщення керівників та спе�
ціалістів, присвоєння розрядів робітникам, вста�
новлення рівня заробітної плати, пов’язаного з
результатами навчання і практичного застосуван�
ня отриманих знань, умінь та навичок. Результа�
тивність цих заходів завжди можна оцінити, ви�
користовуючи інструменти, які пропонує сам
стандарт ІSО 9001: проведення аудитів системи
управління якістю, аналіз отриманих від спожи�
вача рекламацій, аналіз виникнення продукції,
яка не відповідає встановленим вимогам.

На жаль, сам стандарт ІSО 9001 не містить
вимоги мотивувати працівників для досягнення
цілей щодо якості. У свою чергу, фахівці з якості
справедливо вважають, що навіть професійно роз�
роблена система управління якістю не працювати�
ме, якщо персонал не мотивований, тому почали
використовувати досягнення теорії мотивації і ув’я�
зувати їх із системою управління якістю. Такий
підхід на сьогодні є перспективним, оскільки сис�
тема якості, яка побудована згідно з вимогами стан�
дарту ІSО 9001, може бути початком для побудови
і впровадження системи мотивації працівників [8].

З інноваційним розвитком економіки, а відпо�
відно і виробничих відносин у працівників повинно
зростати розуміння значення діяльності підпри�
ємства, взаємозв’язку між окремими робочими міс�
цями та їхньої ролі в єдиному технологічному проце�
сі. Тобто на особливе місце підіймається знання тех�
нології та принципів організації виробництва, про�
фесійна поведінка та трудова мораль працівника.

В умовах нашого суспільства особливо ці�
нується наявність у працівників інтелектуального
капіталу — не просто накопичення нових знань та
навичок у процесі трудової діяльності, а вміння їх
творчо застосовувати, тобто створювати нові інте�
лектуальні активи. Причому йдеться не тільки про
окремих працівників, а про трудові колективи за�
галом. На особливу увагу заслуговує той факт, що
на Заході однією із важливих складових політики
інтелектуалізації трудової діяльності є принцип
залежності заробітної плати від рівня освіти і ква�
ліфікації. Модернізація виробництва, розширен�
ня застосування та розвиток нових наукоємних
технологій ведуть до змін професійно�кваліфіка�
ційної структури попиту та пропозиції на ринку
праці та підвищення вимог до якості робочої сили.
Професійне навчання різних категорій населення
є одним із найважливіших заходів активної по�
літики зайнятості, що виступає засобом досягнен�
ня стабільного економічного зростання, активно
впливає на профілактику масового безробіття
з�поміж зайнятого населення, забезпечує збере�
ження і розвиток людського капіталу.

Сучасне становище характеризується висо�
кою нестачею кваліфікованих кадрів за окреми�
ми професіями та спеціальностями. Однією з
причин є неспівпадіння структури професійної
освіти з потребами ринку праці за кваліфікацій�
ним рівнем та професійною структурою.

Незбалансованість існуючих трудових ре�
сурсів та робочих місць, що пов’язано з відсут�
ністю їх планування, недосконалістю інвестицій�
ної політики, збереженням високої питомої ваги
непрестижної фізичної малокваліфікованої праці,
тяжких та шкідливих умов праці. Найбільш дефі�
цитними на сьогодні є професії, за якими відсут�
ня спеціальна базова освіта. Невідповідність сфе�
ри професійної освіти потребам ринку праці,
відсутність державних пріоритетів у галузі осві�
ти, зниження якості підготовки фахівців, слабка
прив’язка програм підготовки до потреб вироб�
ництва, зниження престижу професій науково�
технічного спрямування закладають проблеми
структурної невідповідності майбутніх попиту та
пропозиції робочої сили у професійно�кваліфіка�
ційному розрізі та збільшують кількість неконкурен�
тоспроможних робочих місць. Занадто зарегульо�
ваний ринок праці не зробив інститути ринку
праці більш гнучкими, що збільшує витрати ро�
ботодавців на найм випускників, дезорієнтує
професійну освіту. Проте потреба роботодавців у
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фахівцях з вищою професійною освітою нижча за
відповідні пропозиції на ринку праці.

Серйозним недоліком є те, що наша держава в
процесі ринкових реформ майже цілком втратила
контроль над заробітною платою та доходами. Як
наслідок виникли перекоси в оплаті праці не на
користь кваліфікованої діяльності, а заробітна пла�
та перестала справляти економічний і соціальний
вплив, натомість зросли нетрудові доходи. Інша
ситуація складається в розвинутій ринковій еко�
номіці — навіть тоді, коли фірма з якихось причин
не може в певний період надати кваліфікованому
спеціалісту роботу відповідно до його можливостей,
розмір заробітної плати встановлюється, як прави�
ло, з урахуванням його загальної професійно�ква�
ліфікаційної підготовки. Тимчасова переплата в
подальшому цілковито компенсується внеском пра�
цівника в розвиток підприємства.

Висновки. Реалізація європейського вибору
України, здійснення прориву в постіндустріальну
економіку потребує переосмислення ролі людини
в економічному процесі не як фактора виробниц�
тва, а як його суб’єкта, потреби якого слід поста�
вити в центр соціально�економічного розвитку.
Особливу увагу на даному етапі варто приділити
створенню належних матеріальних умов для роз�
ширеного відтворення якісної робочої сили, а та�
кож активізації значущих соціальних мотивів інно�
ваційної економічної діяльності. У той же час
необхідно підвищити вимоги до управління якістю
праці на підприємстві, зростання рівня якої здат�
не підвищувати соціальні та економічні результа�
ти діяльності підприємства. Отже, мета забезпе�
чення ефективного функціонування та конкурен�

тоспроможності підприємства вимагає викорис�
тання розробленого організаційно�економічного
механізму управління якістю праці персоналу,
який дозволить удосконалити цей процес.
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Постановка проблеми. Нова постіндустріальна
світоглядна парадигма, що формується нині, обу�
мовлює пошук та впровадження інноваційних
концепцій, ідей і стратегій. Основними ознаками
постіндустріальної економіки виступають пріори�
тетна роль знань, інформації, науки і людських ре�
сурсів — культурного, соціального (людського ка�
піталу) — по відношенню до економічного у за�
гальній структурі капіталу [1, с. 3].

З переходом до постіндустріального суспільства
інститути перетворюються більшою мірою у внут�
рішні регулятори поведінки людей. При цьому зов�
нішні інститути залишаються гарантією встановле�
ного порядку, але їм не належить вирішальна роль.
Остання переходить до внутрішніх норм регуляції
поведінки, які представлені мораллю [2, с. 53].

Характеризуючи особливості економіки знань,
проф. В. П. Колесов відзначає, що неформальні
зв’язки у рамках соціальних мереж дозволяють
компенсувати обмеження ієрархічно формалізо�
ваних відносин і створити атмосферу творчого
самовираження і розкриття індивідуальних здіб�
ностей. Така атмосфера формує новий — інтелек�
туальний — тип персоналу організацій, націлено�
го на створення нової вартості за рахунок реалі�
зації нововведень, винаходів і ініціатив в усіх
сферах діяльності. За таких умов основними зав�
даннями менеджменту виступають розвиток
здібностей співробітників, сприяння обміну знан�
нями, мобілізація інтелектуальних ресурсів для
досягнення цілей організації [3, с. 531].

Таким чином, нині відбувається формуван�
ня особливого типу організаційної культури, ос�
новними цінностями якої виступають орієнтація
на інноваційний розвиток, високу якість, безпе�
рервне навчання, генерування нових знань, ак�
тивний обмін і впровадження нових знань у прак�
тичну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До�
слідженню питань формування, розвитку, оціню�
вання та тенденцій зміни різноманітних складо�
вих організаційної культури присвячені праці
О. Г. Тихомирової, Е. А. Капітонова, Г. П. Зінчен�
ко, А. Б. Зубкової, Л. К. Семів, М. І. Шаповала
та ін. Водночас більш детального розгляду потре�
бує така складова організаційної культури, як
культура якості, її взаємозв’язок із професійним
розвитком персоналу та вплив на ефективність
організації системи навчання на підприємстві.

Метою статті є визначення ролі культури
якості як чинника професійного розвитку кадрів
та обґрунтування шляхів підвищення її рівня на
вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. За визначенням
О. Г. Тихомирової, організаційна культура являє
собою ідеологію управління і організації соціаль�
но�економічної системи, спрямовану на підви�
щення трудового потенціалу системи, та відобра�
жає основні цінності організації. Вона присутня
в усіх сферах діяльності людини в організації, і її
функції реалізуються в усіх функціональних бло�
ках системи управління підприємством (рис. 1).

При цьому система управління персоналом,
яка передбачає управління трудовими процесами
і трудовими ресурсами, є однією з найбільш
близьких до організаційної культури.

Необхідно підкреслити, що у сучасних умо�
вах, під час формування інноваційної моделі роз�
витку національної економіки, все більшу увагу
фахівців привертають такі складові організацій�
ної культури, як інноваційна культура, культура
якості, інформаційна культура тощо.

Зокрема, загальна тенденція сучасних поглядів
на роль культури організації у забезпеченні і підви�
щенні рівня якості характеризується: по�перше,
розглядом якості як основного критерію оціню�
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Рис. 1. Структурна модель змісту організаційної
культури. Джерело: [4, с. 14]

вання роботи організації, трактуючи її у широко�
му розумінні; по�друге, усвідомленням того, що
покращення якості усіх процесів, що відбувають�
ся на підприємстві, можливе лише разом з вироб�
ленням і впровадженням суттєвих змін в органі�
заційній культурі і поведінці працівників, прове�
денням різноманітних заходів навчання і безперер�
вного розвитку усього персоналу.

Отже, культура є сполучною ланкою, яка
об’єднує і мобілізує персонал організації для ви�
рішення проблем якості. Важливе місце у ній має
займати відданість персоналу ідеалам якості, яка
виховується у процесі залучення всіх працівників
до вирішення проблем якості.

Взаємодія загальної культури організації та
культури управління повинна забезпечувати най�
повніше залучення кожного працівника органі�
зації до вирішення питань підвищення якості та
постійного удосконалення процесів.

Індикатори прояву культури якості діяльності
підприємств та їхні характеристики при найви�
щому рівні розвитку наведені в табл. 1.

Крім того, доцільним є упровадження відпо�
відного моніторингу поточного стану та забез�
печення диференційованого підходу до управ�
ління професійним розвитком для різних кате�
горій персоналу (рис. 2).

На першому етапі провадиться оцінка наяв�
ного стану управління розвитком кадрів на кон�
кретному підприємстві, а також визначаються
майбутні вимоги до персоналу і його компетент�
ності. Після цього робота провадиться на рівні
вищого управлінського складу, оскільки ефек�
тивність функціонування системи у значній мірі
залежить від розуміння керівництвом необхід�
ності функціонування системи управління які�
стю, узгодженості загальної стратегії, філософії,
системи цінностей. На цьому рівні розробляють�

Рис. 2. Організація професійного розвитку
різних категорій персоналу в контексті

підвищення культури якості

ся основні принципи і правила якості роботи,
вимоги до компетентності усього персоналу, еле�
менти системи заохочення і мотивації персоналу
до розвитку і якісної праці.

На рівні середньої ланки керівного складу
організації відбувається деталізація системи управ�
ління розвитком кадрів та пристосування її до ви�
мог конкретного відділу, виробничої дільниці тощо.

Ефективне функціонування системи мене�
джменту якості передбачає насамперед розвиток та
залучення до процесів удосконалення усього пер�
соналу підприємства. На цьому рівні здійснюють�
ся: визначення ключових вимог до компетентності
з урахуванням майбутніх вимог та розробка інди�
відуальних програм навчання і розвитку; форму�
вання і розвиток команд, розподіл ролей у команді;
налагодження ефективної комунікації і роботи
груп; вивчення ефективних методів роботи з клієн�
тами, партнерами; вивчення методів забезпечен�
ня якості, бездефектності праці; досягнення розу�
міння інституту лідерства, стилів керівництва;
обґрунтування необхідності змін та безперервно�
го удосконалення роботи; забезпечення участі у
підвищенні якості процесів усього персоналу.

Висновки. Отже, при формуванні культури
якості слід враховувати, що підвищення ефектив�
ності і якості не є результатом однієї великомасш�
табної реформи; це результат постійного усунення
багатьох дрібних проблем і зміна систем управління
організацією таким чином, щоб ці проблеми не по�
вторювались. Навчання з питань підвищення якості
повинно бути постійним процесом і відповідати
змінам у навколишньому середовищі організації.

В умовах необхідності постійного оновлення
знань та забезпечення конкурентоспроможності тру�
дового потенціалу, виникає нагальна потреба навчан�
ня упродовж життя. При цьому строки й межі підви�
щення кваліфікації визначаються не стандартними
регламентованими процедурами, а необхідністю
гнучко реагувати на зміни та нововведення. Суттєва
роль належить неформалізованим формам профе�
сійного навчання. Останні досягнення управлінсь�
кої теорії і практики підтверджують, що в основу по�
будови системи управління розвитком персоналу
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Таблиця 1
Характеристики індикаторів культури якості

необхідно закладати ідею соціального партнерства,
за якого відносини між усіма зацікавленими сторо�
нами формуються через пошук компромісів, шляхів
взаєморозуміння й співробітництва.

Тому виявлення проблемних аспектів у сфері
якості та організація інтенсивного навчання пер�
соналу з цих питань сприятиме підвищенню
якості усіх процесів, які відбуваються на
підприємстві, а отже, і покращенню якості та
зростанню конкурентоспроможності продукції на
національному та міжнародному ринках.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Анотація. Проаналізований рівень соціального розвитку сільських територій України та їх населення в
контексті встановлення тенденцій динаміки демографічних показників, стану ринку праці, соціальної та
побутової інфраструктури. Наведені кількісні показники у цих сферах та графічні матеріали, які відобраX
жають динаміку розвитку сільських територій.

Ключові слова: соціальноXтрудовий потенціал села, чисельність сільського населення, міграція сільського
населення, економічна активність сільського населення, зайнятість сільського населення.

Summary. It is analysed the level of social development of rural territories of Ukraine and their population in
the context of establishment of demographic indicators dynamics tendencies, labour market, social and domestic
infrastructure condition. Quantitative indexes in these spheres and graphic materials which represent the dynamics
of development of rural territories are resulted.

Key words: social labour potential of village, quantity of rural population, migration of rural population, economic
activity of rural population, employment of rural population.

Постановка проблеми. Соціально�економічний
розвиток суспільства базується, передусім, на
ефективному використанні трудового потенціалу.
Кризові процеси, що відбуваються в Україні, при�
звели до масштабних втрат трудового потенціалу і
деформації його структури. Основними причина�
ми виникнення проблеми, пов’язаної із зайняті�
стю сільського населення, є високий рівень перед�
часної смертності сільського населення та критич�
но низький рівень народжуваності; значна трудо�
ва міграція кваліфікованих сільських працівників;
низький рівень зайнятості селян, високий рівень
сільського безробіття і нерегламентованої тіньової
зайнятості; низький рівень доходів сільського на�
селення, зниження якості його життя. Саме тому
аналіз сучасних тенденцій цих факторів та зайня�
тості сільського населення в цілому є доволі акту�
альним та допоможе у формуванні механізму збе�
реження трудового потенціалу села.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блемі зайнятості населення присвячено чимало
наукових досліджень. Їх результати широко ви�
світлені у працях провідних українських вчених:
С. І. Бандура, Д. П. Богині, О. А. Бугуцького,
В. В. Вітвіцького, І. Ф. Гнибіденка, С. О. Гудзин�
ського, В. С. Дієсперова, О. І. Здоровцова, Т. М. Кі�
р’ян, А. М. Колота, Ю. М. Краснова, Г. І. Купало�
вої, Е. М. Лібанової, В. І. Лишиленка, В. Я. Ме�
сель�Веселяка, В. В. Онікієнка, Т. П. Петрової,
І. Л. Петрової, О. Д. Руснака, П. Т. Саблука, В. В. Юр�
чишина, К. І. Якуби. Заслуговують на увагу праці
зарубіжних вчених: В. Г. Костакова, Л. І. Костіна,
І. С. Маслової, Г. Е. Слезінгера, А. Чаянова,
Дж. Кейнса, А. Маршала, Д. Рікардо, П. Самуель�
сона, А. Сміта та інш.

Віддаючи належне науковим розробкам за�
значених вчених, а в багатьох випадках їх осно�
воположному внеску у вирішення теоретико�ме�

тодичних проблем зайнятості та ринку праці, не�
обхідно зазначити, що питання зайнятості саме
сільського населення все ще недостатньо вивчені
та не отримали належного висвітлення як у нау�
ковій літературі, так і в нормативних матеріалах
органів державної влади.

Метою статті є дослідження сучасного стану,
тенденцій і структури зайнятості сільського на�
селення України.

Виклад основного матеріалу. Тенденції значно�
го скорочення трудового потенціалу села харак�
терні для всіх розвинених країн світу, в тому числі
й країн Західної Європи. Бурхливий розвиток бу�
дівництва, вищий рівень зайнятості та доходів
міських жителів, привабливі умови для проживан�
ня та праці сприяють переміщенню селян у міста.
Проте такі процеси при їх подальшому поглиб�
ленні можуть призвести до втрати та занепаду
соціальної й культурної життєздатності багатьох
сільських районів. В Україні третина населення
проживає у сільській місцевості. Проведені аграрні
реформи суттєво вплинули на звуження сфери
застосування праці сільських мешканців, спричи�
нили масові вивільнення працівників. Збережен�
ня та поглиблення зазначених тенденцій здатні
загрожувати національній безпеці країни та обме�
жувати суспільний розвиток у майбутньому. Зупи�
нити руйнацію структури та скорочення трудово�
го потенціалу можна шляхом використання меха�
нізму його збереження. Формування механізму
збереження і примноження трудового потенціалу
села залежить від внутрішніх закономірностей його
розвитку і зовнішніх умов використання. Україна
поступово набуває статусу країни з ринковою еко�
номікою. Прийняття її до Світової організації
торгівлі підтверджує цей факт і передбачає подаль�
ший інтенсивний розвиток національної економі�
ки на базі посилення конкурентоспроможності.
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Що, в свою чергу, вимагає підвищення трудової та
соціальної активності, покращення якісних та
кількісних характеристик трудового потенціалу
села та приведення їх у відповідність до стандартів,
які діють у глобальних євросистемах [1, с. 1].

Нині на сільській території України прожи�
ває 31,41 % загальної чисельності населення Ук�
раїни, або близько 14,44 млн. осіб (рис. 1). За
останні роки соціально�трудовий потенціал села,
на жаль, суттєво погіршився, зокрема, процеси
зменшення сільського населення та чисельності
зайнятих у сільському господарстві та в інших
сферах діяльності на сільських територіях набу�
ли незворотного характеру.

Зазначені негативні демографічні і міграційні
явища також є наслідком деградації соціальної
інфраструктури села, яка за останні роки також
не отримувала необхідних економічних умов для
розвитку через скорочення робочих місць у
сільськогосподарському виробництві та інших
сферах діяльності.

У процесі реструктуризації сільгосппід�
приємств вони передають об’єкти соціальної
інфраструктури на баланс сільських рад, які за�
безпечують мізерне їх фінансування. Це зумов�
лює значний занепад соціальної інфраструктури
сільських територій, що, у свою чергу, впливає на
демографічну ситуацію.

Основних життєзабезпечуючих чинників у
сільських населених пунктах (закладів освіти,
охорони здоров’я, культури, побуту, комунального
господарства тощо) значно менше від потреби і
фактичного рівня в містах.

Нині на селі не функціонує навіть мінімально
необхідна мережа медичних закладів, а наявні не
забезпечені медичним устаткуванням, висококва�
ліфікованими спеціалістами. Зазначене призво�
дить до постійного зростання захворюваності,
збільшення смертності сільського населення.

Виходячи з вищезазначеного, виправлення
демографічної ситуації, що склалася, вимагає
вироблення цілком нових підходів у соціальній
сфері, насамперед у галузі охорони здоров’я й пен�
сійного забезпечення населення.

За даними Державного комітету статистики
України, кількість економічно активного насе�
лення за досліджуваний період зменшилася з
22202,4 до 22150,3 тис. осіб (рис. 2).

Рис. 1. Чисельність сільського та міського населення,
млн. осіб (ліва шкала) та частка сільського населення

в загальній чисельності наявного населення України
(права шкала). Джерело: Державний комітет

статистики України [2]

З даних рис. 1 видно, що у демографічній
сфері відбувається випереджаюче зменшення
чисельності населення в сільській місцевості. Це
веде до поступового зменшення частки сільсько�
го та зростання частки міського населення Ук�
раїни. Причому цей процес відбувається з при�
чин як природного скорочення за рахунок дис�
балансу народжуваності та смертності, так і міг�
рації. За період 2004–2010 рр. щорічні темпи
зменшення чисельності сільського населення
становили близько 200 тис. осіб на рік, а частка
сільського населення в загальній чисельності
наявного населення України за досліджуваний
період зменшилась з 32,5 до 31,41 %.

Скорочення сільської частини населення за
рахунок високого рівня смертності, який значно
перевищує рівень народжуваності, призводить до
збільшення демографічного навантаження в
сільській місцевості. Що посилює ресурсні потре�
би для вирішення економічних та соціальних
проблем, пов’язаних із соціальним забезпеченням
непрацездатної частини населення та є додатко�
вим тягарем для бюджетів сільських районів.

До процесу скорочення чисельності сільсько�
го населення додається також міграційний рух:
внутрішньорегіональний, міжрегіональний та між�
державний, який є достатньо точним індикатором
економічного і соціального становища. Внутрішньо�
державна та міждержавна міграція сільського насе�
лення змінює кількісні та якісні його характерис�
тики, посилює непривабливість проживання (особ�
ливо для молоді) на сільських територіях.

Рис. 2. Кількість економічно активного населення
у віці 15–70 років. Джерело: Державний комітет

статистики України [3, 4, 5, 6, 7, 8]

При цьому слід зазначити, що відбулося
збільшення економічно активного сільського
населення з 6697,9 до 7008,7 тис. осіб. А питома
вага сільського населення в загальній кількості
економічно активного населення України збіль�
шилася з 30,17 до 31,64 %. У 2009 р. змінились
тенденції кількості економічно активного місько�
го населення, так, якщо упродовж 2005–2008 рр.
вона постійно збільшувалась (з 15293,8 до 15444,3
тис. осіб) то у 2009 р. значно знизилась і склала
15141,6 тис. осіб, а це рекордно низька кількість
за досліджуваний період.
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Зазначена тенденція також спостерігається
під час дослідження рівня економічної активності
населення (рис. 3).

Так, згідно з даними, наведеними на рис. 5, за
період з 2004 р. по 2008 р. кількість зайнятого
населення України збільшилась на 676,6 тис. осіб
(3,33 %). При цьому темп приросту кількості зай�
нятого міського населення склав 1,82 %, а
сільського — 6,82 %, що свідчить про випереджа�
юче збільшення кількості зайнятого сільського на�
селення над міським. Але, на жаль, уже в 2009 р.
ці тенденції змінились на негативні, так, кількість
зайнятого населення України в 2009 р. порівняно
з 2008 р. зменшилась на 780,8 тис. осіб, при цьому
кількості зайнятого сільського населення — на
48,8 тис. осіб, а міського — на 732 тис. осіб.

Рис. 3. Рівень економічно активного населення.
Джерело: Державний комітет статистики України

[9, 10, 11, 12, 13, 14]

За даними рис. 3, видно, що за досліджува�
ний період спостерігається стійка позитивна ди�
наміка рівня економічної активності населення
України, окрім 2009 р., у якому рівень економіч�
но активного населення України залишився
незмінним, порівняно з попереднім роком, а от
рівень економічної активності міського населен�
ня зменшився на 0,6 в. п. При цьому, починаючи
з 2005 р., темпи росту рівня економічної актив�
ності сільського населення значно перевищують
показник міського. Найбільш економічно актив�
ним є сільське населення у віці 30–49 р. (рис. 4).

Рис. 4. Рівень економічної активності сільського
населення за віковими групами. Джерело: Державний
комітет статистики України [15, 16, 17, 18, 19, 20]

Найбільш економічно активним є сільське
населення у віці 30–49 р. (рис. 4). За період з 2004
по 2009 рр. спостерігалося значне підвищення
економічної активності сільського населення у віці
15–24 р. Згадані вище чинники недосконалого
пенсійного забезпечення населення країни при�
звели до стрімкого збільшення рівня економічної
активності сільського населення у віці 60–70 р.

На жаль, не дивлячись на позитивну дина�
міку рівня економічної активності населення та
під впливом негативних економічних, фінансо�
вих та демографічних факторів, у 2009 р. спос�
терігаються негативні тенденції щодо кількості
зайнятого населення.

Рис. 5. Динаміка зайнятого населення України
у віці 15–70 років за місцем проживання.

Джерело: Державний комітет статистики України
[21, с. 25, 22]

Загалом такі ж тенденції властиві і показни�
ку рівня зайнятості населення країни (рис. 6).
Починаючи з 2005 р. пропорційність зайнятості
сільського і міського населення на ринку праці
змінилась, рівень зайнятості сільського населен�
ня значно перевищив показник міського населен�
ня, різниця становила 4 в. п. Ця тенденція збе�
реглась і в наступні роки досліджуваного періо�
ду, хоча вже в 2008 р. різниця дещо зменшилась
і склала 3,6 в. п. Але, на жаль, таке різке підви�
щення динаміки рівня зайнятості сільського на�
селення є формальним, а не фактичним. Адже з
2005 р. статистичні органи не виділяють окремо
кількість зайнятого населення в особистих се�
лянських господарствах, а враховують її у за�
гальній сумі зайнятого сільського населення.

Рис. 6. Рівень зайнятості населення країни
у віці 15–70 років. Джерело: Державний комітет

статистики України [23, с. 25, 24]

На жаль, у 2009 р., позитивні тенденції рівня
зайнятості на ринку праці України змінились на
негативні, так, порівняно з попереднім роком,
рівень зайнятості населення зменшився на 1,6 в. п.
і досяг рівня 2005 р. (57,7 %). При цьому рівень
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зайнятості міського населення знизився на 2,4 в. п.
і досяг рекордно низької позначки за досліджу�
ваний період у 55,8 %. Рівень зайнятості сільсько�
го населення, навпаки, підвищився (на 0,4 в. п.),
але це підвищення було незначним і формальним.

Аналіз рівня зайнятості сільського населен�
ня в розрізі вікових груп (рис. 7), показав, що за
досліджуваний період найбільший приріст рівня
зайнятості відбувся у найстаршій віковій групі
60–70 р., що свідчить про недосконалу соціальну
політику держави. Що ж стосується наймолодших
вікових груп (15–24 та 25–29 р.), то до 2007–
2008 рр. у цих вікових групах спостерігалися по�
зитивні тенденції рівня зайнятості, а в 2009 р., на
жаль, відбулося зменшення, а це надія і опора
села в майбутньому, дані тенденції є ще одним
свідченням недосконалої соціальної політики
держави. Хоча іншим віковим групам властива
позитивна динаміка показника зайнятості.

сільського населення є неоднозначною, так, до
2008 р. майже всі показники ринку праці сільсько�
го населення мали позитивні тенденції, та, на
жаль, світова фінансово�економічна криза 2008 р.,
негативні політичні, демографічні та інші факто�
ри зумовили падіння багатьох показників ринку
праці у 2009 р. Та маємо надію, що економіка
України зможе відновитись після такого значного
спаду 2008 р., про це свідчать і дані Державного
комітету статистики України за 2009–2011 рр., в
тому числі і відносно ринку праці.

Подолання кризових явищ, що склалися у со�
ціальній і трудовій сфері сільських територій, по�
требує актуальних методів удосконалення політи�
ки продуктивної зайнятості сільського населення,
серед яких: державна політика стимулювання у
сфері оподаткування підприємців�роботодавців, що
забезпечують легальну зайнятість працівників та
підвищення їх професійної підготовки, компетен�
тності; фінансова підтримка підприємницької
діяльності сільських безробітних у галузях рослин�
ництва і тваринництва, надання послуг населенню,
зокрема, у сфері зеленого туризму; сприяння роз�
ширенню мережі недержавних структур, які б за�
безпечували працевлаштування сільських безробі�
тних та їх соціальний захист; перепрофілювання
системи професійного навчання на підготовку ви�
сококваліфікованих робітничих кадрів для сільсько�
господарського виробництва з урахуванням вимог
ринку праці; запровадження системи безперервної
освіти, підвищення відповідальності навчального
закладу за якість результатів навчання.

Література

1. Механізм збереження трудового потенціалу
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Рис. 7. Рівень зайнятості сільського населення
за віковими группами. Джерело: Державний комітет

статистики України [25, 26, 27, 28, 29, 30]

Аналіз кількості зайнятого сільського насе�
лення за статусами зайнятості у віці 15–70 років
(рис. 8) показав, що за період з 2006 по 2009 рр.
значно зменшилась кількість самозайнятого на�
селення (на 13,38 %) та зросла кількість сільсько�
го населення, що працює за наймом (на 10,22 %).
На фоні зменшення розмірів та кількості суб’єктів
підприємницької діяльності в сільській місцевості
такі тенденції свідчать про те, що велика кількість
сільського населення намагається працевлашту�
ватись у містах, де кращі умови праці та вищий
рівень заробітної плати.

Позитивним також є той факт, що за період
з 2006 по 2009 рр. значно скоротилася зайнятість
сільського населення у неформальному секторі
економіки (рис. 9), з 3303,9 у 2006 р. до 3019,7 тис.
осіб у 2009 р., або на 8,6 %.

Висновки. Таким чином, виходячи з офіційних
даних Державного комітету статистики України та
проведеного аналізу за період з 2004 по 2009 рр.,
ситуація з економічною активністю та зайнятістю

Рис. 8. Кількість зайнятого сільського населення
за статусами зайнятості у віці 15–70 років.

Джерело: Державний комітет статистики України
[31, 32, 33]

Рис. 9. Зайнятість сільського населення
у неформальному секторі економіки.

Джерело: Державний комітет статистики України
[34, 35, 36]
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Анотація. Автор у статті аналізує методологічні проблеми формування системи державних соціальних
гарантій.
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Summary. An author in this article analyses the methodological problems of forming of the system of state social
guarantees

Key word: state social guarantees, managements, social defense, social policy, mechanism.

Актуальність питання. Питання побудови стійкої
системи державних соціальних гарантій в Україні за�
лишається нерозв’язаним, що привертає суттєву ува�
гу до цієї проблематики вчених та практиків. Оскіль�
ки реформи в соціальній сфері відбуваються досить
повільно, то рівень життя населення залишається
низьким, нечітко визначені стратегічні завдання і
шляхи розвитку державних соціальних гарантій.

Метою статті є розглянути методологічні
питання формування системи державних соціаль�
них гарантій.

Постановка проблеми. Через глибоку соціаль�
ну кризу руйнуються соціальні очікування і праг�
нення значної частини населення. Внаслідок чого
населення поділяється на прихильників ринкових
відносин та державного соціалізму [1, с. 232]. Крім
того, досить часто дослідниками соціальної по�
літики в Україні робляться висновки, що сучасна
система державних соціальних гарантій є неадек�
ватною ринковим умовам і містить основні риси
минулої системи, що існувала в СРСР. Ці обста�
вини обумовлюють необхідність коротко розгля�
нути процес реалізації соціальних гарантій у СРСР.

Серед зарубіжних дослідників, які займали�
ся висвітленням проблем управління національ�
ними системами соціального захисту, можна ви�
ділити таких вчених, як: М. Ганслі Теренс, М. Де�
лі, Б. Дікон, Б. Джессон, Д. Донісон, Г. Еспінг�
Андерсен, M. Кiчон.

Аспекти створення системи соціального за�
хисту, адекватної ринковому середовищу, дослі�
джували також російські та українські вчені�еко�
номісти: В. П. Бевз, В. Я. Бідак, О. О. Бєляєв,
Н. П. Борецька, М. О. Волгін, А. С. Гальчинсь�
кий, В. М. Геєць, А. М. Гриненко, Ю. К. Зайцев,
С. М. Злупко, Т. М. Кір’ян, В. І. Куценко, С. В. Ка�
домцева, В. М. Лексин, Е. М. Лібанова, О. В. Ма�
карова, В. О. Мандибура, К. І. Мікульський,
Б. О. Надточій, В. М. Новіков, О. Ф. Новикова,
О. М. Палій, Л. М. Черенько, Н. М. Римашевська,
Л. С. Ржаніцина, В. Д. Роік, С. В. Тарасова та ін.

Виклад основного матеріалу. Механізми надан�
ня соціальних гарантій у колишньому Радянсько�

му Союзі були пов’язані із зайнятістю, де кожна
працездатна людина повинна була працювати. Це
положення включено до конституції СРСР та
УРСР, де записано, що праця є обов’язком кож�
ного здатного до праці громадянина [2]. Зайнятість
була не тільки гарантією доходів, але й усіх інших
соціальних благ: соціального забезпечення на ви�
падок інвалідності, хвороби, похилого віку, надан�
ня житла, послуг охорони здоров’я, харчування,
відпочинку і санаторно�курортного лікування. Ці
всі заходи доповнювалися державною політикою,
яка гарантувала певні грошові виплати та субси�
дувала ціни, більш всього на продукти харчуван�
ня, житло та комунальні послуги.

Система соціальних гарантій за радянських
часів виконувала передусім економічну функцію,
що полягала у створенні сприятливих умов для
забезпечення високих темпів економічного зро�
стання. Такій функції відповідав механізм цент�
ралізовано регульованих соціальних нормативів,
гарантій, пільг, які забезпечували мінімальні со�
ціальні стандарти, що дозволяло соціалістичній
державі, економлячи на споживанні, спрямову�
вати ресурси в інвестиційний сектор економіки.

Надзвичайно важливо виділити ідеологічну
функцію соціальної політики в Радянському
Союзі. Вона полягала в демонстрації переваг со�
ціалістичної системи, в наданні соціальних га�
рантій на працю, на безоплатне житло, на освіту,
на охорону здоров’я, на культуру, знімала потен�
ційно високу соціальну напругу, що виникала в
результаті зрівняльного розподілу і низької опла�
ти праці, тим самим усуваючи політичні перешко�
ди на шляху економічного розвитку.

У СРСР була значно гіршою, ніж у розвину�
тих країнах, пенсійна система, була нижча серед�
ня тривалість життя населення, найвищий роз�
рив цього показника між чоловіками та жінками
та найвища дитяча смертність. На думку міжна�
родних експертів, в Україні в 1990 р. до бідних
можна було віднести близько 11 % населення [3,
с. 164]. Зрештою, соціальна захищеність радянсь�
ких людей виявилася невисокою, і за її рівнем
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СРСР перебував у четвертій десятці країн світу,
тобто серед країн, що розвиваються.

Справді, економічні результати на певних ета�
пах розвитку СРСР були вражаючі, були вирішені
величезні завдання модернізації суспільства: фор�
мування індустріальної економіки та відповідної
їй соціальної структури, урбанізація, тобто перехід
переважної кількості населення до міського спо�
собу життя, забезпечення загальної грамотності, а
на початок 90�х років — і високого за світовими
стандартами освітнього рівня населення [4, с. 164].

Не буде перебільшенням сказати, що насе�
лення мало гарантовану систему соціального за�
безпечення. З позицій захисту від соціальних
ризиків ця система була ефективною. Модель
управління соціальними гарантіями органічно
вписувалася в комплекс відносин планового гос�
подарства. Організаційна форма управління пе�
редбачала розробку державних нормативів, а їхнє
впровадження здійснювалося через підприємства,
установи та організації, представлені їх профе�
сійними спілками, які визначали не лише оплату
праці, а й умови доступу до споживчих благ (жит�
ла, послуг охорони здоров’я, відпочинку, дитячих
дошкільних закладів, дефіцитних товарів, про�
дуктів харчування тощо) [5, с. 92]. Таким чином,
людина була фактично підпорядкована вироб�
ничій одиниці. Важливо також зазначити, що
відомчий розподіл дефіцитних благ і послуг існу�
вав тому, що він був вигідний і підприємствам як
спосіб залучення працівників, і соціалістичній
державі як засіб мобілізації коштів на соціальні
потреби резервів підприємств [6, с. 21].

Водночас необхідно відмітити комплексність,
науковість існуючих тоді методів управління со�
ціальними гарантіями. Як зазначає Г. В. Атаманчук,
життєздатність суспільства залежить від здатності
вчитися в історії, продукувати «обґрунтоване і спра�
ведливе ставлення до минулого» [7, c. 13]. У колиш�
ньому СРСР використовувалася достатньо широка
система кількісних показників, до яких входили
характеристики соціальної поведінки, соціальної
структури управління, умов праці та побуту, соціаль�
ної активності працівників тощо. На рівні під�
приємств розроблявся системний показник рівня
соціального розвитку колективу, виходячи з держав�
них та галузевих соціальних нормативів [8, с. 45].
Нормативний метод управління охоплював раціо�
нальні нормативи споживання товарів, різні харак�
теристики окремих умов, засобів розвитку людини.
Однак питання соціальної ефективності системи
державних соціальних гарантій у колишньому
СРСР залишається сумнівним.

На думку А. Ослунда, практично неможливо
порівняти сучасні споживчі стандарти з тими, що
були в минулій комуністичній економіці з її над�
мірною грошовою масою, масовим дефіцитом та
чергами, вимушеною заміною певних продуктів,
невеликим вибором і невисокою якістю продукції.

Як зазначає А. Ослунд, таке порівняння є немож�
ливим через недостатність статистичних дослі�
джень щодо збільшення добробуту людей у резуль�
таті свободи вибору, поліпшення системи розпо�
ділу товарів народного споживання, зникнення
незатребуваних і неякісних товарів [9, с. 450–451].

Про неефективність соціальної політики
СРСР можна говорити на прикладі здійснення в
той час політики щодо інвалідів, категорії насе�
лення, яка не була включена до виробничого
процесу. Така політика стосувалася лише мате�
ріального забезпечення, супроводжувалась над�
мірним розширенням інституційних форм со�
ціального забезпечення та практичною соціаль�
ною ізоляцією інвалідів, виключеністю їх із су�
спільного життя. Натомість нині, незважаючи на
низку нерозв’язаних проблем щодо добробуту
осіб, які мають ушкодження здоров’я, держава
виробила принципово нові підходи до формуван�
ня політики їх соціального захисту, спрямовані на
забезпечення рівних можливостей та реалізації
права на працю, освіту, реабілітацію [10].

З переходом до ринкових відносин в Ук�
раїнській державі виникли нові функції і завдан�
ня, а отже, і новий зміст її управлінської діяль�
ності, нові форми, методи управління, система і
структура органів державного управління. Пере�
дусім, перехід від планового до ринкового госпо�
дарства кардинально змінив характер і зміст дер�
жавного управління економікою. Замість прямо�
го управління підприємствами, організаціями
здійснюється управління процесами в галузі
економіки [11, с. 199]. Отже, в нових умовах ут�
ворений механізм управління державними со�
ціальними гарантіями, що був пов’язаний безпо�
середньо з кожним підприємством, не міг діяти
надалі. В результаті більшість населення вияви�
лась незахищеною від старих та особливо нових
соціальних ризиків, зумовлених ринковими пе�
ретвореннями: безробіття, заборгованості з ви�
плати заробітної плати, втрати заощаджень, зни�
ження реальних доходів через інфляцію. Підпри�
ємства не могли більше надавати соціальні послу�
ги та доступ до послуг. Вони навіть не виконува�
ли своє безпосереднє завдання — визначення
адекватного розміру оплати праці. Нині науковці
роблять висновок, що вже в перші роки реформ
соціальні виплати та заробітна плата по відно�
шенню до обсягу виробництва товарів знизились
набагато більшою мірою [12, с. 112].

Обвал економіки внаслідок трансформацій�
них процесів у більшості постсоціалістичних
країн, і зокрема в Україні, виявив дві головні со�
ціальні проблеми: зниження зайнятості та рівня
доходів населення. Причому тягар втрат у різних
країнах по�різному розподілився між цими дво�
ма факторами. В країнах Центральної та Східної
Європи, таких як, наприклад, Східна Німеччина
та Польща, він виявився у стрімкому зростанні
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безробіття при незначному зниженні заробітної
плати. У країнах колишнього СРСР, і зокрема в
Україні, спрацювали обидва механізми: відбуло�
ся як різке зниження реальної заробітної плати,
так і значне зростання безробіття — головним
чином за рахунок прихованого безробіття.

Проведені вітчизняними вченими комп�
лексні дослідження рівня життя громадян Украї�
ни дають змогу виявити такі основні суттєві ха�
рактеристики рівня життя:

 низький рівень реальних доходів громадян
(порівняно з європейськими країнами з пере�
хідною економікою, навіть порівняно з Росією
та Білорусією);

 високі показники диференціації населення
за рівнем добробуту, значні масштаби незареєст�
рованих доходів;

 низька ефективність перерозподільчих ме�
ханізмів;

 зростання частки вартості харчування в
структурі витрат до рівня, що перевищує стандар�
ти навіть бідних країн;

 низький рівень споживання товарів трива�
лого вжитку [13; 14].

Нині всі науковці і державні діячі констату�
ють, що у перехідний період Україна не мала підго�
товленої науково�теоретичної бази перебудови,
стабільного законодавства в галузі економіки,
ефективної системи державного управління, що
стало однією з причин тривалої соціально�еконо�
мічної кризи. Відійшовши від планово�командних
методів в економіці, державна влада не виробила
ринкових методів господарювання. При цьому
реформування національної економіки супрово�
джувалося значною втратою державою своїх регу�
лятивних функцій. А. М. Гриненко визначає такі
позитивні риси нової соціальної політики, що
склалися за цей час, передусім: зміна ролі держа�
ви у здійсненні соціальної політики, скорочення
масштабів державного втручання у соціально�еко�
номічну сферу; зміна соціальної позиції особис�
тості стосовно держави, збільшення частки її со�
ціальної функції та відповідальності, формування
недержавних інститутів, що беруть участь у
здійсненні соціальної політики; перерозподіл по�
вноважень в управлінні соціальною сферою у бік
регіональних і місцевих органів влади, зміна струк�
тури і функцій соціальних відомств. Найбільш
позитивним моментом є поступове правове вре�
гулювання соціальної сфери [15, с. 88].

На відміну від інших країн, які проходили
ринкову трансформацію, в Україні державою не
було вжито достатніх заходів для розширення
самостійної трудової діяльності громадян, інди�
відуального підприємництва. За радянських часів
цей вид діяльності дозволявся переважно у
сільській місцевості (підсобні господарства насе�
лення, будівництво житла, кустарне ремісницт�
во, заготівля лісових продуктів); інше заборо�

нялося. Незважаючи на зняття заборон, така
діяльність в Україні поки що не виходить за межі
підтримки елементарних виробничих функцій
населення, яке вивільнилося зі сфери найманої
праці на великих підприємствах [16, с. 246]. Нині
індивідуальна трудова діяльність та дрібне підпри�
ємництво концентруються в основному на занят�
тях, які ґрунтуються на ручній праці: сільському
господарстві, побутовому обслуговуванні населен�
ня, у будівництві. При цьому розміри доходів від
самозайнятості, значна частина яких до того ж
надходить у натуральному вигляді, залишаються на
рівні, що лише підтримує виживання населення.
У цілому внесок домашніх господарств у валову
додану вартість майже в 1,5 раза менший, ніж їх
частка у сукупній зайнятості [16, с. 248]. Доходи
від власності, що відображають взаємозв’язок при�
бутків корпоративного сектора та добробуту до�
машніх господарств, є в Україні за своїми віднос�
ними масштабами від 1,9 до 6,8 раза меншими у
валовому обчисленні та від 1,5 до 6 — у чистому,
ніж у більшості розвинутих країн.

При переході до ринку ігнорувалися всі не�
обхідні передумови, перехідні закони, здатні
відкрити простір для ділової активності населен�
ня, привести у рух нові стимули високопродук�
тивної праці, поліпшити якість життя. З цього
випливає, що труднощі щодо забезпечення гідно�
го рівня життя громадян в українському сус�
пільстві не можна вважати наслідком переходу до
ринку. Вони свідчать лише про те, що ринкові
відносини не набули цивілізованого характеру, а
держава через ресурсні та організаційні причини
залишила соціальну сферу без необхідного регу�
лювання та підтримки. Але навіть більше того,
соціальна сфера стала певним гальмом економі�
чному зростанню, проведенню важливих еконо�
мічних реформ. Саме низький рівень доходів від
зайнятості визначив особливості сучасної систе�
ми державних соціальних гарантій.

Як зазначає Я. А. Жаліло, економічні обме�
ження прав людини припустимі, якщо вони ма�
ють підстави — заради чого вони відбуваються, а
також закладають механізми формування такого
соціального простору, за якого права і свободи
може бути дотримано повною мірою. Такою
підставою має бути цілісна економічна стратегія,
соціальна складова якої відіграє активну роль як
чинник економічного зростання й розвитку. Слід
зазначити, що світова практика знає чимало при�
кладів обмеження наведених прав людини вна�
слідок економічних чинників. Це стосується по�
воєнної відбудови у Західній Європі, досвіду ста�
новлення країн Південно�Східної Азії та Китаю.
Проте у зазначених країнах обмеження рівня спо�
живання та соціальних витрат супроводжувалося
інтенсивною політикою спрямування ресурсів на
потреби економічного розвитку, це, насамперед,
інвестиції у виробництво, розвиток інфраструкту�
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ри. За наявності загальнонаціональної ідеї еконо�
мічного відродження населення усвідомлювало
необхідність затягування пасків, сприймаючи об�
меження низки своїх прав як плату за майбутній
добробут. На жаль, в Україні таких чітко визначе�
них підстав немає. Поставивши метою досягнен�
ня макроекономічної стабілізації, уряд, під тиском
обставин, часто приймав рішення, які не сприяли
стратегічному розвитку національної економіки та
економічної України, забезпеченню соціальної
орієнтації її розвитку [17, с. 224].

Нині в Україні склались дві основні форми
соціального захисту населення, що фінансується з
коштів державного бюджету: система соціальної
допомоги громадянам і сім’ям з низькими дохода�
ми та система пільг і компенсацій, які надаються в
межах великих соціально�демографічних груп за
професійною та статусною ознаками. При цьому
більшість практиків та науковців нині критикують
систему надання пільг та надають перевагу розвит�
ку адресної допомоги на основі перевірки доходів.

Нормативно�правові акти, що передбачають
надання соціальних пільг, приймались безсис�
темно, і в більшості випадків вони не містять
дієвих механізмів їх реалізації, визначення дже�
рел їх фінансування та не відповідають міжбю�
джетним відносинам, що склалися. У законо�
давстві України навіть відсутнє чітке визначен�
ня пільг як юридичної категорії.

Не можна не погодитися з висновками нау�
ковців та практиків про те, що система пільг, які
надаються у натуральній формі працюючим гро�
мадянам, повинна бути замінена на інші форми
матеріального забезпечення, зокрема, шляхом
підвищення рівня оплати праці [18; 19]. Заходи
щодо реформування мають бути диференційовані
залежно від виду соціальної допомоги та причи�
ни виникнення потреби (права) на неї: особливі
заслуги перед суспільством; підвищений профе�
сійний ризик; особлива соціальна уразливість
певних верств населення через заподіяну шкоду
чи життєві обставини [20, c. 47].

У той самий час в Україні створена досить
розгалужена система соціальної допомоги, яка
складається передусім з трьох видів допомоги:
сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій,
що надаються в залежності від обсягу одержува�
них доходів сім’ї. Нині близько 3 млн. родин от�
римує цю допомогу. При цьому інформація про
дієвість адресного спрямування програм соціаль�
ної допомоги з урахуванням можливого взаємно�
го дублювання різних соціальних програм є недо�
статньо вивченою. Таким чином, подальше розши�
рення системи вимагатиме створення потужного
адміністративного механізму перевірки доходів і
потреб громадян, які претендують на соціальну
допомогу. Очевидно, що держава повинна стави�
ти протилежне завдання — зменшити обсяги на�

дання цієї допомоги, стимулювати населення на
сплату повної вартості житлово�комунальних по�
слуг. Така політика створення системи соціальної
допомоги як однієї з найважливіших складових
ефективності системи соціальних гарантій, є яск�
равим прикладом низького рівня теоретичної роз�
робленості питання, непродуманості, відсутності
прогнозування, розрахунків, які б могли показати
вигоди. Завдання зменшення чисельності отриму�
вачів соціальної допомоги не означає зниження
соціальних гарантій населенню. Однак система
підтримки сімей з низьким рівнем доходів є не�
ефективною, коли не виключає з числа отриму�
вачів допомоги працюючих, пенсіонерів та заре�
єстрованих безробітних. Для цього державі необ�
хідно переорієнтувати зусилля на забезпечення ос�
новних соціальних гарантій — мінімальних роз�
мірів заробітної плати, пенсії та допомоги по без�
робіттю, приділити основну увагу забезпеченню
гарантій у сфері оплати праці та зайнятості, які
будуть виконувати функцію профілактики бід�
ності, аніж розвивати мережу прямої допомоги
бідним — так звану адресну соціальну допомогу,
що вимагає перевірки доходів.

Звернемося також до досвіду країн ЄС у
формуванні систем гарантування доходів. Про�
аналізувавши основні умови забезпечення гаран�
тованого мінімуму доходів у межах таких систем
у країнах�членах ЄС, де вони створені, можна
виділити такі основні їх спільні риси:

 адресна соціальна допомога надається особам,
які не мають достатніх ресурсів та не здатні забезпе�
чити їх власними зусиллями чи іншими засобами;

 головним принципом надання допомоги є те,
що кожний зобов’язаний утримувати себе і вико�
ристати всі можливості зайнятості. У зв’язку з цим
вживаються активні заходи соціального захисту, які
б давали змогу працездатним громадянам жити
незалежно від соціальної допомоги, часто ставить�
ся умова надання соціальної допомоги при згоді на
одночасну соціальну та професійну інтеграцію;

 соціальна допомога є додатковою до інших
видів соціальних виплат і надається як допомога
в «останній інстанції».

Таким чином, існуюча у нас система надання
адресної соціальної допомоги не відповідає основ�
ним принципам побудови такої системи в євро�
пейських країнах і виступає як страхування грома�
дян на випадок невиконання державою основних
соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати,
пенсії, допомоги по безробіттю). Працююча люди�
на, за винятком окремих життєвих ситуацій, не
повинна ставати об’єктом надання соціальної до�
помоги. В умовах, коли більшість бідних сімей ста�
новлять ті, у яких хтось із дорослих працює, адрес�
на соціальна допомога особам, які більше за інших
потребують у сучасному розумінні, не є ефектив�
ною і не може бути пріоритетом у формуванні си�
стеми державних соціальних гарантій. За такої си�
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туації навіть при збільшенні у ВВП частки соціаль�
них видатків не вдасться забезпечити гідний рівень
життя всім громадянам з низькими доходами. У той
самий час чисельність «адрес», яким за нинішньо�
го рівня оплати праці необхідно було б надавати
допомогу, набагато більша, тому спроби виявити
найбідніших серед бідних, не є раціональною стра�
тегією. Як вказує В. І. Куценко, досвід розвинутих
країн переконує, що набагато вигідніше виплачу�
вати достойну заробітну плату працівникам, забез�
печуючи відтворення робочої сили, ніж витрачати
кошти на ліквідацію соціальних наслідків.

Однак сам принцип адресності побудови
системи соціальних гарантій у широкому ро�
зумінні є дуже важливим. Автори монографії
«Держава і перехідна економіка: механізм взає�
модії» визначають такі особливості моделі адрес�
ного соціального забезпечення:

 визначення пріоритетів соціальної політики;
 диференціація соціальної спрямованості

держави відносно різних верств населення;
 коректне виокремлення категорій одержу�

вачів соціальної допомоги;
 доведення до одержувачів соціальної допо�

моги фінансових ресурсів у повному обсязі;
 визначення і розмежування повноважень у

реалізації соціальних задач між усіма рівнями
бюджетної системи.

Особливу увагу слід приділити питанню забез�
печення соціальних гарантій у сфері оплати праці.
У результаті низьких стандартів оплати праці, що
склались у країні, фактично гальмуються всі на�
прями реформ. Перехід працівників освіти, охо�
рони здоров’я, науки, культури до розряду низь�
кодохідних груп має дуже негативні наслідки, які
можна віднести до характеру стратегічних. Як
слушно зазначає В. М. Новіков, власне, стосовно
працівників соціальної сфери можна зрозуміти,
наскільки небезпечним є поширення бідності в
країні [21, с. 195]. Нині політика держави орієн�
тована на поетапне наближення мінімальної заро�
бітної плати до прожиткового мінімуму.

Однак, за зауваженням Е. М. Лібанової, прак�
тика державного впливу на політику оплати праці
не має обмежуватися виключно шляхом збільшен�
ня мінімальної заробітної плати, оскільки безпосе�
реднім наслідком таких дій є практично однаковий
рівень оплати праці всіх працівників бюджетної
сфери незалежно від їхньої кваліфікації та трудово�
го внеску. Підвищення рівня життя основної маси
населення країни повинно супроводжуватись оцін�
кою наслідків майнового розшарування [22, c. 669].

Як зауважує В. В. Латік, система не є
цілісною, деякі стандарти не зорієнтовані на кон�
ституційні норми і як наслідок не забезпечують
їх головне призначення — стати основою для
розрахунків розмірів мінімально необхідних ви�
датків при формуванні бюджетів усіх рівнів та
соціальних фондів, міжбюджетних відносин, роз�

робці загальнодержавних і місцевих програм еко�
номічного і соціального розвитку [23, с. 75]. Та�
ким чином, можна говорити про несформованість
системи державних соціальних стандартів і нор�
мативів у низці вищезазначених сфер. При цьо�
му частина розроблених і законодавчо затвердже�
них соціальних стандартів до цього часу не були
запроваджені в практику. І як наслідок зазначені
нормативи не забезпечують головного призначен�
ня — стати основою для розрахунку розмірів
необхідних видатків при формуванні бюджетів
усіх регіонів [23, с. 78].

Закон України «Про державні соціальні стан�
дарти та державні соціальні гарантії» визначає про�
житковий мінімум як базовий державний соціаль�
ний стандарт, на основі якого визначаються дер�
жавні соціальні гарантії та стандарти, зокрема, у
сфері доходів. В Україні в основу розрахунку про�
житкового мінімуму покладений нормативно�ста�
тистичний метод, згідно з яким оцінюється вартість
нормативного набору 335�ти продуктів харчування
(11 агрегованих груп), чотирьох груп продовольчих
товарів і п’яти груп видів послуг, що забезпечують
задоволення потреб в основних товарах і послугах
за мінімальної вартості споживчого кошика за усі�
ма соціально�демографічними групами.

Висновки. На сьогодні не склалася цілісна
система соціального захисту передусім через
низький рівень доходів більшості громадян та
методологічні помилки формування схем соціаль�
ної допомоги та пільг. Нинішня система пільг та
соціальної допомоги фактично спрямовані на
компенсацію наслідків за невиконання основних
соціальних гарантій — заробітної плати та пенсій,
тобто основних видів доходу громадян, на подо�
лання бідності серед працюючих громадян.

Таким чином, можна зробити висновок, що
державна політика щодо запровадження держав�
них соціальних гарантій в Україні не створила
надійну систему соціальної безпеки людини. Ос�
таннім часом уявлення щодо змісту та напрямів
соціальних реформ істотно не змінилися. Обґрун�
тований в програмах курс на соціальні перетворен�
ня (перехід до технологій «адресності» соціально�
го захисту населення), перелік та обсяг соціальних
гарантій (за незначного збільшення відповідних
ресурсів) залишилися практично незмінними, що
посилює гостроту проблем розподілу відповідаль�
ності за виконання цих зобов’язань та структуру�
вання їх фінансового забезпечення. Не відчуваєть�
ся політичної волі до подолання застійних явищ у
соціальній сфері, залишаються нерозв’язаними
низка соціальних проблем.

Так склалось, що в Україні до цього часу
остаточно не сформувалась модель суспільних
трансформацій. Цьому перешкоджала економіч�
на криза, яка деформує суспільні відносини, поз�
бавляє їх системної визначеності. Отже, пошире�
на думка про негативний вплив розширення со�
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ціальних гарантій на розвиток самозабезпечення
людини є помилковою. Насправді на сьогодні в
Україні недостатньо розвинуті як стимули, так і
гарантії [24; с. 413]. Державні соціальні гарантії
склалися внаслідок вжиття розрізнених заходів і
нині являють собою сукупність державних заходів
щодо забезпечення певних параметрів соціально�
го становища конкретних соціальних груп. Тому
необхідно вести мову не про посилення стимулю�
вання за рахунок гарантування, а про спільний їх
розвиток, послідовне розмежування, закріплення
за певними інструментами соціальної політики.
Лише зростання продуктивної зайнятості та рівня
оплати праці, передусім у бюджетних галузях, дасть
змогу створити принципово нову систему соціаль�
ного захисту, яка б поєднувала державні соціальні
гарантії з потужним мотиваційним механізмом, що
є сутністю ринкової економіки.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто сучасний рівень економічної активності населення України, за даними
Державного комітету статистики України проведено аналіз основних показників ринку праці за період 2000–
2009 роки. Також розраховано демографічний коефіцієнт та коефіцієнт заміщення, аналіз динаміки яких
дав можливість дійти до певних висновків.

Ключові слова: пенсійна система, економічно активне населення, зайняте населення, постійне населенX
ня, демографічний коефіцієнт, коефіцієнт заміщення.

Summary. The article reviews the current level of economic activity of citizens of Ukraine, State Statistics Committee
of Ukraine, and the analysis of basic labor market indicators for the period 2000–2009 years. Also calculated the
demographic factor and the replacement rate, analysis of changes which made it possible to reach certain conclusions.

Key words: pension system, economic active population, concerned population, permanent population, demographic
coefficient, coefficient of substitution.

Постановка проблеми. Демографічний стан Ук�
раїни характеризують як природні процеси (падіння
народжуваності, зростання смертності населення),
так і значна еміграція найбільш продуктивної част�
ки українського суспільства до розвинених країн
світу. Однак зменшення чисельності населення є
менш гострою проблемою порівняно з трансформа�
цією його вікової структури в Україні — зростання
частки осіб старших вікових груп. Це призводить до
збільшення витрачання коштів на пенсійне забезпе�
чення цієї категорії громадян, і відповідно зростає
навантаження на осіб працездатного віку.

В усьому світі вже декілька років гостро постає
питання підвищення пенсійного віку. Зараз в Ук�
раїні, навіть після підвищення пенсійного віку для
жінок, вік виходу громадян на пенсію є одним із
найнижчих у світі. Але для того, щоб привести його
у співставність із середніми показниками розвине�
них країн та здійснювати реальне реформування
пенсійної системи, необхідно врахувати середню
тривалість, якість та рівень життя українських лю�
дей та в цілому демографічну ситуацію в країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви�
значення ступеня розвитку пенсійної системи
України та її вплив на соціальний стан населен�
ня досліджували Л. В. Батченко та М. М. Дєліні
[1]. Функціонування пенсійної системи в нових
умовах розвитку України вивчали Н. Внукова
[2] та В. Грушко [3].

Можливості суміщення пенсії за віком з до�
ходами від зайнятості, питання підвищення пен�
сійного віку та перспективи участі у накопичу�
вальній системі пенсійного страхування дослі�
джує Е. Лібанова [4].

Значимий внесок у формування національ�
ної концепції пенсійного забезпечення зробили
Б. Зайчук [5], М. Папієв [6] та інші, які проводи�
ли дослідження демографічних процесів, а також
пов’язаних з ними наслідків.

Метою написання статті є дослідження та
аналіз тенденцій розвитку ринку праці в Україні,
визначення основних чинників та передумов
проведення реформи пенсійної системи.

Виклад основного матеріалу. Удосконалення
пенсійних систем відбувається практично в усьо�
му світі, і в першу чергу в країнах з високорозви�
неними суспільними відносинами. Це зумовлено
тенденціями старіння населення. Тому, крім
підвищення пенсійного віку, запроваджуються
інші, побудовані на принципово нових засадах,
системи пенсійного забезпечення, які розосере�
джують ризики і послаблюють їхній вплив.

Для цього у світовій практиці дедалі ширше
застосовується багаторівнева система пенсійно�
го забезпечення, яка має три складові — солідар�
ну (перший рівень), обов’язкову накопичуваль�
ну (другий рівень) та додаткову або добровільну
накопичувальну (третій рівень). Таке поєднан�
ня забезпечує соціальні гарантії та фінансову
стабільність пенсійної системи. Адже солідарна
і накопичувальна системи підвладні впливу
різних ризиків: перша вразлива щодо демогра�
фічних ризиків і досить стійка до інфляційних,
а друга — навпаки [7].

В Україні на засадах солідарності поколінь
існує однорівнева система пенсійного забезпечен�
ня, яка не забезпечує громадянам нормального
заміщення пенсією заробітку, втраченого ними у
зв’язку із старістю. Існуюча пенсійна система в
нашій країні не задовольняє ні платників внесків,
ні переважну більшість пенсіонерів, що в подаль�
шому може призвести до затяжної соціальної на�
пруженості. Діюча солідарна пенсійна система
дуже залежна від демографічних показників. Фі�
нансова стабільність існуючої системи визначаєть�
ся, по�перше, співвідношенням між чисельністю
пенсіонерів і платниками пенсійних внесків і, по�
друге, демографічними факторами.
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Розглянемо основні показники ринку праці
України періоду 1999–2009 років (табл. 1) та ви�

значимо чинники необхідності реформування
пенсійної системи.

Таблиця 1
Основні показники ринку праці за період 2000–2009 роки (тис. осіб)*

* Джерело: складено автором [8].

За останні 10 років пенсіонери становлять
30 % постійного населення України. Надалі
співвідношення змінюватиметься не на користь
працюючих через зменшення зайнятого населен�
ня та збільшення тривалості життя людей старшого
покоління. Спостерігається зниження кількості
постійного населення за останні десять років на
6,4 % (в тому числі чоловіків — на 6,9 %, жінок —
на 6,0 %). Перевищення кількості померлих над
кількістю народжених у 2000 році складає 96,9 %,
у 2009 році такий розрив був 37,9 %, що вказує на
поліпшення ситуації. Але поки народжені у 2009
році почнуть поповнювати бюджет Пенсійного
фонду, має пройти щонайменше 15 років.

Сьогодні ж в Україні спостерігається високий
рівень демографічного навантаження на пенсій�
ну систему, і останні 10 років в країні має місце
від’ємний природний приріст населення, що
складає станом на 2009 рік 194,2 тис. осіб.

Загальна чисельність економічно активного
населення у віці 15–70 років протягом періоду
2000–2009 роки зменшилася на 2,98 %. Кількість
осіб працездатного віку у складі економічно ак�
тивного населення за той же період дослідження
зменшилася на 3,92 %. Такий стан співвідношен�

ня може означати збільшення частки осіб пен�
сійного віку у складі економічно активного насе�
лення (старіння населення), що призведе до
зменшення платників внесків до Пенсійного
фонду і збільшення числа отримувачів пенсій.

З 2005 року в Україні відбувається збільшення
частки осіб пенсійного віку у кількості осіб праце�
здатного віку, і станом на 2009 рік вона складає 74,9 %.

За таких змін державна система пенсійного
забезпечення надалі не зможе убезпечити літніх
людей від бідності. І така ситуація змушує до
реформування солідарної системи шляхом ство�
рення нових інноваційних моделей, які б захис�
тили пенсійну систему від старіння населення.

У 2000 році частка зайнятого у кількості по�
стійного населення склала 41 %, у 2009 році
співвідношення зростає і складає 44 %. І одночас�
но протягом періоду дослідження спостерігаєть�
ся зменшення частки осіб працездатного віку до
всього зайнятого населення.

Отже, серед кількості зайнятого населення
збільшується питома вага осіб пенсійного віку, які
одночасно є і платниками внесків до Пенсійного
фонду (можливо, мінімального), і отримувачами
пенсійних виплат.



Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

109

У більшості розвинених країн на одну люди�
ну старшу від 65 років припадає 4–5 осіб праце�
здатного віку. В Україні протягом останніх 10 років
такий показник склав 1,5 особи. Але відомо, що
певна частка осіб працездатного віку не входить
до складу зайнятого населення, і, навпаки, особи
вже непрацездатного віку входять до складу зай�
нятого населення, будучи платниками пенсійних
внесків. І щоб побачити більш реальну картину,
скільки ж пенсіонерів утримуються за рахунок
платників внесків до Пенсійного фонду, розрахо�
вують демографічний коефіцієнт (як відношення
пенсіонерів до чисельності платників внесків до
Пенсійного фонду). Розрахований коефіцієнт
свідчить про збільшення осіб пенсійного віку у
загальній чисельності платників внесків, що при�
зводить до зменшення вказаного коефіцієнту.

Серед усього економічно активного населен�
ня у 2009 році 91,7 % складають особи працездат�
ного віку, з них зайняті лише 90,9 %. Відповідно,
9,1 %, чи 1850 тис. осіб працездатного віку, про�
сто не мають роботи через брак робочих місць,
або, можливо, певна частка, ухиляючись від спла�
ти податків, працює неофіційно. Тому нагальне
питання для України у тому, щоб забезпечити ро�
ботою осіб працездатного віку, оскільки головним
джерелом поповнення бюджету Пенсійного фон�
ду є фонд оплати праці. Для працюючих пенсіо�
нерів, можливо, необхідно зменшити пенсійні
виплати на період їх працевлаштування.

За результатами розрахунків таблиці видно, що
значення демографічного коефіцієнта з 2000 по 2008
рік коливалося від 0,72 до 0,66. Це означає, що на
100 платників внесків у 2008 році припадає 66 осіб
пенсійного віку, що на 8 % менше, ніж у 2000 році.
У 2009 році таке співвідношення досягає 1:0,68, що
на 3 % зростає у порівнянні із 2008 роком.

Переважно причиною такого результату є різке
зменшення кількості зайнятого населення у 2009
році на 3,72 %. Така ситуація показує, що основним
кроком реформування пенсійної системи має бути
вирішення проблеми зайнятості населення та де�
тінізації доходів шляхом зацікавленості та залучен�
ня людей до участі у накопичувальній системі.

Зниження безробіття та відповідно зростан�
ня зайнятості здатні забезпечити підтримку кон�
тингенту платників внесків і навіть деяке його
збільшення. Однак після того, як рівень безро�
біття наблизиться до природної норми (зовсім
ліквідувати його неможливо), співвідношення
контингентів пенсіонерів і платників внесків зро�
статиме паралельно зростанню співвідношення
кількості осіб пенсійного й працездатного віку [9].

Для визначення рівня пенсійних виплат виз�
начають коефіцієнт заміщення, тобто розмір
пенсії, який отримує пенсіонер у вигляді відсотка
від чинної величини середньої заробітної плати.
Розрахована динаміка коефіцієнтів заміщення
(табл. 1) показує про зростання цього показника
протягом десяти років, і у 2009 році він склав 47 %.

Для підтримки коефіцієнта на існуючому
рівні необхідно підвищити розмір ставки внеску.
Але сьогодні в Україні роботодавцю і так дово�
диться витрачати на сплату внесків до Пенсійно�
го фонду у вигляді єдиного соціального внеску
близько 40 % фонду оплати праці. Відповідно
подальше підвищення розміру внеску призведе до
збільшення навантаження на фонд оплати праці,
що потягне за собою скорочення робочих місць,
зменшення заробітної плати, а відповідно і плат�
ників внесків та тінізацію доходів.

Якщо залишити незмінним розмір пенсійно�
го внеску та коефіцієнт заміщення і покривати
дефіцит Пенсійного фонду за рахунок державних
коштів, це призведе до збільшення тягаря на дер�
жавний бюджет.

Враховуючи розглянуті тенденції, можна
сформулювати чинники, що показують на не�
обхідність реформування пенсійної системи:

— збереження дефіциту Пенсійного фонду,
який протягом останніх років зростав і на сьогодні
складає 26,6 млрд. грн., покриття якого здійснюєть�
ся за рахунок коштів державного бюджету;

— зростання демографічного навантаження
на працездатне населення, що зумовлене високим
безробіттям і відповідно зменшенням платників
внесків до Пенсійного фонду України.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Ситуація, яка склалася у системі Пенсійного забез�
печення України вимагає прийняття на загально�
державному рівні негайних і дієвих заходів. На нашу
думку, ці заходи повинні, перш за все, передбачати:

1) зниження податкового навантаження на
заробітну плату. Це призведе до виведення її із
«тіні» з метою участі у накопичувальній системі
пенсійного забезпечення;

2) впровадження накопичувальної системи.
Призведе до залучення до участі в пенсійному
страхуванні самозайнятих осіб, які зараз непов�
ною мірою сплачують пенсійні внески;

3) зміну співвідношення працюючих та пенсіоX
нерів. Співвідношення працюючих та пенсіонерів
провести шляхом створення робочих місць та
підвищення пенсійного віку. Причому пенсійний
вік має бути обчислений так, щоб демографічний
коефіцієнт відбивав співвідношення не менше,
ніж три до одного.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено вплив демографічних факторів на процес формування трудового потенX
ціалу країни; проаналізовано сучасний стан трудового потенціалу України.

Ключові слова: трудовий потенціал, чинники, формування, населення, депопуляція, здоров’я.

Summary. This article reviews the impact of demographic factors on the process of the development of labor
potential of the country and analyzes the modern state of the labor potential of Ukraine.

Key words: labor potential, factors forming, the population, depopulation, health.

Постановка проблеми. Для України проблема
формування трудового потенціалу, який би відпо�
відав сучасним вимогам, є надзвичайно актуаль�
ною як для національної економіки, так і для
окремих її галузей і регіонів. Незбалансованість
попиту і пропозиції на ринку праці, наявність
вакантних робочих місць в умовах значного без�
робіття, низька якість підготовки кадрів, низький
рівень ефективності використання кадрів — да�
леко не повний перелік проблем, які стосуються
трудового потенціалу України та її регіонів. А
саме його рівень і якість у сучасних умовах ма�
ють провідне значення у забезпеченні стабіль�
ності та конкурентоспроможності економіки
країни. Ефективність і успішність інноваційних
процесів великою мірою залежить від професій�
ної підготовки, кваліфікації, ділових і особистих
якостей трудового потенціалу, який, як правило,
у виробничій діяльності поводиться неоднознач�
но і не завжди готовий до сприйняття та реалі�
зації нововведень. Це обумовлює появу певних
неузгоджень і диспропорцій під час його викори�

стання, що повинно бути попередньо усунено уже
на стадії формування.

У зв’язку з цим актуальним є дослідження
демографічних передумов формування трудово�
го потенціалу, оскільки є очевидним їх вплив на
соціально�економічний розвиток України.

Аналіз основних напрямів досліджень і публіc
кацій. Вітчизняні та зарубіжні економісти приділя�
ють значну увагу дослідженню чинників форму�
вання трудового потенціалу. Так, Г. В. Осовська та
О. В. Крушельницька вважають, що на трудовий
потенціал впливають три підсистеми чинників:
демографічна, професійно�кваліфікаційна та со�
ціально�культурна [1]. На думку Л. О. Згалат�Ло�
зинської, найважливішими формуючими чинни�
ками трудового потенціалу є рівень розвитку про�
дуктивних сил і рівень розвитку виробничих відно�
син [2]. Л. М. Ільїн пропонує відтворити ефек�
тивність трудового потенціалу [3], І. І. Бажан вис�
вітлює економічну природу трудового потенціалу
та аналізує вплив демографічних і соціальних чин�
ників на формування трудового потенціалу [4].
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Як бачимо, вплив чинників на процес фор�
мування та розвиток трудового потенціалу є до�
волі розлогим, тому потребує систематизації та
аналізу для формування об’єктивного уявлення
про його сучасний стан.

Мета статті — визначити базові чинники
впливу на процес формування трудового потен�
ціалу, адекватного потребам соціально�економі�
чного розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Трудовий потенціал
держави, регіону характеризується кількістю праце�
здатного населення, його професійно�освітнім рів�
нем, іншими якісними характеристиками.

Трудові ресурси — частина населення країни,
яка здатна до трудової діяльності, як правило, це
населення у працездатному віці. Ефективне функ�
ціонування суспільної праці нації залежить насам�
перед від трудового потенціалу, тобто від того обся�
гу ресурсів, який визначається чисельністю насе�
лення у працездатному віці, а також його фізичним
станом, знаннями, досвідом, духовними цінностя�
ми, національними традиціями тощо. Тому кіль�
кісний і якісний аналіз трудового потенціалу та
чинників, які впливають на його формування і
динаміку, має особливо важливе значення.

Процес формування трудового потенціалу
слід розглядати в контексті тих тенденцій, які
проявляються на ринку праці. На сучасному етапі
у світовій практиці сформувалися наступні тен�
денції [5, с. 12]:

— структурні і технологічні зміни скорочують
потребу економіки в працівниках індустріального
типу, збільшується потреба у фахівцях з гуманітар�
ною підготовкою. У розвинених країнах це обумов�
лено модернізацією економіки, природними зру�
шеннями в галузевій структурі, що призвело до змін
у структурі попиту і пропозиції на ринку праці;

— структурні зрушення в економіці обумов�
люють інтенсивний розвиток сфери послуг. Саме
тут відбувається істотне збільшення зайнятості
при скороченні в промисловості і сільському
господарстві;

— виробництво відмовляється від вузького
розподілу праці, розширюючи функції працівни�
ка, що обумовлено як технологічними причина�
ми, так і соціально�економічними — прагненням
за рахунок підвищення змістовності праці, відмо�
ви від жорсткої системи організації праці підви�
щити продуктивність праці і рівень задоволеності
працівників своєю працею;

— безперервний процес інтелектуалізації та
інформації виробничої діяльності потребує ви�
сокого рівня освіти працівників усіх категорій і
їх здатності ефективно використовувати комп’ю�
терну техніку;

— швидкий процес морального застарівання
знань і перманентні структурні зрушення обумов�
люють необхідність зміни професії. Це вимагає
від працівників здатності самостійно і безперер�

вно оновлювати свої знання, бути готовими до
освоєння нових професій;

— формування глобального ринку праці ви�
суває уніфіковані вимоги до якості робочої сили
в будь�якому регіоні світу. Це вимагає приведен�
ня якості підготовки кадрів до світових стан�
дартів. Крім того, глобальний ринок праці підви�
щує мобільність трудового потенціалу в тому на�
прямі, де кращі умови його використання.

Природною основою трудового потенціалу є
населення. Специфіка демографічної ситуації в
Україні періоду незалежності полягає у поєднанні
масштабної депопуляції з погіршенням певних якіс�
них характеристик населення (здоров’я). Насампе�
ред, чисельність населення в Україні неухильно
скорочується. Враховуючи офіційні статистичні
дані Дежкомстату [6], із початку 1993 р., коли на�
селення України мало найбільшу чисельність (52,2
млн. осіб), до початку 2009 р. (46,1 млн.) його при�
родне зниження — результат перевищення числа
померлих над числом народжених та негативне
міграційне сальдо (що фіксувалося в Україні з 1994
по 2004 рр.) — зумовили скорочення кількості на�
селення більш ніж на 6 млн. осіб, провідну роль в
якому відіграло природне зменшення (депопуля�
ція). У спільноті європейських держав, в яких ма�
ють місце депопуляційні тенденції, Україна відзна�
чається високою інтенсивністю природного змен�
шення населення. Надзвичайно високі темпи депо�
пуляції обмежують можливості країни у формуванні
конкурентного трудового потенціалу.

Тож серед демографічних явищ та процесів,
які не лише відображають сучасні проблеми з
відтворенням населення в Україні, але й мають
довготривалі соціально�економічні наслідки, слід
насамперед враховувати масштабну депопуляцію
та прогресуюче старіння населення. До того ж
певне поліпшення ситуації щодо життєзабезпечен�
ня та підвищення народжуваності здатне сприяти
зменшенню природного убутку населення країни,
однак звужений режим відтворення та загальне
скорочення чисельності населення для України
нині лишаються безальтернативними. Із соціаль�
но�економічних позицій найсуттєвішим наслідком
убутку населення є те, що депопуляційні тенденції
та їх незворотність зумовлюватимуть подальше
скорочення бази відтворення трудового потенціа�
лу населення в країні. Абсолютна й відносна чи�
сельність перспективних із погляду формування і
відтворення трудового потенціалу населення віко�
вих контингентів в Україні скорочуватимуться, що
загрожує появою дефіциту кваліфікованої робочої
сили (насамперед — через міграцію) [7].

Цьому сприяє таке явище, як стійке знижен�
ня народжуваності й природного приросту насе�
лення. У 2009 році в Україні на 1000 осіб наявно�
го населення кількість народжених становила 11,1
особи; кількість померлих 15,3 особи, природний
приріст населення становив — 4,2 особи [8].
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Сучасний рівень народжуваності забезпечує
лише половину того, який необхідний для про�
стого відтворення населення. В Україні пере�
йшли межу зниження народжуваності, за якою
відбувається руйнація демографічного потен�
ціалу, що призвело до втрати нею сприятливих
перспектив щодо відновлення 50�мільйонної
чисельності населення [9].

Зміни інтенсивності народжуваності в Україні
охопили усі вікові групи жінок дітородного віку, але
більш масштабними зміни виявились у молодих
жінок [10, с. 56]. На рис. 1 відображено, як різко
зменшувалися повікові коефіцієнти народжуваності
жінок у віці 15–24 роки протягом 1990�х рр. Рівні
народжуваності 18–20�річних дівчат за 1992–
2001 рр. зменшилися майже вдвічі. Зауважимо, що
у дівчат�підлітків до 1995 р. коефіцієнт народжу�
ваності, всупереч загальному зниженню, зростав.
У 1994–1995 рр. підліткова народжуваність при�
ймала найвищі за останні чотири десятиріччя зна�
чення — 22,1 %, після чого її рівень стрімко зни�
зився до 11,2 % у 2001 р. і п’ять років утримувався
близько цього рівня, а у 2008 р. підвищився до
13,1 %. У 1990�х рр. мало місце зниження інтен�
сивності народжуваності й у жінок віком 25–34
роки, але це відбувалося повільнішими темпами.

Зниження народжуваності має глобальний
характер і обумовлений цілою низкою причин,
серед яких найвагоміші такі:

— зміна соціального статусу жінки, розши�
рення сфери її позасімейних інтересів;

— глобальна тенденція зниження народжува�
ності прискорилась економічною кризою 90�х
років, стрімким падінням доходів населення;

— деформована структура народжуваності (за
черговістю, розподілом їх за віком матері, шлюб�
ним станом та іншими ознаками).

Внаслідок цих змін деформується віковий
склад населення, зменшується його демографіч�
ний і трудовий потенціали.

Ще одним важливим фактором останнього
десятиліття є зростання частки дітей, котрих наро�
дили жінки, які не перебували в зареєстрованому
шлюбі. По Україні цей показник за період з 2000
по 2008 роки зріс відповідно з 17,3 до 21,4 відсотка.
Як бачимо, така тенденція призводить до руйнації
інституту шлюбу та сім’ї, нехтування традиціями та
усталеними морально�етичними нормами. Тому на
формування трудового потенціалу мають вплив не
лише суто економічні чинники, але, певною мірою,
і соціально�ментальна складова.

Найбільш вагомою складовою сімейної полі�
тики України останніх років є матеріальна допо�
мога при народженні дитини. Оскільки вже з
моменту впровадження допомоги минуло кілька
років, доцільно охарактеризувати її вплив на діто�
родні наміри. За допомогою результатів соціаль�
но�демографічного обстеження можна з’ясувати,
наскільки ефективним є фінансове сприяння при
народженні дитини в Україні у контексті оцінки
молодими людьми запровадженої в країні сімей�
ної політики з огляду на їх дітородні плани.

У відповідях на запитання щодо того, чи
вплинуло запровадження вагомої матеріальної
допомоги при народженні дитини на їх дітородні
наміри, лише 16 % молодих людей дали позитив�
ну відповідь (рис. 2).

Рис. 1. Повікові коефіцієнти народжуваності молодих
жінок у 1992, 1997, 2001, 2005 та 2009 рр., %.

Джерело: розраховано за даними Держкомстату

Стабілізація середньої очікуваної тривалості
життя при народженні в 1999–2008 рр. у вузь�
ких межах близько 62 років для чоловіків і 73–
74 роки для жінок приховувала різну спрямо�
ваність тенденцій смертності. Якщо рівень смер�
тності серед дітей до 15 років мав загальну тен�
денцію до зниження, то для осіб у віці від 15 до
25 був менш виразним, а у вікових групах 25–49
років показники смертності стрімко зростали.
Ймовірно, надзвичайно різке зниження смерт�
ності в 2009 р. щодо 2008 р. пояснюється саме
накопиченим потенціалом скорочення смерт�
ності в Україні. Навіть порівняно з показника�
ми, що були вже зафіксовані в Україні раніше,
рівні смертності, досягнуті на початку ХХІ ст., є
доволі високими, не кажучи вже про відставан�
ня від економічно розвинених країн і навіть
країн колишнього СРСР.

Рис. 2. Вплив запровадження вагомої матеріальної
допомоги при народженні дитини на дітородні плани

молоді, %. Джерело: соціальноXдемографічне
обстеження «Молодь України, 2010»

Отож, безумовно, певна частина населення
відчуває матеріальну підтримку з боку держави й
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коригує при цьому свої дітородні плани. З числа
респондентів, які повідомили про те, що на їх
наміри вплинуло запровадження вагомої матері�
альної допомоги при народженні дитини, 6 %
вказали на народження дитини у період після
введення допомоги, що дає підстави констатува�
ти певне зростання народжуваності в Україні в
останні роки саме завдяки проведенню політики
сприяння народжуваності. Цілком можливо, що
у випадку відсутності такої допомоги матеріальні
негаразди посприяли б відкладанню народження
дитини батьками на майбутнє або взагалі потре�
ба сім’ї у дітях була б нереалізованою. Ще 2 %
молодих респондентів зазначили, що планують
народити дитину протягом наступного року, а 1 %
чекають дитину вже у цьому році; 6 % планують
народити протягом наступних 2–3 років [11,
с. 76]. Хоча ефективність допомоги є значно мен�
шою, ніж того хотілося б, проте в умовах низької
народжуваності навіть незначне її зростання є
вкрай потрібним, а тому й виправданим.

Погіршуються показники здоров’я людей усіх
вікових груп. Загальна захворюваність населення
України значно збільшилась протягом 1990�х років.
Якщо за період між двома останніми переписами
населення УРСР (1979 і 1989 років) поширеність
захворювань у розрахунку на 100 тис. населення
зросла на 16,3 %, то за період між переписами 1989
і 2001 років — на 40,4 % [12]. За останні 10 років (з
1997 по 2007) кількість уперше зареєстрованих ви�
падків захворювання зросла по Україні на 2 млн.
випадків, або на 7 % [13]. При цьому спостерігається
прогресуюча динаміка поширення хвороб серцево�
судинної системи та новоутворень.

Суспільне значення здоров’я, особливо здоро�
в’я дітей і молоді, важко переоцінити, тому що воно
визначає майбутнє нації. Збереження та зміцнення
здоров’я, виховання здорового покоління — завдан�
ня, від вирішення яких значною мірою залежить
розвиток країни, її оборонний, промислово�еконо�
мічний, інтелектуальний потенціал.

Зростають показники старіння населення. Де�
мографічне старіння зафіксовано в Україні у сере�
дині XX століття і є невід’ємною частиною її де�
мографічного розвитку: за період між переписами
1959 та 2001 рр. частка осіб у віці 60 років і старших
зросла з 10, 5 до 21, 4 %. Сучасними особливостя�
ми старіння населення є: формування старіння
майже винятково через зниження народжуваності,
а не за рахунок підвищення тривалості життя в
старших вікових групах; різка нерівномірність за
типами поселень (за даними перепису 2001 року,
частка осіб у віці 60 років і старше в міських посе�
леннях становила 19,1 а у сільській місцевості —
26,1 %) та за статтю (на 100 жінок віком 60 років і
старше припадає 56 чоловіків, зокрема в міських
поселеннях — 59, а в сільських — 54).

За період з 2002 по 2008 рік кількість насе�
лення старше 65 років збільшилась з 6,978 млн.

осіб до 7,506 млн., що становить 7,5 відсоткових
пункту. Тобто відносне зростання кількості цієї
вікової групи становить 2,2 відсотка [14].

Соціально�економічним наслідком старіння
є зростання осіб пенсійного віку, що призводить
до збільшення споживання суспільних ресурсів на
соціальне забезпечення в старості. За умов обме�
женості таких ресурсів поширюється бідність та
поглиблюється соціальна нерівність за віком.

Бідність населення похилого віку обумовлює
посилення тиску осіб пенсійного віку на ринок
праці та додаткові матеріальні обов’язки праце�
здатних громадян.

Перспективи старіння населення в Україні такі:
досягнення успіхів у зниженні смертності і продов�
женні тривалості життя супроводжуватиметься при�
скоренням процесу старіння населення.

Очікується, що до 2015 року питома вага осіб
старших 60 років сягне 21,7 % від загальної чисель�
ності населення (серед жінок — 26,0 %, чолові�
ків — 16,8 %), до того ж на 1000 осіб працездатно�
го віку припадатиме 438 осіб пенсійного віку [15].

Ще однією демографічною проблемою сучас�
ної України є істотне відставання від розвинених
європейських країн за показником очікуваної три�
валості життя. За даними ВООЗ, у 2002 році за цим
показником наша країна відставала від країн Цен�
тральної та Східної Європи (ЦСЄ) на 5,5, а від
країн Євросоюзу — на 10,9 року. Надлишкова пе�
редчасна смертність (до 65 років) обумовлює втра�
ту майже 11 років загальної тривалості життя, що
на 3 роки більше, ніж у країнах ЦСЄ, і на 6 років
більше, ніж у країнах ЄС. Різниця у тривалості
життя чоловіків і жінок в Україні перевищує 11
років, тоді як в економічно розвинених країнах цей
показник становить 5–6 років. Ризик смерті для
чоловіка у 20–24 роки перевищує такий для жінки
у 3,3 раза, а ймовірність смерті у працездатному
віці для чоловіка сягає 37 % [16].

У всіх розвинених країнах спостерігаються
доволі низькі (порівняно з більш старшим насе�
ленням) рівні смертності у молодому віці, що
цілком закономірно для суспільства у мирний час.
Рівень смертності на першому році життя є доволі
високим, але з дорослішанням новонародженого
ризик померти різко скорочується. Показник
смертності дітей обох статей до досягнення віку 1–
4 роки стрімко зменшується (майже у 20 разів) та
продовжує знижуватися до мінімального у віці 5–
9 років (рис. 3), потім цей показник поступово
зростає та лише у віці 50–54 роки починає пере�
вищувати такий у віці до одного року.

У кожному наступному віковому інтервалі
після 10 років показник смертності вже тільки
зростає, причому зростає нерівномірно — приріст
рівня смертності у проміжку від 10–14 років до
15–19 років становив 2,2 раза, від 15–19 років до
20–24 років — 2 рази, від 20–24 років до 25–29
років — в 1,6 раза. Потім приріст уповільнюєть�
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Зовнішні причини є найбільш частою при�
чиною смерті молодих людей як в Україні, так і
в Європі. Закономірно, що екзогенна патологія
спричиняє більшу частку смертей — в нашій
країні близько 60 % смертних випадків молоді у
віці 15–34 роки припадає на два класи [18]:
зовнішні причини й інфекційні та паразитарні
хвороби. Половина неприродних смертей молоді
спричинена навмисними самоушкодженнями
(включаючи самогубства) та транспортними не�
щасними випадками. Якщо для всього населен�
ня основну частину причин смертності внаслі�
док інфекційних та паразитарних хвороб зумов�
лює туберкульоз, то для молоді майже 2/3 смер�
тей викликано СНІДом. Приблизно кожна де�
сята смерть детермінована хворобами системи
кровообігу та органів травлення. Ендогенна па�
тологія спричиняє смерть молодих людей по�
рівняно рідше. Наприклад, частка померлих
внаслідок основної причини смертності всього
населення — хвороб системи кровообігу у віці
15–34 роки не досягає 10 % (табл. 1).

Рис. 3. Смертність населення України
за окремими віковими групами, 2009 р.,
на 100 тис. населення відповідного віку.
Джерело: дані Держкомстату України

ся, рівень смертності впродовж наступних інтер�
валів збільшується в середньому на 30–40 %, а з
досягненням інтервалу 75–79 років знову почи�
нає пришвидшуватися, становлячи у проміжку 85
і старше 80 % [17, с. 137]. Структура причин
смерті у молодому віці має свої особливості.

Таблиця 1
Смертність за причинами смерті і вибраними віковими группами в Україні, 2009 р.

Джерело: дані Держкомстату України.

Основними причинами втрати здоров’я, зро�
стання смертності та зниження очікуваної трива�
лості життя є низький рівень і несприятливі умо�
ви життя та праці значної частини населення,
низька ефективність існуючої системи охорони
здоров’я, поширеність шкідливих звичок та нех�
тування нормами здорового способу життя. Ме�
дичні та освітянські послуги фактично перетво�
рилися на платні. Звужується поле селекції серед
обдарованої молоді, з якої в майбутньому могли
б з’явитися видатні науковці, інженери, еконо�
місти тощо. Дедалі менш доступними для широ�
ких верств населення стають спортивні майдан�
чики, театри, концертні заклади тощо. Це нега�
тивно відбивається на якісному складі трудового
потенціалу, знижує інтелектуально�культурний
рівень і ускладнює ситуацію.

Висновки та перспективи подальших дослі�
джень. Оцінка стану трудового потенціалу Украї�
ни на сучасному етапі має неоднозначний харак�
тер. У сучасних умовах, коли наше суспільство
переживає глибоку демографічну кризу, саме де�
мографічна компонента формування трудового
потенціалу набуває особливого значення. Оскіль�
ки за період з 1993 р. (52,2 млн. осіб) по 2009 р.

(46,1 млн. осіб) чисельність населення в Україні
неухильно скорочується (його природне знижен�
ня — результат перевищення числа померлих над
числом народжених). А також тенденції негатив�
ного міграційного сальдо зумовили скорочення
кількості населення більш ніж на 6 млн. осіб,
провідну роль в якому відіграло природне змен�
шення (депопуляція). Аналіз сучасної демогра�
фічної ситуації, а також її динаміки протягом ос�
танніх років свідчить про наявність в Україні
поряд із соціально�економічними проблемами
глибокої демографічної кризи.

Стан сучасної демографічної ситуації в Ук�
раїні можна кваліфікувати як кризовий не лише
тому, що депопуляція поєднується зі значним
погіршенням здоров’я населення та інших його
якісних характеристик, а й тому, що за певних
умов криза може перетворитися на демографі�
чну катастрофу.

Для сучасної демографічної ситуації в Україні
характерні:

— зменшення народжуваності, збільшення
смертності і відсутність природного приросту;

— постаріння населення, збільшення «наван�
таження» на працездатну його частину;
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— скорочення тривалості життя як чоловіків,
так і жінок;

— погіршення здоров’я нації;
— інтенсифікація міграційних процесів,

вплив яких на демографічні та соціально�еко�
номічні показники суперечливий і нерідко не�
гативний.

Поліпшення демографічної ситуації можна
очікувати лише за умови поліпшення економіч�
ної ситуації в Україні, центральну роль у цьому
мають відіграти:

— подолання бідності, на основі зростання
доходів та рівня життя всього населення;

— реформування сфери праці, оскільки саме
тут формуються провідні важелі репродуктивних
і міграційних настанов;

— забезпечення ефективної зайнятості, яка
має стати надійною гарантією належного рівня
життя не тільки для самого працюючого, а і для
його утриманця.

У сфері охорони здоров’я і зниження смерт�
ності населення основними напрямками держав�
ної демографічної політики мають бути:

— підвищення якості життя;
— удосконалення системи охорони здоров’я;
— підвищення якості медичного обслугову�

вання;
— створення безпечних умов праці;
— профілактика та зниження професійної за�

хворюваності;
— охорона й збереження здоров’я дітей;
— створення альтернативної страхової меди�

цини;
— просвітницька та освітня діяльність, спря�

мовані на профілактику захворювань і піклуван�
ня про здоров’я.

У сфері сімейної політики та народжуваності
основними напрямами державної демографічної
політики мають бути:

— створення сприятливих умов для еконо�
мічної самостійності і зростання добробуту сімей;

— удосконалення системи соціального обслу�
говування сімей;

— пріоритетність охорони материнства і ди�
тинства у реалізації програм розвитку охорони
здоров’я та інших соціальних програм;

— підвищення якості, розширення форм і
видів медичного обслуговування жінок репродук�
тивного віку.

Отже, демографічний чинник є одним із ба�
зових для забезпечення стабільного й безпечного
розвитку держави, а проблеми оптимального де�
мографічного розвитку слід розглядати як першо�
чергові інтереси держави, як фактор і водночас
як результат її функціонування. Від демографіч�
них характеристики працездатного населення і
показників демографічного розвитку залежить
розвиток трудового потенціалу і як результат —
величина сукупного національного доходу.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена проблемі функціонування інвестиційного ринку України та напрямкам
покращення інвестиційного клімату у державі.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний ринок, прямі іноземні інвестиції, депозити, портфельні інвеX
стиції, капітальні вкладення.

Summary. The article is devoted to the problem of investment market functioning in Ukraine and to directions
of investment climate improvement in the state.

Key words: investments, investment market, direct foreign investments, deposits, portfolio investments, capital
investments.

Постановка проблеми. Досягнення стабільно�
го соціально�економічного розвитку в Україні
потребує нарощування інвестиційних ресурсів,
послідовного збільшення частки капітальних вкла�
день у ВВП, поліпшення структури інвестиційних
джерел та оптимізації напрямів їх вкладення. У
сучасних умовах інвестиції виступають найважли�
вішим засобом забезпечення умов виходу з еконо�
мічної кризи, також є важелем структурних зру�
шень у народному господарстві, зростання тех�
нічного прогресу, підвищення якісних показників
господарської діяльності на мікро� і макрорівнях.
Активізація інвестиційного процесу є одним із
надійніших механізмів соціально�економічних
перетворень у державі. Перехід економіки Украї�
ни до стійкого зростання потребує істотного по�
глиблення інституційних реформ та суттєвої
трансформації структурно�інвестиційної політики.

Слід сказати, що на сьогодні Україна має вкрай
несприятливий інвестиційний клімат. Основними
проблемами є: обтяжливі процедури відкриття
бізнесу, ненадійний захист інвесторів та недостатній
розвиток приватних організацій і низькі стандарти
корпоративного управління. Також постає пробле�
ма забезпечення: стабільного економічного зрос�
тання та структурних зрушень у національній еко�
номіці. Ще одним негативним фактором неспри�
ятливості інвестиційного клімату є те, що сукупний
державний і корпоративний борг України щорік
зростає. Така ситуація лякає іноземного інвестора.
Як свідчить офіційна періодика, Україна знаходить�
ся на 70 місці із 82 держав у світі за рівнем підпри�
ємницької привабливості і на 139 місці із 178 країн
світу за простотою ведення бізнесу. Тому проблема
функціонування інвестиційного ринку в Україні є
надзвичайно актуальною, а в особливості створен�
ня сприятливого інвестиційного клімату.

Аналіз останніх публікацій. Названі проблеми
досліджували й аналізували такі науковці: О. О. Ка�

хович розглядав особливості формування структур�
но�інвестиційної політики України; К. Паливода
досліджував грошовий обіг як гальмо інвестиційної
активності в Україні; Р. Р. Гудима аналізував стан
інвестиційного клімату; В. С. Кравчук досліджував
інвестиційний ринок та його проблеми розвитку;
С. Рум’янцева визначала місце України на інвести�
ційному ринку; Р. В. Попельнюхові проводив аналіз
інвестиційного клімату в Україні і т. д.

Метою статті є дослідження інвестиційного
ринку в Україні на сучасному етапі його розвит�
ку. Виявлення напрямків його реформування та
поліпшення інвестиційного клімату.

Виклад основного матеріалу. До 2009 р. при�
плив іноземного капіталу в економіку Україну мав
позитивну динаміку. За останні 5 років середньо�
річні темпи приросту іноземного капіталу стано�
вили приблизно 25 %. Разом з тим високий ступінь
корупції, непрозорість, складність і непередбачу�
ваність оподаткування, недружній діловий та інве�
стиційний клімат значно знижували інтерес до
України з боку іноземних інвесторів, задовольня�
ючи необхідну потребу в інвестиційних ресурсах
менше ніж на 50 %. У свою чергу, світова фінан�
сова криза для інвестиційного ринку України ста�
ла додатковим чинником втрат. У 2009 р. інвести�
ційний ринок України характеризувався різким па�
дінням, в основі якого лежить відтік іноземних
інвестицій портфельних інвесторів, а також кре�
дитних ресурсів. У 2010 р. продовжується падіння
припливу іноземних інвестицій в економіку Украї�
ну. За 1 півріччя 2010 р. в економіку України було
вкладено 496 млн. дол. США, що становить лише
21 % від рівня аналогічного періоду 2009 р. При
цьому велика частина інвестицій була спрямова�
на з Росії, Кіпру та Казахстану; західні інвестори
продовжують прохолодно ставитися до можливо�
стей інвестування в Україні, аж до вивезення інве�
стицій і виходу з українського ринку. Такий при�
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клад наслідували страхові компанії Ageas Group
(Fortis Group), ING, Generali PPF�. Також відомі
й інші компанії, які вже покинули або розгляда�
ють можливість виходу зі своїх проектів в Україні:
Germanos, «МАІР», О’кей, IKEA, Renaissance
Partners Investment Limited, Action S. А., Heliopark
Group, Energopol�Poludnie, Stroer, Вестер, Патер�
сон, ПІК, Астромед та інші [1].

Галузевий аналіз припливу ПІІ в економіку
України в 2010 р. свідчить про зростання інвес�
тицій у наступних галузях: металургія, будівниц�
тво, торгівля, фінансова діяльність; у той же час
чистий відтік інвестицій був зафіксований у на�
ступних галузях: сільське господарство, харчова
промисловість, хімічна промисловість, машино�
будування, готелі і ресторани.

Один із великих одержувачів прямих інозем�
них інвестицій в Україну в цьому році — бан�
ківська система. На цей сектор економіки було
витрачено 34 % всіх ПІІ за три квартали поточ�
ного року [2]. Іноземні інвестиції у банківський
сектор — важлива частина прямих інвестицій,
тільки от у 2010�у вони якісно відрізняються від
капіталовкладень минулих років.

По�перше, нинішні інвестиції в банки — це
поповнення капіталу діючих українських банків
їхніми закордонними материнськими компаніями.

По�друге, обсяг прямих інвестицій у банки
насправді мізерний: до кризи банківська система
щорічно отримувала по $ 2–3 млрд. за рахунок
великих покупок [3].

Інша частина прямих інвестицій, що надхо�
дять в Україну в цьому році (близько 60 %), — це
фактично повернення грошей з офшорів (згадає�
мо, що левова частка прямих інвестицій прихо�
дить із Кіпру). Приватизація у 2010 році прова�
лилась: обсяг угод склав тільки 588 млн. грн., або
9,3 % від плану. Іноземці у приватизації практич�
но не брали участі. Портфельні інвестиції в Ук�
раїні в 2010�му мізерні: $ 70 млн. за перші три
квартали. У 2009 році надходження інвестицій теж
було невеликим — $ 99 млн. за весь рік. У 2006–
2007 рр. обсяг портфельних вкладень був значно
більшим: $ 3,5–5 млрд. щороку [4].

У січні�вересні 2010 р. в економіку України
іноземними інвесторами вкладено 3423,2 млн. дол.
США прямих інвестицій. З країн ЄС надійшло
2552,4 млн. дол. (74,6 % загального обсягу), з країн
СНД — 492,7 млн. дол. (14,4 %), з інших країн
світу— 378,1 млн. дол. (11,0 %). У той же час капі�
тал нерезидентів зменшився на 628,1 млн. дол. [5].

Інвестування здійснювалось переважно у виг�
ляді грошових внесків, які становили 3186,1 млн.
дол. (93,1 % вкладеного обсягу), та внесків у формі
рухомого і нерухомого майна — 194,5 млн. дол.
(5,7 %). Приріст сукупного обсягу іноземного ка�
піталу в економіці країни, з урахуванням його
переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 9
місяців 2010 р. становив 2546,7 млн. дол. [6].

Зросли обсяги капіталу з Кіпру — на 620,5
млн. дол., Швеції — на 456,4 млн. дол., Німеччи�
ни — на 404,1 млн. дол., Російської Федерації —
на 392,3 млн. дол., Нідерландів — на 128,5 млн.
дол., Люксембургу — на 121,8 млн. дол. і Фран�
ції — на 121,0 млн. дол. За рахунок продажу ка�
піталу нерезидентам інших країн і вилучення
інвестицій зменшились обсяги капіталу інвес�
торів зі Сполучених Штатів Америки на 88,8 млн.
дол., капітал інвесторів з Ісландії зменшився на
29,3 млн. дол. за рахунок продажу капіталу нере�
зидентам інших країн і на 21,6 млн. дол. за раху�
нок вилучення капіталу та курсової різниці —
інвесторів зі Сполученого Королівства [7].

Приріст іноземного капіталу спостерігався на
підприємствах, що здійснюють фінансову діяль�
ність, у сумі 1684,3 млн. дол., торгівлю, ремонт
автомобілів, побутових виробів і предметів особи�
стого вжитку, – 237,6 млн. дол. та операції з неру�
хомим майном, оренду, інжиніринг і надання по�
слуг підприємцям, – 215,7 млн. дол. (рис. 1) [8].

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну
наростаючим підсумком, млн. дол. США.

Джерело: Державний комітет статистики [9]

Загальний обсяг прямих іноземних інвес�
тицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2010 р.
склав 42511,9 млн. дол., що на 6,4 % більше об�
сягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахун�
ку на одну особу становив 926,7 дол. [10].

Інвестиції надійшли зі 124 країн світу, що на�
ведено у рис. 2. До десятки основних країн�інвес�
торів, на які припадає майже 82 % загального обся�
гу прямих інвестицій, входять: Кіпр — 9579,1 млн.
дол., Німеччина — 7005,7 млн. дол., Нідерланди —
4082,7 млн. дол., Російська Федерація — 2956,3 млн.
дол., Австрія — 2667,3 млн. дол., Сполучене Коро�
лівство — 2284,7 млн. дол., Франція — 1751,6 млн.
дол., Швеція — 1732,2 млн. дол., Віргінські Остро�
ви, Британські — 1425,5 млн. дол. та Сполучені
Штати Америки — 1218,4 млн. дол. [11].

На підприємствах промисловості зосередже�
но 13487,5 млн. дол. (31,7 % загального обсягу
прямих інвестицій в Україну), у т. ч. переробної —
12026,1 млн. дол. та добувної — 1129,0 млн. дол.
Серед галузей переробної промисловості у мета�
лургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів унесено 5656,5 млн. дол. пря�
мих інвестицій, у виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів — 1840,4 млн. дол.,
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Рис. 2. Розподіл прямих інвестицій в Україну
за основними країнамиXінвесторами

(у % до загального обсягу).
Джерело: Державний комітет статистики [12]

хімічну та нафтохімічну промисловість — 1192,7
млн. дол., машинобудування — 1155,5 млн. дол.,
виробництво іншої неметалевої мінеральної про�
дукції — 802,2 млн. дол. У фінансових установах
акумульовано 14115,4 млн. дол. (33,2 %) прямих
інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту
автомобілів, побутових виробів та предметів осо�
бистого вжитку — 4534,9 млн. дол. (10,7 %), в
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим
майном, оренду, інжиніринг та надання послуг
підприємцям, — 4454,6 млн. дол. (10,5 %) [13].

Сума кредитів і позик, отриманих підприєм�
ствами України від прямих інвесторів, на 1 жов�
тня 2010 р. становила 5912,5 млн. дол. Найбіль�
ше їх надійшло з Кіпру — 2062,7 млн. дол., Німеч�
чини — 718,4 млн. дол., Нідерландів — 586,1 млн.
дол., Сполученого Королівства — 293,8 млн. дол.,
Австрії — 258,6 млн. дол. та Франції — 175,6 млн.
дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвес�
тицій, ураховуючи позичковий капітал, на 1 жов�
тня 2010 року становив 48424,4 млн. дол. [14].

У січні�вересні 2010 р. з України в економіку
інших країн світу спрямовано 640,5 млн. дол.
прямих інвестицій. Обсяг прямих інвестицій з
України в економіку країн світу, з урахуванням
його курсової різниці й утрат капіталу, на 1 жов�
тня 2010 року становив 6851,3 млн. дол. наведе�
но на рис. 3, у т. ч. у країни ЄС — 6538,5 млн.
дол. (95,4 % загального обсягу), у країни СНД —
217,5 млн. дол. (3,2 %), в інші країни світу — 95,3
млн. дол. (1,4 %) [15].

Прямі інвестиції з України здійснено до 47
країн світу, переважна їхня частка спрямована до
Кіпру (92,8 %) — рис. 4. Сума кредитів і позик, на�
даних українськими резидентами підприємствам
прямого інвестування, на 1 жовтня 2010 р. стано�
вила 129,0 млн. дол. Загальний обсяг прямих інве�
стицій в економіку країн світу, враховуючи позич�
ковий капітал, становив 6980,3 млн. дол. США [17].

Розглянемо більш детально поняття та струк�
туру інвестиційного ринку України. Згідно з виз�
наченням вітчизняних науковців, інвестиційний
ринок — це сукупність економічних та правових
відносин, що складаються між інвесторами та/або
учасниками інвестиційної діяльності щодо інве�

Рис. 3. Прямі інвестиції з України, наростаючим
підсумком, млн. дол. США.

Джерело: Державний комітет статистики [16]

Рис. 4. Розподіл прямих інвестицій з України
за основними країнами інвестування, у % до загального
обсягу. Джерело: Державний комітет статистики [19]

стиційних активів (корпоративних прав, фінан�
сових інструментів, основних засобів, нематері�
альних активів). Інвестиційний ринок також
можна визначити як мережу інвестиційних інсти�
тутів, які реалізують контрактні відносини при
операціях з інвестиційними активами через на�
дання інвестиційних послуг [18].

До таких інвестиційних інститутів, що існу�
ють в Україні, можна віднести: інвестиційні ком�
панії; інститути спільного інвестування; венчурні
фонди; фонди прямого інвестування.

1. Інвестиційні компанії в Україні де�юре
відсутні (інвестиційними компаніями у засобах
масової інформації називають або торговців цінни�
ми паперами, або компанії з управління активами).
Ще існують інвестиційні компанії, створені відпо�
відно до Указу Президента України 19 лютого 1994
року № 55/94, але вони мають юридичний статус
торговців цінними паперами. Якщо порівняти ком�
плекс інвестиційних послуг, які можуть надавати
інвестиційні компанії відповідно до Директиви
2004/39/ЄС, то стає зрозуміло, що це справді тор�
говці цінними паперами, але з таким собі дилерсь�
ким нахилом, що працюють за свої кошти на пер�
винному і вторинному ринку, управляють портфе�
лем фінансових активів (коштів, цінних паперів,
прав вимог боргу) індивідуального інвестора, здійс�
нюють професійне інвестиційне консультування, в
тому числі на ринку злиттів та поглинань, тощо. Не�
банківські фінансові установи, що є торговцями
цінних паперів з такими функціями, можуть нази�
вати себе інвестиційними компаніями.
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2. Інститути спільного інвестування. Найбільш
відомі й адаптовані до законодавства ЄС інвес�
тиційні інститути, що діють відповідно до Закону
України «Про інститути спільного інвестування
(корпоративні та пайові інвестиційні фонди)». На
відміну від портфеля індивідуального інвестора, ІСІ
являють собою портфель інвестиційних активів, до
яких входять не тільки фінансові активи, але й
нерухомість. Об’єктом регулювання є не стільки
інститути спільного інвестування (до корпоратив�
них інвестиційних фондів застосовуються вимоги
як до емітентів акцій відкритого акціонерного то�
вариства), скільки компанії з управління їхніми
активами. Хоча вони і мають справу не тільки з
цінними паперами, але все одно вважаються про�
фесійними учасниками ринку цінних паперів.

3. Венчурні фонди. Відповідно до законодав�
ства України «венчурний фонд — недиверсифі�
кований ІСІ закритого типу, який здійснює вик�
лючно приватне (закрите) розміщення цінних
паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних
осіб». Тобто венчурний фонд є інститутом
спільного інвестування, активами якого управляє
компанія з управління активами.

Основні умови функціонування фондів вен�
чурного капіталу:

— рішення про інвестування приймають самі
інвестори через Наглядову раду;

— фонд має управляючу компанію (Managing
Company), яка відповідає за пошук об’єктів інве�
стування, супроводження інвестицій та збільшен�
ня капіталізації фонду;

— інвестування здійснюється у корпоративні
права (акції та частки господарських товариств),
права інтелектуальної власності та майнові пра�
ва (ноу�хау, тощо);

— існування фонду обмежене, активи фонду
під час його існування не можуть бути продані, а
продаються тільки після закінчення терміну існу�
вання (як правило, 7–10 років) [20].

4. Фонди прямого інвестування. В Україні
немає законодавчого визначення фондів прямо�
го інвестування, хоча на практиці вони існують.
У міжнародній практиці термін «фонди прямого
інвестування» застосовується по відношенню до
широкої групи фондів, які надають капітал на
договірній основі приватним бізнес�одиницям.
При цьому до фондів прямого інвестування за�
звичай відносять: фонди венчурного капіталу,
хедж�фонди, фонди росту, фонди викупу конт�
рольного пакету за допомогою фінансового леве�
риджу (LBO), інфраструктурні фонди.

Виходячи зі структури інвестиційного ринку
України, можна зробити висновок, що існують дві
групи факторів, які впливають на обсяг інозем�
них інвестицій в українську економіку, з одного
боку, факторами, що збільшують потік інвес�
тицій, з іншого — що стримують цей потік [21].
До перших можна віднести такі:

— дешева та висококваліфікована робоча сила;
— вигідне географічне розташування країни;
— місткий ринок високоякісної й відносно

недорогої сировини;
— просторий і конкурентно необмежений

для імпортерів ринок товарів;
— значні промисловий та аграрний потенціали;
— відсутність усталеної ринкової конкуренції

серед товаровиробників.
До факторів, які стримують приплив інвес�

тицій, належать такі:
1) політична невизначеність;
2) сильні бюрократичні традиції, що залиши�

лися Україні в спадок і гальмують реалізацію інве�
стиційних проектів;

3) корумпованість органів влади, в тому числі
і відповідальних за прийняття рішень у галузі
іноземного інвестування;

4) фактична відсутність спільної із західни�
ми країнами системи подання й обґрунтування
ділових пропозицій, бізнес�планів, інвестиційних
програм, їх практична невідповідність загально�
прийнятим світовим стандартам;

5) надзвичайно високий рівень економічної
злочинності та загальної криміналізації суспільства;

6) економічні — відсутність високоефективно�
го та автономного недержавного сектора економіки;

7) неплатоспроможність великої кількості
українських підприємств;

8) невисока купівельна спроможність насе�
лення України.

Висновки та перспективи вирішення питання.
Таким чином, проаналізувавши обсяги інвестицій
в Україну та структуру інвестиційного ринку,
можна визначити основні напрямки поліпшення
інвестиційного клімату країни:

— сприяння розвитку інвестиційної інфра�
структури;

— формування сприятливого інвестиційного
іміджу через організацію та участь у міжнародних
виставках, ярмарках, інвестиційних проектах;

— покращання інформаційного забезпечен�
ня іноземних інвесторів про потенційні можли�
вості інвестування;

— підтримка малого підприємництва, створення
конкурентного ринкового середовища, швидке реа�
гування на споживчі потреби і кон’юнктуру ринку;

— сприяння розвитку фондового ринку з
метою активізації участі іноземних інвесторів у
процесах приватизації;

— створення прозорого законодавчого поля
інвестиційної діяльності в Україні;

— зменшення бюрократичних перешкод
учасникам інвестиційного ринку;

— подолання корупції;
— зниження рівня економічних злочинів;
— забезпечення економічних свобод у державі.
Проведене дослідження свідчить, що інвес�

тиційний ринок — це складна економічна кате�
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горія, яка має певну структуру та механізм фун�
кціонування. В той же час на інвестиційний ри�
нок впливають безліч факторів, що визначають
подальший його розвиток. Особливості розвитку
українського інвестиційного ринку полягають у
недостатності інвестиційних інститутів та визна�
чаються високою ризикованістю.
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УДК 336.01.75 Г. О. Дорошенко

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті аналізується сучасний стан банківської системи України та сконцентровані у цьому
секторі тенденції, які несуть потенційну загрозу не тільки для банківської системи, а й мають макроекоX
номічне значення. На підставі цього аналізу зроблено висновки про необхідність створення концепції пріориX
тетного розвитку національного банківського капіталу та зниження рівня доларизації економіки країни.

Ключові слова: банки з іноземним капіталом, регулятивний капітал, ризики, адекватність капіталу,
національні інтереси, середні і малі банки.

Summary. In the article the presentXday state of the Ukrainian banking system and as well as the tendencies
concentrated in this field, which not only threaten the banking system, but are of macroeconomic value, have been
analyzed. On the basis of the above analysis conclusions on the necessity to create a concept of priority development
of the national banking capital and decrease of the country’s economy dollarization level have been made.

Key words: banks with a foreign capital, risks, adequacy of capital, national interests, middle and small banks.

Постановка проблеми. Жорсткі умови сьогоден�
ня змушують увесь світ готуватися до нових умов

функціонування фінансового сектора, і провідні
країни вже схвалили початок глобальної реформи,
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результатом чого стали нові міжнародні стандарти
нагляду за банківською діяльністю «Базель III» [1].

Серйозні заходи щодо оздоровлення бан�
ківського сектора вже реалізуються в Україні,
проте значна їх частина ініціюється міжнародни�
ми фінансовими організаціями, цілі яких не зав�
жди співпадають з національними інтересами
країн реципієнтів [2, с. 112]. Крім того, на поточ�
ний момент у банківській системі України іно�
земний капітал займає більше 40 відсотків, най�
впливовішими у цій групі є західні і російські
банки, що теж треба враховувати при розробленні
концепції розвитку банківської системи України.
Така концепція повинна бути побудована дуже
швидко і якісно, від цього буде залежати відро�
дження національної економіки через збільшен�
ня кредитування й інвестицій у промисловість,
науку і аграрний сектор нашої країни. Основни�
ми пунктами цієї концепції повинно бути ство�
рення ефективної банківської системи, яка спи�
рається на вітчизняний капітал, і підпорядкуван�
ня інтересів іноземного капіталу, що працює в Ук�
раїні, пріоритетам національного розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Питання впливу
іноземного капіталу на ефективність грошово�кре�
дитної та банківської системи аналізували: Е. Берг,
Е. Бернштейн, Сокорро Хейзен, Дж. А. Хансон,
П. Хонохан. Проте аспект проблеми, що розгля�
дається у цій статті, лише недавно постав перед
вітчизняною економікою, тому на науковому рівні
він не знайшов відповідного розгляду. Ці питання
розглядають в роботах аналітики�практики: В. Ге�
єць, О. Сугоняко, тому на поточний момент, вра�
ховуючи актуальність цього питання, постала не�
обхідність у комплексному розгляді питання вдос�
коналення структури банківської системи.

Мета статті полягає у розгляді сучасного ста�
ну банківської системи України, основних тен�
денцій, що впливатимуть на її розвиток у най�
ближчий час, і на цій основі — розробці рекомен�
дацій відносно пріоритетів розвитку банківсько�
го сектора і відновлення ефективної взаємодії між
банками та їх клієнтами.

Основні результати дослідження. Фундаменталь�
ною внутрішньою проблемою вітчизняних банків
є те, що у сукупності вони не створюють єдину
систему, яка спрямована на досягнення певної мети.
Банки України залишаються сукупністю банківсь�
ких установ і на поточний момент не відповідають
класичному висловлюванню про те, що банки — це
кровоносна системи держави, вони не реалізують
єдину політику і їх діяльність не спрямована на
розвиток національної економіки. Для аналізу при�
чин такого явища доцільно класифікувати банки за
двома ознаками: загальноприйнятим поділом на
групи залежно від величини капіталу і залежно від
національної приналежності капіталу банків. На
1.03.2011 р. в Україні діє 176 банків. У групі най�
більших банків — 17, у другій групі — 22, третя —

21 і четверта група — 115 банків («Банк Ринкові
Технології» не подано у розподілі банків за гру�
пами). Серед діючих банків — 55 з іноземним ка�
піталом, частка іноземного капіталу у статутно�
му капіталі банків складає 40,4 %. Кількість
банків зі 100 %�м іноземним капіталом у країні —
20 [3]. Кожна класифікація дає можливість по�
різному характеризувати банківські групи, проте
у межах кожної з них є своя проблема, вирішен�
ня яких дозволить створити реальну банківську
систему, яка не тільки регулюється з одного цен�
тру на підставі єдиної законодавчо�нормативної
бази, а й реалізує єдині цілі і спрямовує діяльність
на розвиток української економіки.

Щодо проблеми існування великої кількості
банків з невеликим обсягом капіталу, то Нацбанк
намагається вирішити цю проблему шляхом
підвищення вимог до величини регулятивного
капіталу. Національний банк видав постанову
№ 273, згідно з якою мінімальний регулятивний
капітал банків повинен скласти 120 млн. грн. вже
з 1 січня 2012 року [4]. З одного боку, держава
наголошує на необхідності розвитку малого та
середнього бізнесу, а з іншого — НБУ приймає
рішення, спрямовані на усунення з ринку малих
і середніх банків. Можна зробити припущення,
що НБУ пішов на цей шаг з метою збільшення
прозорості діяльності банківської системи через
зменшення кількості банків. Але уроки кризи
показують, що високий рівень регулятивного
капіталу не рятує банки від проблем. Прикладом
цього є Укрпромбанк, регулятивний капітал якого
був у 16 разів вищий від встановленої зараз норми.

Малі банки на сьогодні є стійкішими, ніж
великі — по співвідношенню капіталу до активів
і капіталу до внесків населення четверта група
знаходиться на першому місці серед усіх груп
банків, а третя — на другому. Частка рефінансу�
вання НБУ в структурі зобов’язань невеликих
банків удвічі менша, ніж у крупних, крім того,
запас ліквідності, як на момент кризи, так і за�
раз, істотно вищий, ніж у цілому по системі [3].

Якщо орієнтуватися на міжнародні стандарти
то нові норми, затверджені Базельським комітетом
з банківського нагляду («Базель III»), визначили
етапи збільшення капіталу — з 2013�го по 2018 рік.
Такі ж темпи зростання капіталу доцільно встано�
вити і для банків третьої та четвертої груп в Україні.
Більш швидкі темпи нарощування регулятивного
капіталу можуть призвести до певних маніпуляцій
з боку банків, що спростує саму ідею збільшення
капіталу задля підвищення надійності і стійкості
банку. «Базель III» значну увагу приділяє регулю�
ванню показника адекватності капіталу, тому що
криза красномовно продемонструвала, що абсо�
лютні показники розміру банківського капіталу самі
по собі нічого не гарантують.

Крім того, аналіз останніх рішень Європейсь�
кої комісії та ЄЦБ дозволяє дійти висновку про те,
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що перед світовим фінансовим співтовариством
постає питання розукрупнення банків. Аналогічні
заходи планують провести й урядові інституції
США, зокрема, планується надати ФРС право ви�
магати від великих фінансових установ проводити
примусове розукрупнення. На Саміті міністрів
фінансів та голів центробанків країн G20 у жовтні
2010 р. навіть було введено спеціальний термін
«дуже великий, щоб збанкрутувати», що стосується
великих банків, діяльність яких має великий ступінь
концентрації ризиків і створює для держави по�
тенційні проблеми. Системний ризик притаманний
діяльності великих банків, і реакція на можливу
майбутню загрозу з боку міжнародного співтовари�
ства — зрозуміла. В Україні — навпаки.

Розглядаючи стан сучасної банківської сис�
теми, можна припустити, що своїми діями з об�
меження прав малих банків НБУ, по суті, ство�
рює додаткові конкурентні переваги групам ве�
ликих та найбільших банків. Така ідея підтвер�
джується інформацією, що подана на Форумі
провідних міжнародних фінансових установ, який
створено в 2010 р. дев’ятьма банками з інозем�
ним капіталом: Райфайзен Банк Аваль, Укрсоц�
банк, УніКредіт Банк, Платінум банк, Кредит
Агріколь, ОТП Банк, Сітібанк, ІНГ Банк, Пра�
векс�банк [5]. Цей Форум виступив з ініціатива�
ми перед НБУ: «ми також рекомендуємо Націо�
нальному банку додатково посилити вимоги до
капіталу для банків, тобто встановити більш су�
ворий контроль за дотриманням банками норм
капіталу, а також додатково посилити вимогу
щодо розміру регулятивного капіталу: до 20 млн.
євро (понад 200 млн. грн.) — до 31.12.2011; до 30
млн. євро (понад 300 млн. грн.) — до 31.12.2012».
Представники Форуму обґрунтовують свої ініціа�
тиви тим, що «скорочення кількості банків при�
зведе до значного скорочення витрат і підвищен�
ня якості нагляду в банківському секторі».

Що стосується другого критерію класифі�
кації, то поділ за походженням капіталу на україн�
ський, західний і російський сегменти дозволяє
говорити про різну цільову спрямованість їх
діяльності. З масовим приходом іноземного ка�
піталу банківська система України втратила не
лише свою цілісність, а й стала більш вразливою
для криз. Це пов’язано з тим, що:

— іноземні банки концентрували свою діяль�
ність на наданні валютних кредитів, унаслідок
чого при девальвації гривні виникла переоцінка
заборгованості за валютними кредитами на суму
майже 180 млрд. грн., що істотно зменшило пла�
тоспроможність позичальників та погіршило кре�
дитні портфелі банків [6, с. 21];

— великі банки з іноземним капіталом, от�
римавши під час кризи кошти рефінансування
НБУ, спрямували їх на придбання валютних
коштів. Саме відтік валюти за кордон у IV кв. 2008
року в сумі більше 4 млрд. дол. США у вигляді

погашення заборгованості перед материнськими
структурами, у тому числі як дострокове погашен�
ня [7], був основною причиною шокової розба�
лансованості валютного ринку й обвалу гривні.

— протягом 2005–2008 років банки з інозем�
ним капіталом підтримували шалені темпи росту
споживчого кредитування, яке використовувало�
ся переважно для придбання імпортних товарів,
що сприяло виникненню від’ємного сальдо тор�
говельного балансу країни та негативно вплину�
ло на внутрішнє виробництво товарів, у кінцево�
му підсумку це вплинуло на підвищення рівня
доларизації економіки;

— Форум провідних міжнародних фінансових
установ пропонує Нацбанку якомога швидше «за�
провадити ефективний порядок виселення борж�
ника, неповнолітніх дітей та інших мешканців
майна, що знаходиться в іпотеці, у разі, якщо банк
конфіскує таке майно», «вирішити питання до�
строкового вилучення депозитів», «зняти повну за�
борону на кредитування в іноземній валюті» [5].
Ці вимоги виправдані з позицій банків, що мають
значну частину ресурсів у іноземній валюті і не
можуть їх зараз використати і через це недоотри�
мують прибуток, проте такі заяви підвищують
рівень соціальної напруги в країні і не відповіда�
ють стратегічним інтересам України.

Стратегічна мета банків із західним капіталом
(ними задекларована) — кредитування населен�
ня для придбання імпортних товарів. «Посилен�
ня залежності банків від зовнішніх джерел пасивів
у поєднанні з активізацією кредитування насе�
лення на придбання імпортних товарів із трива�
лим терміном споживання сприяло поглибленню
макроекономічних диспропорцій через розши�
рення для іноземних товаровиробників вітчизня�
ного ринку збуту й обмеження інвестиційного
потенціалу національної економіки, формувало
основу для дефіциту торгового балансу та поси�
лення тиску на курс гривні» [8].

Російський сегмент реалізує свою стратегіч�
ну мету шляхом кредитування найбільш якісних
промислових активів, що сприяє їх переходу під
контроль російського капіталу. За три останніх
місяці з українського банківського ринку вийш�
ло чотири фінансові групи. Було продано ВіЄйБі
Банк, Хоум Кредит Банк, Банк Ренесанс капітал,
БГ Банк. Також про бажання продати свої ук�
раїнські активи заявили ще кілька фінансових
груп [9]. У такому випадку збільшується віро�
гідність зростання присутності російського ка�
піталу на нашому ринку, що також не відповідає
потребам української економіки.

Зараз велика присутність іноземного капіта�
лу розглядається як дестабілізуючий чинник і
пропонується або «переглянути підходи до регу�
лювання присутності іноземного капіталу в на�
ціональному банківському секторі, передусім, у
частині обмеження сегментів діяльності для
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банків з іноземним капіталом» [10], або реоргані�
зувати іноземні «дочки» у філії іноземних банків,
діяльність яких регулюється суто вітчизняним
законодавством, а банк — юридична особа — по�
вністю відповідає за операції філії в нашій країні.

Висновки. Українське банківське суспільство
повинно бути реорганізоване у справжню систе�
му, де функціонують великі, середні і малі банки,
що реалізують національні інтереси і забезпечу�
ють економічний суверенітет країни. Для цього
на державному рівні повинна бути прийнята стра�
тегія розвитку банківської системи, що включає:

— забезпечення державою рівних конкурент�
них умов як для великих, так і для маленьких
банків, тому основою для регулювання їх діяльності
повинні бути не кількісні, а якісні показники;

— розробку механізмів зменшення рівня до�
ларизації вітчизняної економіки, перш за все,
через законодавчу заборону кредитування в іно�
земній валюті юридичних і фізичних осіб, які не
мають валютних надходжень [11];

— обмеження сегментів діяльності банків за
участю іноземного капіталу;

— реорганізацію іноземних «дочок» у філії
іноземних банків;

— законодавче обмеження рівня валового
зовнішнього боргу України, переорієнтація на
внутрішній ринок, обсяг якого, за підрахунками
фахівців, складає більше 180 млрд. грн., які пе�
ребувають у готівці, та 30–50 млрд. дол. США на
руках у населення [6, с. 19].

Розробка довгострокової концепції розвитку
банківської системи України і впровадження її
положень сприятиме підвищенню рівня незалеж�
ності банківської системи та всієї економіки краї�
ни від зовнішніх чинників. Відсутність подібної
стратегії у минулому ставить нашу економіку в
достатньо незручний стан сьогодні, що вира�
жається високим рівнем доларизації економіки,
наявністю значної кількості банків, мета діяль�
ності яких не співпадає з національними інтере�

сами України і тенденціями централізації капіта�
лу саме у таких банках.
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УДК 336.145.1 І. В. Комарова

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ З БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ

Анотація. Досліджено динаміку бюджетних видатків на освіту та їх структуру за функціональною
класифікацією. Охарактеризовано частку витрат на освіту у ВВП та у бюджетах України порівняно з
іншими країнами світу. Виявлено особливості, що характерні для України.

Ключові слова: зведений бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети, видатки на освіту.

Summary. Dynamics of budgetary expenses for education and their structure according to functional classification
is investigated. Relative density of expenses for education in gross national product and in budgets of Ukraine in
comparison with other countries is characterized. The features of the expected indexes are educed for Ukraine.

Key words: the consolidated budget, the state budget, local budgets, expenses for education.

Постановка проблеми. На сьогодні державна
турбота про освіту — це турбота про створення
потенціалу економічного зростання як найважли�
вішого фактора у забезпеченні національної без�
пеки та добробуту країни, благополуччя кожного
громадянина. Саме фінансові вкладення в освіту
визнаються одними з найважливіших інвестицій
у людський капітал [1]. Необхідність збільшення
обсягів бюджетних коштів, що вкладаються у
розвиток освіти, спричинена завданнями підви�
щення ефективності та конкурентоспроможності
економіки, структурними зрушеннями у сфері
зайнятості, що визначають постійну потребу у
підвищенні кваліфікації та підготовці кадрів, зро�
станні їх професійної мобільності. Існування за�
значених факторів спричиняє необхідність пошу�
ку нових підходів до вирішення питань бюджет�
ного фінансування освіти як важливої складової
людського капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд
теоретичних і практичних аспектів, пов’язаних
з дослідженням проблем фінансування освіти в
Україні, віднайшли відображення у науковій лі�
тературі. Питанням фінансування освіти в ціло�
му присвячено праці Я. Бучковської [2] та
О. Кукліна [3]; вищої освіти — Л. Леваєвої [4],
В. Остудімової [5] та В. Сафонової [6]; фінансу�
ванню освіти в умовах фінансової кризи — Т. Іл�
ляшенко та І. Радіонової [7]. Однак стрімкі со�
ціально�економічні перетворення, а також зру�
шення у світових тенденціях державного фінан�
сування освітніх послуг потребують подальшо�
го дослідження особливостей фінансового забез�
печення освіти в Україні на сучасному етапі її
соціально�економічного розвитку.

Метою статті є виявлення особливостей у
фінансуванні освіти в Україні за рахунок бюджет�
них коштів у порівнянні з іншими країнами світу.

Виклад основного матеріалу. Проблема бю�
джетного фінансування освіти в Україні є комп�
лексною і потребує відповідей на головні питан�
ня: наскільки ефективно використовуються бю�

джетні кошти та як найбільш ефективно розпо�
ділити виділені обсяги бюджетних ресурсів.

В Україні на початку 90�х років ХХ століття
частка державних видатків на освіту у ВВП сягала
5,6 % (281 млрд. крб. у 1992 р.). За часів незалежності
цей показник становив у середньому 5,8 % і за ос�
таннє десятиліття коливався від 4,3 % у 1999 році до
8,4 % (майже 80 млрд. грн.) у 2010 році (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка основних показників фінансування освіти
в Україні. Джерело: побудовано автором за [8–18]

У зведеному бюджеті частка видатків на ос�
віту становила за цей період від 15,4 до 21,5 %.
При цьому динаміка бюджетних видатків на ос�
віту не мала тенденції до рівномірного зростання
(темп приросту коливався від 9,5 % до 46,2 %),
хоча у переважній більшості періодів видатки на
освіту зростали швидшими темпами, ніж видат�
ки зведеного бюджету в цілому. Показовим є 2009
рік, коли після кризи 2008 року видатки зведено�
го бюджету України зменшилися на 0,6 %, а бю�
джетні видатки на освіту зросли при цьому на
9,5 %. Незважаючи на посткризовий період, бю�
джетні видатки на освіту зросли у 2009 році до
7,3 % ВВП (7,6 тис. грн. на одну особу, що пере�
буває у навчальних закладах), а у 2010 році — до
8,4 % ВВП, що є доволі високим рівнем у по�
рівнянні із світовими показниками (4,9 % ВВП).
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Відповідно до функціональної класифікації
переважна частка бюджетних коштів спрямо�
вується на фінансування загальної середньої ос�
віти (41,5 % бюджетних асигнувань на освіту),
вищої освіти (30,9 %), дошкільної освіти (11,7 %)
та професійної технічної освіти (6,2 %). Решта
коштів (9,7 %) витрачається на фінансування
післядипломної освіти, позашкільної освіти та
заходів із позашкільної роботи з дітьми, програ�
ми матеріального забезпечення навчальних зак�
ладів, дослідження і розробки у сфері освіти та
інші заклади та заходи у сфері освіти (рис. 2).

умовах державного замовлення у професійно�тех�
нічних навчальних закладах державної власності);
вищу освіту (підготовка фахівців, наукових та
науково�педагогічних кадрів на умовах державно�
го замовлення у вищих навчальних закладах дер�
жавної власності); післядипломну освіту (підви�
щення кваліфікації та перепідготовки кадрів на
умовах державного замовлення у навчальних зак�
ладах державної власності); позашкільні на�
вчальні заклади та заходи з позашкільної роботи
з дітьми згідно з переліком, затвердженим КМУ;
інші заклади та заходи в галузі освіти, що забез�
печують виконання загальнодержавних функцій,
згідно з переліком, затвердженим КМУ;

— кошти бюджету Автономної Республіки Крим
і обласних бюджетів спрямовуються на загальну
середню освіту для громадян, які потребують со�
ціальної допомоги та реабілітації (спеціальні загаль�
ноосвітні навчальні заклади для дітей, загально�
освітні санаторні школи�інтернати; загальноосвітні
школи�інтернати, загальноосвітні навчальні закла�
ди для дітей�сиріт і дітей, позбавлених батьківсь�
кого піклування, дитячі будинки, навчально�реа�
білітаційні центри); професійно�технічну освіту
(підготовка кваліфікованих робітників на умовах
державного замовлення у професійно�технічних
навчальних закладах державної та комунальної
власності); вищу освіту (підготовка фахівців, нау�
кових та науково�педагогічних кадрів на умовах
регіонального замовлення у вищих навчальних зак�
ладах комунальної власності, а також на умовах
державного замовлення у вищих навчальних закла�
дах державної власності за переліком, визначеним
КМУ); післядипломну освіту (підвищення квалі�
фікації та перепідготовки кадрів на умовах регіо�
нального замовлення у навчальних закладах кому�
нальної власності); позашкільну освіту (заходи рес�
публіканського Автономної Республіки Крим та об�
ласного значення з позашкільної роботи з дітьми);
інші державні освітні програми;

— кошти районних бюджетів та бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення витрачаються на дошкільну
освіту (у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення); загаль�
ну середню освіту (загальноосвітні навчальні зак�
лади; навчально�виховні комплекси «дошкільний
навчальний заклад — загальноосвітній навчальний
заклад», «загальноосвітній навчальний заклад —
дошкільний навчальний заклад»); навчальні зак�
лади для громадян, які потребують соціальної до�
помоги та реабілітації (загальноосвітні школи�
інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для
дітей�сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік�
лування, дитячі будинки, навчально�реабілітаційні
центри, дитячі будинки сімейного типу та прийом�
ні сім’ї); інші державні освітні програми; вищу
освіту (підготовка фахівців, наукових та науково�
педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах

Рис. 2. Динаміка структури бюджетного фінансування
освіти в Україні. Джерело: побудовано автором за [19]

У розрахунку на одну особу найбільше бю�
джетних коштів витрачається на одного учня
професійно�технічних навчальних закладів (рис. 3),
найменше — на одного школяра.

Рис. 3. Динаміка бюджетних видатків на освіту
у розрахунку на одну особу.

Джерело: побудовано автором за [20, 21]

В Україні державне фінансування освіти відбу�
вається за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів. Відповідно до Бюджетного кодексу Ук�
раїни [22] розподіл коштів між рівнями бюджет�
ної системи відбувається з урахуванням принципу
субсидіарності, тобто базується на максимально�
му наближенні надання послуг до споживача:

— кошти державного бюджету спрямовують�
ся на загальну середню освіту (спеціалізовані
школи державної власності; загальноосвітні шко�
ли соціальної реабілітації); професійно�технічну
освіту (підготовка кваліфікованих робітників на
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I–IV рівнів акредитації державної та комунальної
власності відповідно до програм соціально�еконо�
мічного розвитку регіонів); позашкільну освіту
(заходи районного значення з позашкільної робо�
ти з дітьми);

— кошти бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ,
міст районного значення спрямовуються на до�
шкільну освіту; загальну середню освіту (навчаль�
но�виховні комплекси «дошкільний навчальний
заклад — загальноосвітній навчальний заклад»,
«загальноосвітній навчальний заклад — дошкіль�
ний навчальний заклад» за умови, що загально�
освітній навчальний заклад — I ступеня);

Крім того, до видатків місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні обсягу міжбю�
джетних трансфертів, належать видатки на по�
зашкільну освіту.

Зазначений розподіл повноважень між бю�
джетами в Україні спричиняє пріоритетність
місцевих бюджетів у фінансуванні освіти: близь�
ко 64 % обсягів державного фінансування освіти
в Україні відбувається саме за рахунок коштів
місцевих бюджетів (рис. 4). Кошти місцевих бю�
джетів, що виділяються на освіту, витрачаються
переважно на фінансування дошкільної та загаль�
ної середньої освіти. Кошти ж державного бю�
джету — на фінансування вищої освіти. У розра�
хунку на одну особу, що перебуває в освітніх зак�
ладах, видатки зведеного бюджету України зрос�
ли за останнє десятиліття в 11 разів: з 695 грн. у
2000 році до 7647 грн. у 2009 році.

нах Східної Європи та Північної Америки. До
того ж в Україні значними є темпи росту значи�
мості державних видатків на освіту як у ВВП, так
і у загальних видатках зведеного бюджету.

За даними ЮНЕСКО, у світі в цілому державні
видатки на освіту становлять 4,9 % глобального
ВВП. Держави Північної Америки та Західної Євро�
пи виділяють на потреби освіти найбільші частки
національних ресурсів: 5,5 % регіонального ВВП. За
ними — країни Центральної та Східної Європи
(5,1 %), Африки на південь від Сахари (4,5 %), Ла�
тинської Америки (4,1 %), арабські держави (4,0 %).
Набагато нижчим є рівень державних витрат на
освіту у країнах Південної та Західної Азії (3,8 %)
Східної Азії (3,6 %), а також Центральної Азії
(3,2 %). Відмінності у державних видатках на ос�
віту у відсотковому відношенні до ВВП по різних
країнах дуже значні. У відносному виразі країни
з високим рівнем фінансових вкладень в освіту
витрачають у 8–20 разів більше, ніж країни з
низьким рівнем витрат. У 6 країнах державні
витрати на освіту становлять лише 2 % ВВП або
нижче: Об’єднаних Арабських Еміратах, Кам�
боджі, Бермудських островах, Центральноафри�
канській республіці, Гвінеї та Замбії. В жодній
країні Центральної та Східної Європи, Централь�
ної Азії, Латинської Америки, Північної Америки,
Західної Європи, Південної та Західної Азії немає
таких низьких показників державного фінансуван�
ня освіти. Державні видатки перевищують 8 % ВВП
у 8 країнах: на Маршаллових островах, на Кубі, у
Сент�Кітсі і Невісі, у Данії, в Ісландії, на Мальдів�
ських островах, у Ботсвані, Лесото.

Разом з тим рівень видатків на освіту по
відношенню до ВВП у окремих країнах не має
прямого зв’язку із часткою цих видатків у загаль�
них видатках консолідованих бюджетів (рис. 5).

Така ситуація пояснюється значною диферен�
ціацією загальних обсягів бюджетів по відношен�
ню до ВВП: від менш 10 % ВВП у Об’єднаних
Арабських Еміратах до більш 50 % у таких країнах,
як Білорусь, Куба, Данія, Ямайка, Маршаллові ос�
трови, Сент�Кітс і Невіс, Швеція. Частка держав�
них видатків на освіту також коливається за краї�
нами: в Екваторіальній Гвінеї на освіту витрачаєть�
ся менше 5 % державних видатків, у той час як в
Лесото та Кенії на зазначені цілі витрачається
майже 30 %. Зазначимо, що у світі лише 17 країн
витрачають на освіту більшу частку коштів консо�
лідованих бюджетів, ніж Україна.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Бюджетні видатки на освіту в Україні по відношен�
ню до ВВП є вищими за середньосвітові показни�
ки. Більшою є також частка видатків на освіту у
загальному обсязі бюджетних видатків. Отже, за
умови збереження існуючих тенденцій, ключови�
ми для України є забезпечення стабільного зрос�
тання ВВП та бюджетних видатків у цілому. Це
призведе до зростання абсолютних сум видатків на

Рис. 4. Динаміка розподілу обсягів фінансування освіти
між державним та місцевими бюджетами.

Джерело: побудовано автором за [23]

Останніми роками спостерігається позитив�
на динаміка значимості видатків на освіту у ви�
датках зведеного бюджету (див. рис. 2). За дани�
ми ЮНЕСКО, у 2007 році (табл. 1) загальні дер�
жавні видатки на освіту у світі в цілому станови�
ли 15,4 % до загальних видатків бюджетів (в Ук�
раїні — 20,2 %; у країнах з перехідною економі�
кою — 9,6 %; у розвинених країнах — 12,4 %). Як
бачимо, у світовому порівнянні рівень фінансу�
вання видатків на освіту з бюджетів України є
дуже високим. На такому ж високому рівні по
відношенню до ВВП фінансується освіта у краї�
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Таблиця 1
Показники видатків на освіту у світі у 2007 р.

Джерело: [24, с. 164–183; 25, с. 450–473] авторські розрахунки.

Рис. 5. Показники видатків на освіту у деяких країнах світу (2007р.).
Джерело: [26, с. 164–183; 27, с. 450–473] авторські розрахунки

освіту та видатків у розрахунку на одну особу. Ра�
зом з тим необхідно зазначити, що потребує
удосконалення розподіл бюджетних коштів, які
витрачаються на освіту. Необхідно розробити на�
уково обґрунтовану методику розрахунку ефек�
тивності та результативності програм розвитку і
модернізації освіти та розподілу на зазначені цілі
бюджетних коштів. Корисним було б запрова�
дження незалежної експертизи щодо перевірки
реальної якості освіти та фактичного рівня підго�
товки осіб, що закінчили певний етап навчання.
Вважаємо за доцільне переорієнтувати розподіл
бюджетних ресурсів із вищої на загальну серед�
ню освіту. Для цього вища освіта має бути більш
орієнтована на ринок праці та потреби соціаль�
но�економічного розвитку країни. Як наслідок —

контракти з кінцевими споживачами освітніх по�
слуг частково витіснять державне замовлення. Це
дозволить спрямувати вивільнені кошти на
фінансування пріоритетних програм розвитку
загальної середньої освіти: придбання сучасного
обладнання, комп’ютеризацію сільських шкіл та
забезпечення їх доступом до Інтернету, покра�
щення якості вивчення іноземних мов, фінансу�
вання наукових досліджень та інноваційних екс�
периментальних методик навчання тощо. По�
дальші наукові дослідження мають спрямовува�
тись на розробку моделей нормативного фінан�
сування та інших організаційно�економічних
механізмів, що мають на меті забезпечити дос�
тупність та якість освіти, а також підвищити
ефективність бюджетних витрат на освіту.
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Анотація. Розглянуто сутність міжбюджетних відносин, їх рольові функції в бюджетній системі та
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Постановка проблеми. Державне управління
реалізацією стратегічних завдань соціально�еконо�
мічного розвитку українського суспільства зумов�
лює необхідність постійного удосконалення меха�
нізму впливу у цій динамічній системі відносин, що
здійснюється засобами бюджетного регулювання. У
відповідності із ст. 2 Конституції України, наша
країна є унітарною державою. Визначальними ри�
сами унітаризму є цілісність, неподільність, функ�
ціонування єдиної системи права. Адекватно з уні�
тарністю державного устрою бюджетна система
країни є також унітарною: вона функціонує як
цілісна фінансова система без визначення ієрархі�
чного підпорядкування окремих її ланок на так звані
«бюджетні рівні». Це означає, що всі адміністратив�
но�територіальні утворення в містах України є са�
модостатніми у правовому і фінансовому статусі, а
їхні бюджети — самостійні у виконанні законодав�
чо визначених їхніх повноважень із відповідним
фінансовим забезпеченням їх відправлення.

Процес взаємодії центру і місцевих органів
влади (державного бюджету і бюджетів адмініст�

ративно�територіальних громад) в умовах унітар�
ності бюджету в сфері формування доходів і ви�
датків (за ступенем централізації і децентралізації
податкових і неподаткових надходжень і їх роз�
поділу та управління бюджетними грошовими
потоками) реалізується міжбюджетними відноси�
нами. Саме у сфері міжбюджетних відносин
відображаються інтереси усіх учасників бюджет�
ного процесу: з одного боку — держави та регіо�
нів, з іншого боку — фінансовий результат фун�
кціонування економіки регіонів залежить від дос�
коналості регіональної бюджетної фінансової
політики держави, яка має стимулювати нарощу�
вання доходів місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блемі становлення та розвитку міжбюджетних
відносин, а також державної регіональної фінан�
сової політики у фінансовій науці Заходу присвя�
чені праці багатьох дослідників, зокрема Р. Гор�
дона, Д. Н. Кінга, Р. Маккінона, Р. Масгрейва,
У. Оутса, В. Танзі, Ч. Тібу, В. Уотсса, А. Шаха та
ін. У російській фінансовій науці над вказаною
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проблемою працюють О. Гришанова, М. Євдокі�
мов, В. Єрмилов, Л. Єрошкіна, А. Ігудін, С. Кар�
чевська, Л. Проніна та ін. Істотний доробок у ви�
рішення теоретичних і практичних питань міжбю�
джетних відносин внесли вітчизняні дослідники
В. Андрущенко, С. Буковинський, О. Василик,
І. Луніна, О. Опарін, К. Павлюк, Д. Полозенко,
В. Федосов, І. Чугунов, В. Швець, С. Юрій та ін.

У працях вітчизняних дослідників від�
слідковується еволюція поглядів на сутність
міжбюджетних відносин та цілі і методи їх ре�
гулювання в бюджетній системі. Так, В. Опарін
трактує міжбюджетні відносини як внутрішні
бюджетні потоки коштів, які відображають пе�
рерозподіл доходів і видатків між бюджетами
[4]. Цієї точки зору на змістовність міжбюджет�
них відносин дотримуються також В. Швець та
І. Луніна [7; 2] та інші дослідники, що тракту�
ють їх як систему розподілу повноважень між
державою та місцевим самоврядуванням, а
відповідно із цим і розподілу видаткових повно�
важень і дохідних джерел.

Механізм міжбюджетних відносин перебуває
у процесі розвитку під дією потреб вирішення
завдань соціально�економічного зростання адмі�
ністративно�територіальних одиниць і держави в
цілому, усунення розбіжностей у фактичному
розвитку регіонів шляхом покращення керова�
ності фінансового забезпечення місцевого само�
врядування. Це знайшло відображення в Бюджет�
них Кодексах України 2001 р. і 2010 р. Проте для
подальшого вдосконалення міжбюджетного регу�
лювання необхідно своєчасно виявляти основні
проблеми, що потребують вирішення.

Постановка завдання. Цілями цієї статті є
вивчення позитивних і негативних тенденцій
вітчизняної моделі регулювання міжбюджетних
відносин та обґрунтування пропозиції щодо її
подальшого вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Згідно із чинним Бюджетним Кодексом України
2010 р. (ст. 81), міжбюджетні відносини — це
відносини між державою, Автономною Респуб�
лікою Крим та територіальними громадами щодо
забезпечення відповідних бюджетів цих суб’єктів
відносин фінансовими ресурсами, необхідними
для виконання ними функцій, передбачених
Конституцією України та Законами України, що
безпосередньо впливає на соціальну й економічні
ситуації в суспільстві.

Змістовно міжбюджетні відносини включа�
ють такі основні рольові функції:

— правову основу суб’єктів міжбюджетних
відносин як сукупності відносин між органами
державної влади і місцевого управління з приво�
ду розмежування і закріплення між ними бюджет�
них повноважень, дотримання прав, обов’язків і
відповідальності їх у сфері процесу складання і
виконання бюджету;

— економічну основу міжбюджетних відносин
як системно організованих фінансових потоків і
зв’язків між суб’єктами міжбюджетних відносин з
приводу формування доходів, розподілу і викорис�
тання за цільовим призначенням бюджетних коштів;

— збалансованість бюджетів за доходами і ви�
датками. Видатки бюджетів визначаються на основі
формульної обґрунтованості потреб коштів, необ�
хідних відповідним бюджетам для виконання ви�
значених їм законодавством функцій і компетенцій
у повному обсязі. Доходи бюджетів визначаються
спроможністю їх дохідної бази та коригуються за
фінансовим нормативом бюджетної забезпеченості
шляхом перерозподілу коштів бюджету.

Таким чином, міжбюджетні відносини за
своїми рольовими функціями спрямовані на за�
безпечення монолітності бюджетної системи дер�
жави шляхом узгодженості складових бюджетної
системи, яка досягається організаційно�правови�
ми та фінансовими відносинами між органами
державної влади і органами місцевого самовря�
дування щодо встановлення та розмежування
бюджетних повноважень, фінансових ресурсів,
прав, обов’язків та відповідальності в ході бю�
джетного процесу [3, с. 342–344].

Бюджети територіальних утворень і органіч�
ної частини Загального (національного) бюджету
України, а місцеві бюджети є найчисельнішою
ланкою в бюджетній системі: їх загальна кількість
сягає понад 12 тис. бюджетів. Серед них: бюджет
Автономної Республіки Крим; 24 обласних бю�
джети; міські бюджети Києва та Севастополя; 456
бюджетів міст; 490 районних бюджетів і 118 район�
них бюджетів у містах; 885 бюджетів селищ місько�
го типу і 10204 бюджетів сіл та сільських об’єднань.
Цілком зрозуміло, що ці бюджети мають неодна�
кову спроможність своїх дохідних баз.

Неоднаковість дохідності бюджетів спричи�
няється такими об’єктивними чинниками: різним
рівнем економічного розвитку окремих тери�
торій; різноманітністю природно�кліматичних
умов територій та географічно�просторового їх
розташування, різницею наявних корисних копа�
лин та інших природних ресурсів (ґрунтів, лісів
тощо), різницею у щільності населення та квалі�
фікаційною структурою трудових ресурсів тощо.
Зазначені відмінності зумовлюють необхідність
здійснення фінансового вирівнювання бюджет�
ної забезпеченості шляхом бюджетного регулю�
вання. Бюджетне регулювання включає перероз�
поділ бюджетних ресурсів як по вертикалі, так і
по горизонталі організаційної системи державної
влади та місцевого управління. Вона досягається
вилученням надлишку доходів у профіцитних
бюджетах (тобто коштів понад коефіцієнт вирів�
нювання) та передачі їх тим бюджетам, де не
досягнуто зазначеного фінансового нормативу.
Вирівнювання фінансової забезпеченості всіх
бюджетів за єдиним фінансовим нормативом зу�
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мовлено принципом консолідації та справедли�
вості бюджетного унітаризму.

Інструментом міжбюджетного перерозподілу
є трансферти. Це кошти, які безоплатно і безпо�
воротно передаються з одного бюджету до іншо�
го через їх акумуляцію в державному бюджеті. В
Україні використовуються такі види трансфертів:
дотації вирівнювання (у двох різновидах: на ви�
рівнювання дохідної спроможності бюджетів�ре�
ципієнтів та додаткових дотацій на додаткові по�
треби на покриття бюджетного дисбалансу при
наданні державою податкових пільг чи інших змін
у зменшенні податкової бази або розширенні
видатків); субвенції (для фінансування цільових
програм); кошти, що передаються до державного
бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих
бюджетів (використовуються переважно для су�
місного фінансування спільних проектів).

Головною метою бюджетних трансфертів є
надання допомоги бюджетам з недостатньою
власною фінансовою забезпеченістю внаслідок
недостатньої податкоспроможності їх дохідної
бази. Вразливість цієї ситуації полягає в тому, що
в ефективно функціонуючих адміністративно�
територіальних громад вилучається частина от�
риманих ними доходів для надання допомоги
іншим, слабкішим громадам. Негативність цієї
ситуації полягає в тому, що вилучення коштів у
високопродуктивних громад стримує динамізм їх
поступального розвитку (що означає не лише
втрати таких територій, але і держави в цілому)
і не сприяє розвитку слаборозвинутих територій,
оскільки надані їм трансферти покривають дефі�
цит споживання (надання гарантованих держа�
вою бюджетних послуг) та певною мірою спри�
яють консервації їх відсталості в розвитку. Тому
прогресивна функція трансфертів полягає не
стільки у вирівнюванні бюджетної забезпече�
ності територій, а насамперед — у вирівнюванні
ступеня економічного розвитку усіх регіонів, як
заходу усунення причин нерівномірності їх бю�
джетної забезпеченості. Це потребує зміцнення
дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок
зменшення ступеня централізації бюджетних
коштів. Особливо актуальним є вирішення цьо�
го завдання з урахуванням того, що тривалий час
частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів
постійно зростала.

Так, у 2005 р. частка трансфертів у складі
місцевих бюджетів у цілому в Україні становила
43,5 %; у 2006 р. — 46,1 %; у 2007 р. — 43,4 %; у
2008 р. — 44,5 %; у 2009 р. — 46,7 %. Тобто у 2009 р.
частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів
проти 2005 р. зросла на 3,2 процентного пункту.
Більш істотно в 2005–2009 рр. відбулося збіль�
шення загальної суми міжбюджетних транс�
фертів: від 23,3 млрд. грн. у 2005 р. до 62,2 млрд.
грн. у 2009 р., або у 2,6 раза. У структурі між�
бюджетних трансфертів у 2005 р. дотації вирів�

нювання становили 47,4 %, субвенції з соціаль�
ного захисту населення — 26,0 %, інші трансфер�
ти — 26,6 %. У 2009 р. пропорція названих видів
трансфертів становила відповідно 53,6 %; 36,6 %
і 9,8 % [5, с. 514].

За 2005–2009 рр. посилилася негативна тен�
денція утриманства місцевих бюджетів за рахунок
трансфертів, їх залежність від центру, що певною
мірою блокувало ініціативу розвитку в країні та
посилювало диспропорцію рівня розвитку регіо�
нів. Рівень диференціації розвитку регіонів
найбільш рельєфно проявляється у величині вар�
тості створюваного валового регіонального про�
дукту (ВРП) в розрахунку на одну особу. У 2008 р.
цей показник був найвищим у м. Києві — 61,6
тис. грн. та у 5 областях�лідерах: Дніпропет�
ровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській і
Харківській, де його розмір становив відповідно
30,9 тис. грн.; 26,0 тис. грн.; 23,2 тис. грн.;
22,5 тис. грн. і 21,3 тис. грн. Найнижчий рівень
ВРП зафіксовано у Чернівецькій і Тернопільській
областях, відповідно 9,8 і 9,7 тис. грн. [5, с. 49].

У порівнянні з середньодержавним значен�
ням ВРП на одну особу його розмір переважав
саме лише у регіонах�лідерах, у решті 21 регіоні
він був менше від середнього значення. Розмах
полярності показників ВРП (м. Києва і Терно�
пільської області) становив 6,3 раза. Проте
найбільш парадоксальним є те, що всі регіони,
навіть регіони�лідери є дотаційними, що свідчить
про невідповідність потребам бюджетного проце�
су України існуючої фіскальної системи, не на�
ціленої на формування доходів місцевих бюджетів
на власній основі, достатніх для забезпечення
соціально�економічного розвитку.

Розвиток регіонів має забезпечуватися інвести�
ційно�інноваційною політикою. Загальносвітовий
нормативний рівень інвестування розвитку еконо�
міки становить не менше 10 % від ВВП країни. В
Україні ж за рахунок державного і місцевих бю�
джетів їх частка коштів у бюджетах розвитку від ве�
личини ВВП становила: в 2007 р. — 2,6 %; в
2008 р. — 2,9 %; в 2009 р. — 1,5 %. Це свідчить про
те, що для забезпечення соціально�економічного
розвитку суспільства бюджетних коштів недостат�
ньо: вони насамперед мають бути спрямовані на
усунення диспропорцій регіонального розвитку. Ос�
новну ж відповідальність за темп розвитку має не�
сти приватний бізнес, який став власником націо�
нального надбання, особливо крупний капітал.

З метою зміцнення ресурсів місцевих бю�
джетів новим Бюджетним кодексом України шля�
хом розширення дохідних джерел здійснено поси�
лення їх дохідної бази на суму близько 23 млрд.
грн. [6, с. 21]. У загальній сумі розширення дохід�
ної бази місцевих бюджетів збільшене цільове
спрямування коштів до бюджету розвитку — на
суму 9,1 млрд. грн. за рахунок податків на прибу�
ток та на суму 1,8 млрд. грн., за рахунок єдиного
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податку суб’єктів малого підприємництва. Ці за�
ходи мають сприяти зменшенню перерозподільної
функції трансфертів у міжбюджетних відносинах,
зменшенню залежності місцевих бюджетів від
надмірно централізованих бюджетних ресурсів.
Тобто — зміщенню орієнтації органів самовряду�
вання від простого адміністрування наданими їм
бюджетними коштами до управління соціально�
економічним розвитком територіальних громад на
посилення засад самофінансування з критерієм
орієнтації на ефективний результат.

Успішність позитивних змін удосконалення
міжбюджетних відносин та бюджетного регулю�
вання соціально�економічного розвитку громад
має бути посилена адекватною фіскальною по�
літикою, зокрема — відповідними положеннями
Податкового кодексу України. Разом з тим є
свідчення про посилення принципу централізації
та ігнорування навіть раніше діючих функцій са�
моврядування. Зокрема, введена централізація
регулювання тарифів на комунальні послуги, не�
зважаючи на те, що тарифи на тепло, вивіз сміття,
утримання будівель тощо не можуть бути одна�
ковими і це завжди було прерогативою місцевих
органів влади. Іншим прикладом є ліквідація рин�
кового збору — традиційного джерела доходів
місцевих бюджетів; сумнівним стає збільшення
доходів від єдиного податку після обмежень у
його застосуванні; ліквідовано транспортний
податок заміною його акцизом на паливо: якщо
транспортний збір поповнював раніше доходи
місцевих бюджетів, то тепер акциз є доходом
державного бюджету. Погіршився також режим
формування доходів місцевих бюджетів і в інших
сферах — у регулюванні ставок на землю, подат�
ку на нерухомість тощо.

Висновки. Система міжбюджетних відносин
в Україні є похідною від унітарного устрою дер�
жави і бюджетної системи. Якісний аспект меха�
нізму міжбюджетних трансфертів як інструментів
бюджетного регулювання виявляється у вдалій
комбінації форм міжбюджетних трансфертів, а
також чітко визначених умов їх використання —
дотації, субвенції — для сумісного фінансування
спільних проектів. Це дозволяє реалізувати ви�
рівнювання фінансового забезпечення всіх бю�
джетів у відповідності із завданнями і повнова�

женнями відповідних органів державної влади та
місцевого самоврядування.

Основною вадою нинішньої системи між�
бюджетних відносин і бюджетного регулювання
є практична відсутність належних зусиль щодо
ліквідації надмірної диференціації бюджетної
забезпеченості регіонів країни внаслідок нерівно�
мірності розвитку регіональних продуктивних
сил, реалізації конкретних переваг кожного ре�
гіону замість послаблення темпів розвитку регіо�
нів�донорів вилученням значних коштів для
міжбюджетного перерозподілу.

Важливим завданням на перспективу є реаль�
на заміна парадигми функцій держави в бюджетнім
процесі — перехід від державного управління до
державного регулювання з опорою на органи
місцевого самоврядування за Європейською мо�
деллю. Це потребує не зовнішньої опіки органів
бюджетної влади, а створення дієвої як у правово�
му, так і фінансовому відношенні базової бюджет�
ної одиниці — місцевої ради (муніципалітету), по�
справжньому відповідальної за соціально�еконо�
мічний розвиток своїх територіальних громад.
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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація. Розкрито роль податкового потенціалу для економіки країни. Визначено вплив змін, що відбуX
лися у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, на динаміку податкового потенціалу.

Ключові слова: податковий потенціал країни, Податковий кодекс України.

Sammary. The author has opened the role of the tax potential for the economy of the country. The author determined
the effect of the changes in connection with the adoption of the Tax code of Ukraine on the dynamics of tax potential.

Key words: tax potential of country, Tax code of Ukraine.

Постановка проблеми. Податкова система
будь�якої країни є однією з базових підвалин її
економічної системи, основою її макроекономі�
чної стабільності, а податки — одним із найефек�
тивніших важелів забезпечення розвитку еконо�
міки. За їх допомогою відбувається розподіл і
перерозподіл значної частини виробленої вартості
в країні, вони впливають на результати еконо�
мічної діяльності платників, забезпечують держа�
ву необхідними ресурсами для фінансування сус�
пільно необхідних витрат. У зв‘язку з цим подат�
ки мають розв’язувати два завдання. Вони слугу�
ють державі для отримання тих доходів, які не�
обхідні для виконання її завдань. Поряд з цим
фіскальним призначенням стягнення податків
слугує для здійснення певних регулятивних цілей
завдяки тому, що вони здатні сприяти чи усклад�
нювати певні економічні процеси.

Програмою економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро�
можна економіка, ефективна держава» у розв’я�
занні цих завдань вагоме місце відведенно форму�
ванню адекватного державного регулювання еко�
номіки. Досвід минулого періоду трансформацій і
розвитку чітко переконує, що в Україні для загаль�
ного добробуту суспільства необхідна ефективна
вертикаль державної влади. Міцна держава та за�
можне суспільство неможливі без належного
фінансування, забезпечити яке здатні податки.

На сучасному етапі соціально�економічного
розвитку України, що знаходиться під впливом
наслідків світової економічної кризи, проблема
пошуку резервів, що містяться у вітчизняній по�
датковій системі, та їх залучення до бюджетної
системи особливо актуалізувалася. У зв’язку з
цими обставинами одним із визначальних завдань
реформування податкової системи є оцінка мас�
штабів та визначення резервів нарощування по�
даткового потенціалу економіки України, оскіль�
ки лише за цих умов можливі забезпечення
стійкого економічного зростання на інноваційно�
інвестиційній основі та проведення збалансова�
ної бюджетної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняній науці стосовно дослідження податко�
вого потенціалу, обсяг якого суттєво характеризує
фінансові можливості бюджету, існує ряд фунда�
ментальних напрацювань щодо теорії податково�
го потенціалу та зроблені перші аналітичні спро�
би кількісно оцінити податковий потенціал еко�
номіки України. З усього масиву наукової літера�
тури, що присвячений зазначеній проблематиці,
в першу чергу слід виділити розробки таких авто�
рів, як М. Азаров, О. Барановський, Ю. Іванов,
С. Каламбет, Л. Костирко, П. Мельник, С. Ониш�
ко, В. Опарін, Т. Паєнтко, Ю. Пасічник, Л. Таран�
гул, І. Таранов, В. Федосов, Ф. Ярошенко, та інших.

Проте, незважаючи на вагомі здобутки цих та
інших авторів, у науковій літературі багато питань
щодо цілісно сформульованої методологічної
основи дослідження податкового потенціалу і
пошуку конкретних резервів його нарощування
у динамічно змінюваних економічних умовах є
відкритими. Продовжують залишатися дискусій�
ними підходи до трактування цього поняття, не�
достатньо уваги приділяється виявленню його
складових та взаємозв’язків між ними. У процесі
розвитку з’являються нові податки, механізми,
форми та методи їх сплати, що кожного разу по�
новому дозволяють з’ясувати сутність та розкри�
ти масштаби податкового потенціалу економіки
країни. Врахування цих змін є особливо важли�
вим, оскільки забезпечення ефективного форму�
вання і використання податкового потенціалу в
механізмі регулювання процесів економічного
зростання в Україні здатне бути одним із чин�
ників стимулювання економічного розвитку, до�
сягнення динамічної рівноваги, підвищення
ефективності податкової політики.

Постановка завдання. Мета статті полягає у
спробі на основі існуючих теоретичних положень
визначити вплив змін, що відбулися у зв’язку з
прийняттям Податкового кодексу на динаміку
податкового потенціалу.

Виклад основного матеріалу. С. Каламбет ви�
значає податковий потенціал як реальний націо�
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нальний дохід, зменшений на суму витрат, що
забезпечують відтворення життєво необхідних
потреб громадян і капіталу, спрямованого на інве�
стиційні потреби [1, с. 34]. Це визначення дозво�
лило автору сформулювати ключовий підхід до
вивчення податкового потенціалу через визначен�
ня закону відповідності. Сутність цього закону
полягає у тому, що рівень податкових стягнень не
повинен зменшувати обсягу новоствореної вар�
тості, якої достатньо для задоволення усіх відтво�
рювальних потреб.

Відштовхуючись від цих теоретичних по�
зицій, методологічні основи дослідження подат�
кового потенціалу не менш важливо розкрити
через його роль у бюджетній системі, адже саме
бюджет характеризує фінансове становище дер�
жави. В аспекті впливу на дохідну частину бю�
джетної системи, податковий потенціал є осно�
вою формування бази податкових доходів бюдже�
ту. Як категорія бюджетної системи податковий
потенціал може бути визначений як сукупність
відносин, що втілюють сутнісні та кількісно�
якісні перетворення стану економічної системи,
а також державно�владні впливи з приводу фор�
мування бюджетних доходів і міжбюджетної взає�
модії в усіх ланках та на всіх рівнях бюджетної
системи через зміни структури та адмініструван�
ня податків з метою реалізації функцій держави
і забезпечення економічного зростання [2].

Одним із ключових методологічних прин�
ципів, який повинен використовуватися в процесі
дослідження податкового потенціалу є принцип
системності. Його сутність полягає у тому, що не
можна розглядати досліджувану сукупність без�
відносно до її складу та, навпаки, не можна дос�
ліджувати окремі елементи системи без розгляду
властивостей усієї системи. Стосовно податково�
го потенціалу це проявляється в тому, що власти�
вості податкового потенціалу, його кількісну оці�
нку визначити неможливо без знання про окремі
об’єкти оподаткування. Тут важливим є те, що
податки, встановлені для утримання державних
структур і для фінансового забезпечення виконан�
ня ними функцій держави, передбачають наявність
встановленого законом об’єкта оподаткування
(майна, доходу). Вони не мають ні елементів кон�
кретного еквівалентного обміну (плата), ні конк�
ретного цільового призначення (відрахування).

Формування податкового потенціалу як сис�
теми відбувається на основі методів регулюван�
ня, організації планування та управління склад�
никами цієї системи. На основі дослідження те�
оретико�методологічних засад і підходів до оцін�
ки податкового потенціалу його структура може
бути подана наступним чином (рис. 1).

Як свідчить наведений рисунок, резерви подат�
кового потенціалу вітчизняної економіки містять�
ся як в офіційному, так і в тіньовому її секторах.
Саме такий погляд на структуру податкового потен�

Рис. 1. Структура податкового потенціалу економіки.
Джерело: [1]

ціалу є ключовим елементом адекватної оцінки його
розміру. У зв’язку з цим стоїть завдання детального
дослідження впливу окремих факторів на рівень
податкового потенціалу, ґрунтуючись на зазначеній
декомпозиції його структури.

Зокрема, стосовно офіційного сектора еконо�
міки, то здіснений нами аналіз рівня використан�
ня різними податками потенційної податкової
бази, виведеної з системи національних рахунків,
показав, що цей рівень є різним стосовно основ�
них груп податків, виділених за функціональною
ознакою — праця, капітал, споживання. Так,
найбільш інтенсивно використовується як база
оподаткування такий фактор виробництва, як пра�
ця. Податкове навантаження тут є одним із най�
більших, відповідно суттєвих резервів збільшення
податкового потенціалу стосовно вказаного дже�
рела сплати податків не існує. На відміну від цьо�
го недооціненою базою оподаткування є спожи�
вання. Це джерело сплати податків використо�
вується в Україні недостатньо ефективно.

Як відомо, серед причин існування тіньової
економіки виділяють основні з них: великий по�
датковий тягар, його нерівномірний розподіл,
дискримінація одних платників податків за ра�
хунок інших, марнотратство з боку розпоряд�
ників бюджетних коштів тощо. Стосовно остан�
нього фактора результативності використання
бюджетних ресурсів, то, як свідчить досвід
інших, у тому числі розвинених країн, ця про�
блема значною мірою розв’язується завдяки новій
технології: переходу від управління бюджетними
затратами до управління бюджетними результа�
тами, що отримала назву бюджетування. Закла�
дена в ньому орієнтація на результат ґрунтується
на співвіднесенні фінансових ресурсів (доходів
бюджету) з результатами діяльності держави.
Посилення взаємозв’язку цілей та пріоритетів з
фінансовими ресурсами, окрім іншого, робить
прозорими як цілі держави, так і засоби, за допо�
могою яких вони досягаються, що в підсумку доз�
воляє отримати максимальний ефект.
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В Україні особлива складність оцінки обсягу
та масштабів тіньової економіки існує через
відсутність чіткого розмежування за суб’єктами,
які працюють або в тіньовому секторі економі�
ки, або в офіційному. Часто трапляються випад�
ки, коли частина діяльності суб’єкта господарю�
вання здійснюється в межах офіційної економі�
ки, а частина — в межах тіньової. Головною при�
чиною суттєвого зростання обсягу та масштабів
тіньової економіки України впродовж 1990�х рр.
стало недосконале податкове законодавство, яке
не лише призводить до дискримінації одних плат�
ників податків на користь інших, але й часто
використовується як інструмент конкурентної чи
політичної боротьби. Українське податкове зако�
нодавство характеризувалося практикою застосу�
вання подвійних стандартів, різноманітними тлу�
маченнями норм закону, які разом із поширеною
корупцією породжували такий бізнес�клімат у
країні, який не лише не сприяв розвитку бізнесу,
а й ставив його на межу виживання.

Навіть уже наведені положення чітко засвід�
чують місце та значення досконалості податко�
вого законодавства для реалізації резервів наро�
щування податкового потенціалу економіки Ук�
раїни. Прийняття Податкового кодексу є одним
із вагомих важелів збільшення податкового по�
тенціалу економіки країни. Це пов’язано з тим,
що використання концепції ефективності озна�
чає, що резерви податкового потенціалу еконо�
міки можуть існувати як завдяки дії екстенсив�
них чинників — розширення бази оподаткуван�
ня, детінізація економічних відносин, запрова�
дження нових податків тощо, — так і завдяки дії
інтенсивних чинників, зокрема, збільшення
ефективності роботи податкової служби, що може
проявлятися в економії трудовитрат, матеріальних
витрат, витрат робочого часу, результативності
податкових перевірок тощо. Так, непристосо�
ваність податкового адміністрування до сформо�
ваної економічної ситуації, характерна для подат�
кової системи упродовж значного періоду часу, не
дозволяла ефективно утримувати податки з інших
доходів, окрім заробітної плати; такі доходи знач�
ною мірою випадали з бази оподаткування при�
буткового податку, навіть якщо вони і представ�
ляли істотну частку від загального обсягу доходів.

Аналіз ефективності роботи ДПС України зас�
відчує, що в підвищенні якості адміністративно�
управлінської роботи підрозділів ДПС також існує
суттєвий резерв економії бюджетних коштів та
відповідно збільшення податкового потенціалу.
Порівняльний міжнародний аналіз свідчить про те,
що сформовані співвідношення витрачених на збір
податків та отриманих бюджетом коштів є висо�
кими. Тому завдання основні зусилля щодо рефор�
мування податкової системи спрямувати на рефор�
му податкового адміністрування набувало особли�
вої актуальності. Ефективність контрольно�пере�

вірочної роботи органів ДПС України як адміні�
стративного резерву податкового потенціалу еко�
номіки не відзначалася високим рівнем. Це обу�
мовлювалося недоліками процесів відбору плат�
ників податків до документальних перевірок у
практичній діяльності підрозділів ДПС України,
що переважно обмежуються традиційними або
випадковими методами відбору. В той час, коли у
світі широко використовуються інтелектуальні
методи відбору, що ґрунтуються на багатовимірно�
му статистичному аналізі і дозволяють зробити цей
процес більш об’єктивним і результативним.

Процес податкової перевірки є надто склад�
ним та трудомістким. Складність та супереч�
ливість податкового законодавства зумовлювали
необхідність тотального контролю ДПС України
за великими та середніми платниками податків.
Одночасно в процесі їх перевірки не знаходили
належного висвітлення схеми мінімізації платежів
до бюджету та факторів, що сприяють зменшен�
ню сплати податків.

Основна місія прийнятого Податкового ко�
дексу України визначена як створення правового
підгрунтя для реалізації ефективної податкової
політики, забезпечення загальності оподаткуван�
ня, досягнення стратегічних цілей сталого роз�
витку. З цією метою у Податковому кодексі із
загальної маси фінансових відносин виділені
специфічні відносини, що обумовлюють надхо�
дження коштів у власність держави і територіаль�
них громад у формі податків і зборів. До переліку
відносин, на регулювання яких спрямований
Кодекс, відносяться: 1) закріплення переліку
податків і зборів; 2) порядок адміністрування
податків і зборів; 3) закріплення правового ста�
тусу платників податків і зборів; 4) компетенцію
контролюючих органів та повноваження їх поса�
дових осіб; 5) регулювання відповідальності за
порушення податкового законодавства.

Принциповим є те, що Податковий кодекс
складається із норм, які саме й охоплюють регу�
лювання усіх найважливіших відносин у сфері
оподаткування, на противагу діючому раніше
порядку, коли основу податкового законодавства
становили закони й найбільш важливі підзаконні
акти, у більшості випадків прирівняні до законів.

Відносини сторін податкових правовідносин
засновані на підпорядкуванні однієї сторони (плат�
ника податків) іншій (державі, в особі його органів,
або органам місцевого самоврядування). Держава,
в особі податкових органів, яка завжди є одним із
суб’єктів податкових правовідносин, наділилила їх
владними повноваженнями щодо встановлення
єдиної системи контролю за дотриманням подат�
кового законодавства, за правильністю обчислен�
ня, повнотою і своєчасністю внесення у відповід�
ний бюджет податків і зборів, встановлених зако�
нодавством. Важливим є те, що зміна положень
Кодексу можлива лише шляхом внесення змін влас�
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не до Кодексу, що закріплює неможливість кори�
гування податкового законодавства бюджетними
законами. Це важливе положення, що дозволяє
об’єктивніше визначити як ефективність податко�
вого планування суб’єктами економіки, так і обся�
ги податкового потенціалу на макрорівні.

У цьому контексті особливого значення набу�
ває принцип стабільності, коли зміни до будь�яких
елементів податків та зборів не можуть вноситися
пізніше, ніж за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові пра�
вила та ставки. Як відомо, принцип стабільності
проголошувався і в Законі України «Про систему
оподаткування», проте, на жаль, залишався лише
декларацією. Тому за умови відповідних дій влади,
а саме неухильного дотримання цього принципу,
Податковий кодекс стане важливим кроком на
шляху реалізації податкового потенціалу.

Згадані переваги підкріплюються також прин�
ципом фіскальної достатності, що в ряду інших
формують основні засади податкового законодав�
ства України. З одного боку, справляння податків
не розцінюється як самоціль. Вони справляються
з метою такого формування дохідних частин бю�
джету, яке б забезпечило виконання усіх функцій
і завдань держави та територіальних громад. З ін�
шого — цим принципом пропонується й певне обме�
ження свавілля при встановленні податків і зборів;
важливо забезпечувати лише необхідні надходжен�
ня до бюджетів, що накладає адекватні обмеження й
на реалізацію податкового потенціалу. Межа подат�
кового регулювання завершується при виконанні
обов’язку щодо сплати податку чи збору.

Певним чином захищає платника податку й
дотримання принципу єдиного підходу до вста�
новлення податків і зборів, що означає визначен�
ня на законодавчому рівні всіх обв’язкових еле�
ментів податку. Це пов’язане з тим, що вимагати
від платника податку обов’язковості сплати по�
датків можливо лише за умови встановлення усіх
елементів податків у податковому законі, в іншо�
му випадку — обов’язок платника податку щодо
сплати податку є не встановленим.

Наведені положення, що, на перший погляд,
захищають насамперед права платника податків
порівняно з інтересами бюджету, насправді, вра�
ховуючи представлену вище структуру податково�
го потенціалу та її елементи, сприятимуть як на�
рощуванню бази оподаткування — джерела подат�
кового потенціалу офіційного сектора економіки,
так і зменшенню обсягів тіньового сектора еконо�
міки, а значить, реалізації прихованих резервів
податкового потенціалу. Стимули для господарсь�
кої активності платників податків досягаються
також встановленням граничного розміру ставки
оподаткування, що слід розцінювати і як закріп�
лення певної межі в податковому тиску.

Значною проблемою в процесі реформування
податкової системи завжди залишалися податкові

пільги, що згідно зі ст. 30 Податкового кодексу Ук�
раїни являють передбачене податковим та митним
законодавством звільнення платника податків від
обов’язку щодо нарахування та сплати податку і
збору, сплату ним податку та збору в меншому
розмірі за певних підстав. Слід зазначити, що об�
сяги податкових пільг є важливим резервом для на�
рощування податкового потенціалу. Разом з тим
саме через надання податкових пільг реалізується
зацікавленість суспільства у певній діяльності
платника податків, стимулюються його видатки в
певному напрямі, що здатні призвести, у кінцево�
му рахунку, також до нарощування бази оподатку�
вання, а значить, і податкового потенціалу.

Можна погодитися з думкою, що «навряд чи
є правомірними підстави для надання пільг, якщо
вони не пов’язані з майновим становищем». Ра�
зом з тим положення, що «при наданні пільг кри�
терієм повинно бути матеріальне становище
суб’єкта оподаткування» [3, с. 82] не можна роз�
цінити однозначно. На нашу думку, не менш важ�
ливим є також врахування мети надання певних
пільг. Особливо це стосується пільг інвестиційно�
інноваційного характеру, що надаються по подат�
ку на прибуток. Практика надання таких пільг
широко розповсюджена у світі та має суттєвий
ефект. Негативна вітчизняна практика пільгового
оподаткування ніякою мірою не може слугувати
підставою для відмови від податкових пільг. Вод�
ночас це передбачає чіткий облік таких пільг та
механізму їх надання і визначення результатив�
ності. Не можна визнати обгрунтованим надання
галузевих податкових пільг, що, на думку А. Кри�
соватого, на фоні існуючого несприятливого інве�
стиційного клімату лише консервуватимуть низь�
кий технологічний рівень галузей [4, с. 194], а зна�
чить, звужуватимуть можливості нарощування і
реалізації податкового потенціалу.

У контексті стимулювання інвестиційно�
інноваційного розвитку економіки України як
єдиного шляху, здатного забезпечити її позитив�
ну і стабільну динаміку, можна зазначити, що у
Податковому кодексі України ідея стимулюван�
ня інвестиційно�інноваційної діяльності достат�
нього розвитку не отримала. Так, не передбачено
використання податкового інвестиційного креди�
ту, фактично зберігається і галузевий та точковий
характер надання податкових пільг.

Серйозною проблемою, що перешкоджає ре�
алізації податкового потенціалу, є проблема подат�
кового боргу. Незважаючи на розробку і реаліза�
цію ряду заходів економіко�правового, соціально�
психологічного, організаційного та іншого харак�
теру, значну кількість інструктивних і роз’ясню�
вальних документів, що приймалися органами
державної виконавчої влади, законодавчих актів,
що встановлювали повноваження податкових
органів, стабільних позитивних змін щодо подат�
кового боргу не відбувалося. Відсутність в Україні
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Податкового кодексу, розробка і прийняття яко�
го розтягнулися на роки, призвела до того, що в
основі правозастосовної практики лежало розрі�
знене, громіздке законодавство та нерідко адмі�
ністративний розсуд державних органів. До ос�
новних причин недостатньої результативності
заходів щодо усунення проблеми податкового
боргу фахівці відносять наступні: 1) при відносній
самостійності ця проблема — невід’ємна складо�
ва загальної проблеми оподаткування, і її стан
визначається «якістю» податкової системи та
рівнем її адекватності реальному стану економі�
ки; 2) це проблема відносин, в основі яких різні
інтереси суб’єктів права, а тому їх узгодження є
основою ефективності її розв’язання; 3) при всій
важливості удосконалення способів і техніки по�
гашення податкового боргу лише системне пра�
вове врегулювання відносин у сфері податкового
боргу здатне створити перешкоди на шляху його
виникнення і нарощування [5, с. 6].

У цьому зв’язку прийняття Податкового ко�
дексу України та присвячення погашенню подат�
кового боргу платників податків окремої глави,
безумовно, відкриває нові перспективи розв’язан�
ня зазначеної проблеми. Законодавцем визначені
джерела самостійної сплати грошових зобов’язань
або погашення податкового боргу, виникнення
права і режиму застосування податкової застави
її пріоритету щодо інших обтяжень, застосуван�
ня виняткових способів забезпечення виконан�
ня платником податків його обов’язків шляхом
адміністративного арешту майна платника по�
датків, продажу майна, що перебуває у податковій
заставі, а також інші норми щодо порядку пога�
шення податкових зобов’язань тощо та їх зосе�
редження у межах Податкового кодексу, які спро�
щують адміністрування податків і зборів та спри�

ятимуть розв’язанню проблеми податкового бор�
гу, що набула в Україні хронічного характеру.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, прийнятий Податковий кодекс
України, що замінив понад 4 тисячі нормативно�
правових актів, які забезпечували функціонуван�
ня системи оподаткування в Україні та формува�
ли переважаючу частину доходів державного
бюджету, містить значну кількість нових поло�
жень, що торкаються багатьох сфер економічно�
го життя суспільства і здатних прискорити нагро�
мадження та реалізацію податкового потенціалу
в Україні як одного із базових індикаторів її со�
ціально�економічного розвитку.
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ФІНАНСОВИЙ РИЗИК:
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

Анотація. У статті досліджено джерела виникнення фінансових ризиків за рівнем їх утворення, а також
проаналізовано, які джерела фінансових ризиків входять до макроекономічних, мікроекономічних та спеX
цифічних груп діяльності підприємств в Україні.

Ключові слова: фінансовий ризик, невизначеність, власний і позиковий капітал, дебіторська та кредиX
торська заборгованість, сальдо балансу, ризикXменеджмент.

Summary. In the article the sources of origin of financial risks are studied on the level of their origin, and also
an analysis is carried out, what sources of financial risks are included in the macroeconomic, microeconomic and
specific groups of activity of enterprises in Ukraine.

Key words: financial risk, vagueness, property and loan asset, debtor and creditor debt, balance of balance, a
riskXmanagement.

Постановка проблеми. З ризиком ми зустрічає�
мося щоденно: і на побутовому рівні, і при здійсненні
будь�якої господарської діяльності. Як правило, ри�
зик пов’язується з невпевненістю в можливому ре�
зультаті. Тобто існує фактор невизначеності, необ�
хідності приймати рішення, що направлені на усу�
нення, запобігання та максимального обмеження дії
негативних наслідків ризику. Незважаючи на давню
історію існування ризику та його вивчення, в на�
уковій літературі немає єдиної думки щодо визна�
чення нього поняття та єдиного підходу щодо кон�
цепцій у теорії ризику. Окрім того, ризик розгляда�
ють як історичну та як економічну категорію, в за�
лежності від галузі застосування.

Зрозуміло, що ризик як економічна катего�
рія виник з появою товарно�грошових відносин
і відображає подію, яка може відбутися або ні. До
того ж, для події, що відбулася, можливі три ва�
ріації економічного результату. А саме:

— позитивний (вигода, прибуток);
— нульовий (результат не змінився);
— від’ємний (збиток, втрата).
У будь�якій господарській діяльності завж�

ди існує небезпека грошових втрат, що випли�
ває зі специфіки тих чи інших господарських
операцій. Небезпеку таких втрат виражають со�
бою фінансові ризики.

Фінансові ризики — це комерційні ризики,
які бувають чисті і спекулятивні. Чисті ризики
означають можливість одержання збитку чи ну�
льового результату. Спекулятивні ризики виража�
ються в можливості одержання як позитивного,
так і негативного результату.

Фінансові ризики — це спекулятивні ризики.
Коли інвестор здійснює венчурне вкладення ка�
піталу, заздалегідь знає, що для нього можливі
тільки два види результатів — дохід або збиток.
Особливістю фінансового ризику є імовірність
настання збитку в результаті проведення яких�

небудь операцій у фінансово�кредитній і біржовій
сферах, здійснення операцій з фондовими цінни�
ми паперами, тобто ризику, що випливає з приро�
ди цих операцій. До фінансових ризиків відносять�
ся кредитний ризик, процентний ризик — валют�
ний ризик: ризик упущеної фінансової вигоди.

Кредитні ризики — небезпека несплати пози�
чальником основного боргу і відсотків, що при�
єднуються кредитору. Процентний ризик — небез�
пека втрат комерційними банками, кредитними
установами, інвестиційними фондами селенгови�
ми компаніями в результаті перевищення процен�
тних ставок, виплачуваних ними по притягнутих
засобах, над ставками по наданих кредитах.

Валютні ризики являють собою небезпеку ва�
лютних утрат, зв’язаних зі зміною курсу однієї іно�
земної валюти стосовно іншої, у тому числі націо�
нальної валюти при проведенні зовнішньоеконо�
мічних, кредитних і інших валютних операцій.

Ризик упущеної фінансової вигоди — це ри�
зик настання непрямого (побічного) фінансового
збитку (неодержаний прибуток) у результаті не�
здійснення якого�небудь заходу (наприклад, стра�
хування) чи зупинки господарської діяльності.

Для ефективного управління фінансовими
ризиками необхідно чітко визначити структуру
джерел їх утворення та розробити дієві заходи для
запобігання негативним наслідкам та зниження
несприятливого впливу фінансових ризиків.

Менеджер�фінансист за допомогою збору й
аналізу відповідної інформації й ефективного її
застосування здатний принести величезну ко�
ристь компанії. У ситуаціях, поєднаних з фінан�
совим ризиком, фінансист зобов’язаний знаходи�
ти оптимальне рішення. Це звична ситуація ри�
зику, що відноситься до процентних і валютних
курсів. На сьогодні є небагато фірм в Україні,
здатних функціонувати без зовнішніх позик. Як
правило, правління компанії розглядає займ як
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більш розумний крок, ніж випуск додаткових
акцій. Але відсотки повинні бути виплачені в
цьому випадку у встановлених розмірах, поза
залежністю від рентабельності компанії. Мене�
джер, таким чином, повинен керувати витратами
по відсотку. Для багатьох компаній не видається
можливим реалізувати позики на тривалий термін
на основі фіксованого курсу, оскільки пропози�
ція довгострокових кредитів на цій основі дуже
обмежена. Вплив різких стрибків у процентних
ставках відчувається і з погляду руху бюджетів
наявних коштів і створює ускладнення в плану�
ванні податків. Навіть компанії, що не діють на
міжнародних ринках, піддані ризику, зв’язаному
з валютними операціями, оскільки їхні внутрішні
ринки збуту можуть бути переорієнтовані на іно�
земних постачальників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ва�
гомий внесок у визначення структури джерел ут�
ворення фінансових ризиків та розробку дієвих
заходів для запобігання негативним наслідкам та
зниження їх несприятливого впливу внесли вчені�
економісти: Л. Д. Білик, Л. Д. Буряк, О. І. Бара�
новський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайлова, Т. М. Ко�
вальчук, Л. А. Лахтіонова, А. М. Поддєрьогін,
О. О. Терещенко, С. І. Шкарабан, М. І. Яцків та ін.

Питання фактора невизначеності, необхі�
дності приймати рішення, що направлені на
усунення, запобігання та максимальне обме�
ження дії негативних наслідків ризику розгля�
далися в працях зарубіжних науковців і прак�
тиків, зокрема: І. Т. Балабанова, О. М. Волко�
вої, А. І. Гінзбурга, А. І. Ковальова, В. Д. Но�
водворського, В. М. Родіонової, Н. О. Русак,
В. А. Русак, Р. С. Сайфуліна, Г. В. Савицької,
А. Д. Шеремета та ін.

Метою статті є дослідження джерел виник�
нення фінансових ризиків за рівнем їх утворен�
ня, а також проаналізувати, які джерела фінан�
сових ризиків входять до макроекономічних,
мікроекономічних та специфічних груп діяль�
ності підприємств в Україні.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити,
що більшість науковців і практиків ототожнюють
поняття «джерела», «чинники» й «обставини» ви�
никнення ризиків. Це зумовлено тим, що у прак�
тичній діяльності дуже важко розмежувати джерела
й чинники виникнення ризиків. Зокрема, В. В. Віт�
лінський наголошує, що основним джерелом ризи�
ку є суперпозиція таких типів невизначеності:

— невизначеність щодо цілей суб’єкта госпо�
дарювання (багатокритеріальність і неузгодже�
ність між окремими індикаторами);

— невизначеність (неоднозначність) прогно�
зів розвитку оточення (альтернативні сценарії
розвитку середовища);

— інформаційна обмеженість, зокрема кіль�
кісних даних, у процесі прийняття управлінських
рішень.

Аналіз літературних джерел показав, що на�
уковці, як правило, виокремлюють внутрішні
джерела виникнення ризиків, які формуються
всередині суб’єкта господарювання, однак мо�
жуть спричиняти ризики й негативні наслідки для
зовнішнього середовища (поломки обладнання,
помилки управлінців і персоналу, недоцільність
встановлених цілей і завдань тощо), та зовнішні,
які виникають у навколишньому середовищі, але
впливають на діяльність суб’єкта господарюван�
ня (зміни смаків споживачів, законодавчі колізії,
банкрутство контрагентів тощо) [1, с. 174–187].

Також пропонують класифікувати чинники
виникнення ризиків на суб’єктивні, об’єктивні
або суб’єктивно�об’єктиви і. Прихильники суб’єк�
тивного аспекту виникнення ризиків стверджу�
ють, що вирішальним чинником у ризикотворен�
ні є роль особи, яка приймає рішення за умов
невизначеності. Прихильники об’єктивних дже�
рел виникнення ризику вважають, що основним
чинником є сама ситуація. Проте в науковій літе�
ратурі переважає суб’єктивно�об’єктивний підхід.
Суб’єктивно�об’єктивним ризик вважається в
тому разі, якщо він породжується й суб’єктивни�
ми процесами, й такими, існування яких не за�
лежить від волі і свідомості людей [2, с. 116–121].

Отже, на основі досліджених наукових праць
і досвіду діяльності підприємств пропонуємо по�
діляти джерела виникнення фінансових ризиків
за рівнем їх утворення: макроекономічні, мікро�
економічні, специфічні (всі ті, що притаманні
діяльності певного підприємства та визначають�
ся організаційно�правовою формою, сферою
діяльності тощо. Макроекономічні джерела мо�
жуть істотно різнитися, тому їх доцільно поділя�
ти щонайменше на дві групи: глобальні й ло�
кальні (на рівні держави — рис. 1).

Рис. 1. Класифікація джерел виникнення
фінансових ризиків

Виникнення ризику у фінансовій сфері, як
правило, зумовлюється такими глобальними об�
ставинами [3, с. 92–107]:

— зростанням схильності до ризику влас�
ників і менеджерів фінансово�економічних інсти�
туцій усього світу, що призвело до світової фінан�
сової кризи у 2008 році;

— збільшенням обсягів фінансових і бан�
ківських операцій та угод;
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— ускладненням фінансово�економічних
операцій;

— взаємопов’язаністю фінансово�економіч�
них систем країн світу;

— збільшенням обсягів світової торгівлі та
неврегульованістю низки правових проблем
торгівлі;

— відсутністю належних інструментів регу�
лювання фінансових ринків;

— поширеністю та швидким розвитком по�
хідних фінансових інструментів;

— відсутністю структурних і системних пе�
ретворень фінансово�економічних систем у
трансформаційних економіках;

— зростанням кількості надзвичайних і форс�
мажорних обставин у зовнішньому середовищі.

Фінансовий ризик, як і будь�який ризик, має
математично виражену імовірність настання втра�
ти, що спирається на статистичні дані і може бути
розрахована з досить високою точністю. Щоб
кількісно визначити величину фінансового ризи�
ку, необхідно знати всі можливі наслідки якої�
небудь окремої дії та імовірність самих наслідків.
Імовірність означає можливість одержання визна�
ченого результату. Стосовно до економічних задач
методи теорії імовірності зводяться до визначен�
ня значень імовірності настання подій і до вибору
з можливих подій найкращої, виходячи з найбіль�
шої величини математичного чекання. Інакше
кажучи, математичне чекання якої�небудь події
дорівнює абсолютній величині цієї події, помно�
женої на імовірність її настання.

Підприємництва без фінансового ризику не
буває. Найбільший прибуток, як правило, прино�
сять ринкові операції з підвищеним ризиком.
Однак в усьому потрібна міра. Ризик обов’язко�
во повинен бути розрахований до максимально
припустимої межі. Як відомо, усі ринкові оцінки
носять різноманітний характер. Важливо не боя�
тися помилок у своїй ринковій діяльності, оскіль�
ки від них ніхто не застрахований, а головне —
помилок не повторювати, постійно коректувати
систему дій з позицій максимуму прибутку.

У ринковій економіці виробники, продавці,
покупці діють в умовах конкуренції самостійно,
тобто на свій страх і ризик. Їхнє фінансове май�
бутнє є непередбаченим і малопрогнозованим.
Під стратегією управління розуміються напрям�
ки і способи використання засобів для досягнен�
ня поставленої мети. Кожному способу відпові�
дає визначений набір правил і обмежень для ух�
валення кращого рішення. Стратегія допомагає
сконцентрувати зусилля на різних варіантах
рішення, які не суперечать генеральній лінії стра�
тегії, і відкинути всі інші варіанти. Після досяг�
нення поставленої мети ця стратегія припиняє
своє існування, оскільки нові цілі висувають за�
дачу розробки нової стратегії. Ризиком можна ке�
рувати, вдаючись до різноманітних заходів, що

дозволяють деякою мірою прогнозувати настан�
ня ризикової події і вчасно вживати заходів до
зниження ступеня ризику [5, с. 84–93].

В українській практиці ризик підприємця
кількісно характеризується суб’єктивною оцін�
кою очікуваної величини максимального і мі�
німального доходу (збитку) від вкладення капіта�
лу. Чим більший діапазон між максимальним і
мінімальним доходом (збитком) при рівній імо�
вірності їхнього одержання, тим вищий ступінь
ризику. Ризик являє собою дію в надії на щасли�
вий результат за принципом «повезе�не�повезе».
Приймати на себе ризик підприємця змушує не�
визначеність господарської ситуації, невідомість
умов політичної й економічної обстановки і пер�
спектив зміни цих умов. Чим більша невизна�
ченість господарської ситуації при ухваленні
рішення, тим вищий і ступінь ризику.

Висновки. Підбиваючи підсумок, варто за�
значити таке. Зовнішні і внутрішні джерела фі�
нансових ризиків істотно різняться між собою.
Доцільно виділяти особливі джерела фінансових
ризиків, які визначаються специфікою діяль�
ності підприємства. Автором статті запропоно�
вано внутрішні джерела фінансових ризиків
поділяти за етапами виробничо�господарської
діяльності підприємства: входу, перетворення й
виходу. Виокремлені і структуровані джерела
виникнення фінансових ризиків дадуть змогу
сформувати ефективні системи ідентифікації й
управління фінансовими ризиками.

На нашу думку, подальші дослідження ма�
ють бути спрямовані на формування дієвої сис�
теми ідентифікації фінансових ризиків, удоско�
налення підходів до управління фінансовими ри�
зиками державних підприємств, аналіз доціль�
ності розроблення методів зниження рівня фі�
нансових ризиків тощо.
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РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ:
СВІТОВА ПРАКТИКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено сутність, організаційні форми та вироблені світовою практикою принципи і
механізми рефінансування банків. Визначені перспективні напрями розвитку рефінансування в контексті
удосконалення процентної політики Національного банку України.

Ключові слова: рефінансування, інструменти рефінансування, монетарна політика, ставка рефінансування.

Summary. The essence, organizational forms, principles and mechanisms of bank refinancing are investigated
based on the study of international experience. Perspective directions of development of refinancing are defined in the
context of improving interest rate policy of the National Bank of Ukraine.

Keywords: refinancing, refinancing instruments, monetary policy, refinancing rate.

Вступ. Масштаби впливу наслідків сучасної
глобальної фінансової кризи на стан та перспек�
тиви подальшого розвитку економіки країни де�
монструють потребу посилення вимог щодо
стійкості функціонування банківської системи,
удосконалення механізмів підтримки рівноваги та
стабільності банківського сектора з боку Націо�
нального банку України. Міжбанківський кредит�
ний ринок є високочутливим до дії зовнішніх і
внутрішніх чинників кризових явищ, що вимагає
від Національного банку країни великої різнома�
нітності елементів, гнучкості, оперативності,
постійного вдосконалення і розвитку. У зв’язку з
цим важливого значення набуває розвиток сис�
теми рефінансування центральним банком кре�
дитних організацій, яка є невід’ємною складовою
механізму регулювання банківської ліквідності,
забезпечення достатнього розміру ресурсної бази
кредитних організацій для реалізації коротко�
строкових і середньострокових проектів банків.

Аналіз останніх досліджень. Найбільш доклад�
ними і систематизованими теоретичними робо�
тами про державну грошово�кредитну політику
країни, її інструменти і методи є праці таких уче�
них та практиків, як А. Єпіфанов, В. Коваленко,
С. Козьменко, І. Лютий, П. Матвієнко, І. Сало,
В. Стельмах [1] та ін. З погляду розвитку системи
рефінансування, велику значущість мають робо�
ти таких авторів, як Д. Благушин [2], О. Бого�
польська [3], С. Буковинський [4], О. Костюк [5],
А. Шинкар [6] та ін.

Аналіз робіт вказаних авторів показав, що ра�
зом з достатньою опрацьованістю окремих питань,
мають місце різні підходи до трактування рефінан�
сування, неоднозначність, а деколи і суперечність
у визначенні цілей і принципів рефінансування.

Постановка завдання. Мета дослідження по�
лягає у вивченні сутності, механізмів рефі�
нансування, світової практики їх реалізації та
визначення на цій основі напрямів розвитку си�
стеми рефінансування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Класичне визна�
чення рефінансування (від англ. refinancing) —
погашення позикового капіталу за допомогою
отримання нових позик. У зарубіжних довідко�
вих виданнях під рефінансуванням розуміється
заміна старого облігаційного випуску новим до
настання терміну погашення старого випуску або
при настанні цього терміну, яке проводиться з
метою зменшення процентної ставки по боргу [7].

Англійські автори У. Шарп, Р. Александер,
Дж. Бейлі [8] визначають рефінансування як
відшкодування витрачених на даний момент за�
собів фінансовими ресурсами іншого вигляду з
метою продовжити надання кредиту в умовах, коли
всі засоби розподілені, або забезпечити погашен�
ня заборгованості, що раніше утворилася.

У термінологічному словнику фінансових
термінів наголошується, що рефінансування є «по�
гашення старої заборгованості шляхом того, що
бере нові зобов’язання» [9]. При цьому до інстру�
ментів рефінансування відносяться: міжбанківсь�
кий кредит, випуск єврооблігацій на міждержавних
фінансових ринках, а також синдикований кредит.

Отже, проведений стислий огляд різних уяв�
лень про рефінансування дозволяє виділити
спільні їх риси, що в сукупності становлять осно�
ву змісту відповідного поняття. Таким загальним
змістовним положенням у них є віднесення ре�
фінансування до процесу отримання кредитною
організацією нової позики в обмін на наявні в неї
боргові інструменти або за умови передачі їх під
заставу. При цьому одні автори інструменти ре�
фінансування розглядають широко, включаючи в
них кредити центрального банку, міжбанківські
кредити, облігаційні позики, інші вузько — акцен�
туючи увагу лише на кредитуванні банківських
установ з боку центрального банку країни.

Світова практика побудови систем рефінан�
сування дозволяє виділити типові організаційні
форми рефінансування, що використовуються в
більшості з них, коротка характеристика яких по�
дана у табл. 1.
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Таблиця 1
Основні організаційні форми рефінансування

Джерело: складено автором.

Аналіз специфіки використання різних форм
рефінансування дозволяє виділити такі їх загальні
риси, як:

— спрямованість на залучення додаткових
фінансових ресурсів у процесі своєї діяльності на
основі використання різних кредитних і фінан�
сових інструментів;

— наявність факту заміни одного боргового зо�
бов’язання іншим (позика — цінний папір; цінний
папір — цінний папір; цінний папір — позика).

З урахування вищевикладеного, на нашу дум�
ку, рефінансування доцільно визначати як залу�
чення тимчасових фінансових ресурсів за допо�
могою різних кредитних і фінансових інстру�
ментів, що супроводжується заміною одного бор�
гового зобов’язання на інше.

Серед різних організаційних форм рефінансу�
вання найбільш важливим сегментом механізму
підтримки ліквідності кредитних організацій зали�
шається кредитування їх з боку центрального бан�
ку, оскільки саме центральний банк є кредитором
останньої інстанції, завданням якого є підтримка
ліквідності банківської системи країни та здійс�
нення грошово�кредитного регулювання.

Загальновідомим є те, що кредити, надані
центральним банком, розширюючи ресурсну базу
комерційних банків, сприяють активізації проце�
су кредитування і тим самим збільшують грошо�
ву масу в обігу. На макроекономічному рівні
інструменти рефінансування допомагають цент�
ральному банку здійснювати щоденне управлін�
ня резервами банківської системи, спрямоване на
досягнення довгострокових цілей грошово�кре�
дитної політики. Змінюючи параметри інстру�
ментів рефінансування, центральний банк подає
сигнал приватному сектору про зміну поточних
цільових орієнтирів грошово�кредитної політики.
Одночасно на макрорівні рефінансування цент�
ральним банком комерційних банків є важливим
інструментом розвитку міжбанківського ринку.

Узагальнення зарубіжної практики кредиту�
вання центральними банками комерційних бан�
ків дозволяють виділити такі загальні умови його
використання:

— здійснення центральними банками опе�
рацій рефінансування тільки з фінансово стабіль�
ними кредитними організаціями;

— використання стандартизованого забезпе�
чення при кредитуванні центральними банками
комерційних банків, що дозволяє: мінімізувати
кредитний ризик при проведенні операцій кре�
дитування, здійснювати вказані операції на єди�
них умовах (за однаковою процентною ставкою
для відповідного терміну кредитування);

— використання при контролі за ризиками
однакових інструментів, але в різних поєднаннях
(кредитні ліміти на контрагентів, ліміти по емі�
тентах забезпечувальних активів (що продаються
або передаються під заставу) або секторах еконо�
міки, порядок оцінки предметів застави, первин�
на знижка з номіналу при оцінці, корекція зниж�
ки, заборона тісних зв’язків).

При цьому основними принципами рефінансу�
вання центральним банком комерційних банків є:

— орієнтація на макроекономічні показники
грошово�кредитної політики, що припускає орга�
нічну ув’язку обсягів здійснюваних операцій (ви�
даваних кредитів і операцій РЕПО), їх термінів і
процентних ставок з параметрами грошово�кре�
дитної політики (рівнем інфляції, величиною
грошової бази, міжнародних резервів тощо);

— пріоритет інтересів центрального банку по
відношенню до інтересів кредитних організацій,
що не може визначати відносини, що виникають
при цьому як партнерські;

— жорстке регулювання центральним банком
правил здійснення цих операцій, що мінімізує
рівень його кредитного ризику;

— базування на загальновизнаних принципах
організації кредитних відносин, якими є термі�
новість, платність, забезпеченість.

Всі ці базові вимоги були закладені в основу
формування механізмів рефінансування банків
України. Так, зокрема, відповідними нормативно�
правовими актами [10] передбачається, що Націо�
нальний банк здійснює рефінансування банків
через операції на відкритому ринку тільки під за�
безпечення (крім кредиту «овернайт»). При цьому
у якості такого забезпечення приймаються дер�
жавні цінні папери, векселі суб’єктів господарсь�
кої діяльності — резидентів України і векселів
Державного казначейства України, що враховані
банком за дисконтною ставкою, не нижчою, ніж



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(14)2011

144

облікова ставка Національного банку, а також
майнові права, що виникли в банку в результаті
укладення кредитного договору між ним та відпо�
відним суб’єктом господарської діяльності.

Узагальнюючи правила рефінансування
банків Національним банком України, які перед�
бачають використання таких інструментів рефі�
нансування, як операції з рефінансування (постій�
но діюча лінія рефінансування для надання бан�
кам кредитів овернайт, кредити рефінансування
строком до 90 днів); операції репо (операції пря�
мого репо, операції зворотного репо); операції з
власними борговими зобов’язаннями (депозитні
сертифікати овернайт та до 90 днів); операції з
державними облігаціями України, — можна ви�
діли деякі їх спільні риси, а саме:

— наявність у власності банку активів, які
можуть бути прийняті під заставу;

— короткостроковий і середньостроковий ха�
рактер задоволення потреби банку в ліквідних засо�
бах, оскільки ліцензований термін діяльності на мо�
мент рефінансування має бути не меншим, ніж 1 рік.

Базові відмінності між окремими інструмен�
тами механізму рефінансування, що визначають
сферу їх використання, полягають у:

— їх призначенні (забезпечення завершення
розрахунків, надання комерційним банкам гро�
шових коштів для забезпечення виконання їх
платіжних зобов’язань, регулювання рівня серед�
ньострокових процентних ставок);

— термінах і періодичності надання;
— процентних ставках: забезпечені кредити

Національного банку України надаються як по
фіксованих процентних ставках, так і по процен�
тних ставках, визначуваних на тендерній основі;

— порядку надання: в автоматичному режимі
або в режимі запиту.

Найбільш важливим, на нашу думку, елемен�
том системи рефінансування банків є процентна
політика Національного банку України, яка з
огляду на специфіку її використання має подвійне
призначення: з одного боку, є елементом систе�
ми рефінансування, з іншого — складовою єдиної
державної грошово�кредитної політики.

В сучасній Європі ставки за основними опе�
раціями рефінансування є ключовими індикато�
рами монетарної політики. При цьому Євро�
пейський центральний банк (ЄЦБ) використовує
так звану «модель коридору», яка передбачає, що,
орієнтуючись на рівень процентних ставок ре�
фінансування, формується прозорий та симет�
ричний діапазон можливої варіації ставок за кре�
дитами та депозитами в банківській системі [11].
Згідно з «моделлю коридору» ЄЦБ прагне регу�
лювати ринкові процентні ставки за позиками
овернайт та давати чіткий сигнал щодо напрям�
ку монетарної політики за нормальних обставин.
Згідно з теорією монетарної трансмісії, регулю�
вання короткострокових ставок на грошовому

ринку дозволяє формувати бажаний рівень корот�
кострокової економічної активності, утримуючи
інфляцію в бажаних межах.

Як видно з рисунку 1, ставки рефінансування
Національного банку України не виконують своєї
індикативної функції, оскільки динаміка середніх
ставок за кредитами та депозитами не має чіткого
зв’язку з основними видами ставок рефінансуван�
ня — обліковою ставкою, ставкою за кредитами
овернайт та середньозваженою ставкою за всіма
інструментами рефінансування. Все це зумовлює
зниження ефективності монетарної політики дер�
жави, оскільки формує серед суб’єктів господарю�
вання хибні уявлення про спрямованість грошо�
во�кредитної політики, пріоритети та перспекти�
ви економічного розвитку.

Рис. 1. Динаміка основних видів процентних ставок
в економіці України. Джерело: побудовано за даними

Національного банку України [12]

Висновки. Вивчення сучасної системи рефі�
нансування банків в Україні засвідчує, що на
відміну від зарубіжних країн вона, будучи одним з
інструментів єдиної державної грошово�кредитної
політики, орієнтована виключно на регулювання
рівня інфляції. Разом з тим у сучасних умовах
важливим завданням рефінансування є не тільки
забезпечення стабільності цін, але і стимулюван�
ня економічного зростання. Національному бан�
ку України доцільно звернути увагу на посилення
сигнально�інформаційної функції процентних
важелів системи рефінансування, що можливо
реалізувати шляхом переходу до моделі «процен�
тного коридору» з відповідним регламентуванням
можливих відхилень ставок процентних інстру�
ментів, що використовуються в фінансовому ме�
ханізмі на різних рівнях господарювання, від ди�
наміки основних видів ставок рефінансування.
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ПЕРЕВАГИ ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація. У статті запропоновано новий для України інструмент контактного банківського нагляду —
інститут кураторства. Зроблено порівняльний аналіз основних функцій та завдань куратора та інспектора.
Визначено місце інституту кураторства в системі банківського нагляду та переваги його введення в Україні.

Ключові слова: інститут кураторства, банківський нагляд, куратор, інспектор.

Summary. The new for Ukraine instrument of contact banking supervision — institute of counsel is offered in the
article. The comparative analysis of basic functions and tasks of counsel and inspector is conducted. The place of
institute of counsel is certain in the system of bank supervision and advantage of his introduction on Ukraine.

Key words: institute of counsel, banking supervision, counsel, inspector.

Постановка проблеми. Поточний банківський
нагляд характеризується громіздкістю та низькою
оперативністю у прийнятті рішень щодо подальших
наглядових дій. Працівники банківського нагляду,
у разі виявлення ризикових тенденцій, не мають
своєчасного доступу до банків, оскільки оформлен�
ня розпорядження на позапланову перевірку зай�
має певний час. Останнім часом Національним
банком України (далі — НБУ) активно удоскона�
лювалася законодавча та нормативно�правова база,
впроваджувалися міжнародні підходи та стандарти

щодо нагляду та регулювання банків, але, незважа�
ючи на широку регламентацію вступного, поперед�
нього і поточного видів нагляду за банками, про�
гнозна оцінка їх поведінки розвинута дуже слабо.

Оптимізація змісту та методів банківського
нагляду в напрямку переходу від формальної
оцінки кількісних параметрів до професійної та
своєчасної діагностики фінансового стану банків
є особливо актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми методології банківського нагляду є предме�
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том дослідження О. Д. Вовчак [1], І. І. Д’яконової
[2], В. В. Коваленко [3], А. П. Яценюка [4] та
інших. У роботах зазначених вчених обґрунтова�
но методологічні засади організації банківського
нагляду в системі НБУ, за етапами і методами
здійснення банківський нагляд поділено на вступ�
ний, попередній і поточний, запропоновано мо�
дель організації банківського нагляду на основі
оцінки чутливості діяльності банківської устано�
ви до ризиків. Проте не приділено значної уваги
щодо організації контактного нагляду між банком
та НБУ у складі пруденційного нагляду.

Метою дослідження є вдосконалення банків�
ського нагляду шляхом введення інституту кура�
торства, визначення його місця в системі бан�
ківського нагляду та переваг введення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви�
ток банківської діяльності стримується факторами
як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

До внутрішніх належать нерозвинуті системи
управління, слабкий рівень бізнес�планування,
недосконала ризикова кредитна політика, недо�
статній рівень претензійно�позовної роботи з боку
банку, незадовільний рівень керівництва в деяких
банках, відсутність достатньої кваліфікації персо�
налу банку, орієнтація на надання сумнівних по�
слуг та ведення недобросовісної комерційної прак�
тики, фіктивний характер значної частки капіталу
деяких банків, низький рівень капіталізації, участь
у тіньовій діяльності та їх криміналізація.

До зовнішніх можна віднести значні ризики
кредитування, знецінення майна, що перебуває
як забезпечення за кредитними операціями, не�
досконале законодавство, обмежені ресурсні
можливості банків, перш за все дефіцит середньо�
строкових та довгострокових пасивів, недостатній
рівень довіри населення до банків, негативний
платіжний баланс країни, нестабільність еконо�
мічної та політичної ситуації, інфляція, а також
неефективний банківський нагляд.

Банківський нагляд не може бути ефектив�
ним без використання сучасних інструментів його
здійснення. Одним із таких інструментів є інсти�
тут кураторства, який широко розповсюджений
у банківській практиці зарубіжних країн Західної
Європи, Великобританії, а також із січня 2008
року офіційно діє у Росії.

Міжнародний досвід свідчить про те, що
використання інституту кураторства за умови
його професіоналізму та ефективного контролю
за його діяльністю сприяє розвитку банківського
нагляду та впровадженню в його практику ризик�
орієнтованих підходів.

В Україні кураторство за банками викорис�
товується з січня 2009 року як захід впливу при
введенні особливого режиму контролю за діяль�
ністю банків.

Особливий режим контролю є додатковим
інструментом банківського нагляду, що викорис�

товується, як правило, одночасно із заходами
впливу, що встановлені статтею 73 Закону про
банки і банківську діяльність, у разі наявності
хоча б однієї з таких ознак:

— невиконання керівниками банку вимог
НБУ щодо усунення виявлених порушень;

— відсторонення керівників банків від посади;
— виявлення за результатами безвиїзного на�

гляду або інспекційної перевірки фактів проведен�
ня банком операцій з високим рівнем ризику, по�
рушень банківського законодавства, а також одер�
жання доходів із порушенням вимог законодавства
України, навіть якщо ці порушення не призвели до
погіршення фінансового стану банку;

— виникнення реальної загрози невиконан�
ня банком своїх зобов’язань перед клієнтами і
кредиторами;

— потреба в посиленому контролі за діяль�
ністю банку з метою уникнення можливості не�
виконання банком своїх зобов’язань перед клієн�
тами та кредиторами до часу прийняття НБУ
рішення про призначення тимчасової адмініст�
рації або про відкликання ліцензії та ініціюван�
ня процедури ліквідації [5].

Проте доцільніше використовувати кураторство
не як захід впливу на банк, коли щось змінити у
фінансовому стані банку вже занадто пізно, а як
інститут контактного банківського нагляду, який
допоможе виявляти проблеми в діяльності банку на
ранній стадії, запобігти їм та посилити наглядові
функції регулятора у відношенні до банків.

Незважаючи на велику кількість звітності
кредитних установ, дистанційно оцінити їх реаль�
ний фінансовий стан не завжди можливо через
його прикриття банками шляхом викривлення
бухгалтерської звітності.

З отриманих статистичних звітів не завжди
можна зрозуміти, що стоїть за цими цифрами.
Працівники відділів банківського нагляду змушені
запрошувати у банків додаткові пояснення щодо
економічної сутності операцій, підтверджуючі до�
кументи або виходити на позапланову інспекцій�
ну перевірку. При цьому кредитних організацій
багато, а штат наглядовців значно менший та вони
часто не мають можливості здійснити позаплано�
ву перевірку через необхідність виконання плану
перевірок, участь у залученні до перевірок у інших
областях. Тому відомості про стан справ у банках,
які здатен зібрати регулятор, можуть бути непов�
ними та несвоєчасними.

Пропоную як один із інструментів банківсь�
кого нагляду введення інституту кураторства.
Деякі вважають, що функції кураторів та інспек�
ційної бригади дублюються. Проте, на мій по�
гляд, більшість із них зовсім різні. Основне зав�
дання інспекторів — здійснення всіх видів пере�
вірок банків, а також перевірок фінансових уста�
нов та їх підрозділів у межах компетенції НБУ
згідно із законодавством України.
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До основних функцій належать наступні:
— здійснення перевірок діяльності банків

(крім перевірок і ревізій фінансово�господарської
діяльності) згідно з планом комплексного інспек�
тування банків, а також щодо дотримання зако�
нодавства України з питань запобігання та протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,
і підготовка НБУ інформації про їх результати;

— застосування у разі порушення банками
вимог банківського законодавства та норматив�
но�правових актів НБУ або здійснення ними
ризикових операцій, які загрожують інтересам
вкладників чи інших кредиторів банку, заходів
впливу, що передбачені законодавством України
і нормативно�правовими актами НБУ, у межах
наданих повноважень;

— участь за дорученням НБУ в перевірках
банків інших регіонів.

Виникає питання хто ж такий куратор? Кури�
рування — природний інструмент будь�якого конт�
ролю. Куратор — це службовець відділу банківсько�
го нагляду НБУ, за яким посадовою інструкцією
закріплено один або декілька банків. Куратор
здійснює аналіз фінансового стану закріпленого за
ним банку не лише за даними статистичної звітності,
а й має доступ до банку. Сутність інституту куратор�
ства полягає в тому, що питання, які стосуються
діяльності однієї кредитної організації, знаходяться
в компетенції одного спеціаліста відділу банківсько�
го нагляду або групи спеціалістів, в залежності від
розміру банку та його належності до 1–4 груп за
розміром регулятивного капіталу та активів.

При цьому професійні та особисті якості ку�
ратора повинні забезпечувати ефективне вирі�
шення основних завдань банківського нагляду.

Куратор не виконує функції нагляду на місці
інспектування, а є представником пруденційно�
го нагляду, який контактує з банком.

Основна задача інституту кураторства —
організація контактного нагляду між банком та
НБУ, оздоровлення банківської системи.

Серед функцій куратора можна виокремити
такі, як виявлення недоліків та проблем у банках
на ранніх стадіях їх появи, оцінка достовірності
складеної звітності, підготовка пропозицій щодо
режиму нагляду за банком з урахуванням рівня
виявлених ризиків, оцінка систем внутрішнього
контролю, якості управління, складання про�
гнозів щодо тенденцій розвитку банків, участь у
нарадах з керівництвом банку, його акціонерами,
захист інтересів кредиторів та вкладників, забез�
печення стабільності та фінансової безпеки бан�
ківської системи.

Крім того, перевірки здійснюються періодично,
а куратор виконує свої функції на постійній основі.

Враховуючи викладене, здійснення інспекту�
вання та кураторства за банками доповнюють
одне одне на шляху підвищення ефективності
банківського нагляду.

Таким чином, можна визначити місце інсти�
туту кураторства в системі банківського нагляду
як важливого елементу при переході від безвиїз�
ного нагляду до контактного нагляду, який за�
безпечує посилення фінансової безпеки окремо�
го банку і банківської системи в цілому шляхом
професійної та своєчасної діагностики загроз та
ризиків у діяльності банків, а також прогнозної
оцінки їх поведінки.

Важливе значення для використання цього
інструменту нагляду мають високі професійні та
етичні якості кураторів, контроль за їх діями,
колегіальність при обговоренні проблем та ри�
зиків у діяльності банку та запропонованих
шляхів їх вирішення, а також відповідальність
керівників кураторів за якість нагляду.

Підготовку кураторів банківських установ
необхідно здійснювати за спеціально розробле�
ною для них навчальною програмою, по закін�
ченні якої складається кваліфікаційний іспит та
надається сертифікат. Строк дії сертифіката вста�
новити не більше року з моменту складання ква�
ліфікаційного іспиту та щорічно підтверджувати
достатній кваліфікаційний рівень.

Крім того, куратор не повинен відноситися до
інсайдерів/пов’язаних осіб із закріпленим за ним
банком, не мати родинних відносин (рідні брати
та сестри, батьки, чоловік, дружина, повнолітні або
усиновлені діти, дідусь, бабуся, онуки або усинов�
лені онуки) з керівниками, контролерами та акціо�
нерами (учасниками) банку. Також куратор не
повинен мати протягом останніх двох років дого�
вірних відносин з закріпленим за ним банком.

Куратор має доступ до внутрішніх документів
банку, бере участь у нарадах з керівництвом бан�
ку та його акціонерами, проте він не приймає нія�
ких рішень щодо підшефного банку, він готує
оцінку стану справ у банку, пропозиції для вико�
ристання їх органом банківського нагляду та
прийняття остаточного рішення щодо подальшої
діяльності банку. Працюючи в постійному кон�
такті з керівництвом кредитної організації та
іншим персоналом, куратор, володіючи інформа�
цією про її діяльність, зможе надавати адекватну
оцінку поточного стану та перспектив розвитку
банку, виявляти загрози та ризики, вносити про�
позиції щодо заходів відповідного реагування.
При здійсненні щоденного нагляду за банком ку�
ратором дуже легко побачити початок будь�якої
негативної тенденції в його діяльності та своєчас�
но надати пропозиції щодо виправлення ситуації.

Висновки. До переваг введення інституту ку�
раторства можна віднести:

— перехід від безвиїзного нагляду до контак�
тного;

— можливість отримання інформації про
реальний фінансовий стан банку;

— щоденний аналіз операцій банку на
міжзвітні дати;
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— перевірка достовірності звітності з вико�
ристанням первинних документів;

— оцінка ефективності систем внутрішнього
контролю та якості управління.

У разі введення інституту кураторів куратор
банку отримає можливість швидкого доступу до
банку, який курирує, що надасть змогу оператив�
ніше та достовірніше проаналізувати загрози та
ризики в діяльності банку та визначитися з режи�
мом нагляду, а за наявності суттєвих проблем ви�
значитися із заходами наглядового реагування, які
найбільш необхідні та ефективні в даній ситуації.
Введення в банки кураторів надасть можливість
вдосконалити та посилити банківський нагляд.

Запропоновано новий інструмент контактно�
го банківського нагляду — інститут кураторства,
який буде використовуватися не як захід впливу
на банк, а як інститут контактного банківського
нагляду.

Подальші дослідження будуть направлені на
розробку механізму взаємодії куратора з банком.
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РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

Анотація. Досліджено особливості функціонування податку на додану вартість як основної бюджетоX
утворюючої складової фінансування державних видатків. Новації Податкового кодексу в частині зміни
ставки ПДВ оцінені в контексті прагнення України до європейської інтеграції. Визначено, що зменшення
фіскальної ефективності ПДВ призведе до підвищення ролі боргової складової забезпечення фінансування дерX
жавних видатків в Україні.

Ключові слова: податок на додану вартість, податкові фінанси, боргові фінанси, фіскальна ефективність,
державні доходи, державний бюджет, фінансування видатків бюджету.

Summary. The features of functioning of tax valueXadded as basic of forming of budget for financing of the government
spending are investigated. The innovations of the Internal revenue code in part of change of rate VAT are appraised in
the context of aspiration of Ukraine to European integration. It is certain that over diminishing of fiscal efficiency VAT
will bring to the increase of role the debt constituent of providing of financing of the government spending in Ukraine.

Key words: tax valueXadded, the tax finances, the debt finances, fiscal efficiency, state profits, the state budget,
financing of charges of budget.

Постановка проблеми. Економічне зростання
не повинно вступати у суперечність з фіскальни�
ми інтересами держави, продукування якою сус�
пільно необхідних благ вимагає певного рівня
видатків бюджету. Функціонування податкових
форм фінансування державних потреб забезпечує
існування держави як суспільного інституту, а
також, залежно від характеру акумулювання і

використання податкових надходжень, коригує
розвиток соціально�економічних відносин

Однією з найактуальніших проблем функці�
онування податкових фінансів є визначення оп�
тимального співвідношення між різними форма�
ми оподаткування, насамперед між прямими і
непрямими податками. Світова фіскальна прак�
тика довела, що протистояння прямого та опосе�
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редкованого оподаткування завершилося ство�
ренням прагматичної, змішаної форми податку.
Таким носієм фіску став податок на додану
вартість, який за податковою базою — прямий, а
за способом сплати — непрямий, що перетворює
його на відносно прогресивний, тоді як класичні
непрямі податки — регресивні. Наразі ПДВ є
основною складовою податкових фінансів, що
забезпечує майже половину доходів Державного
бюджету України. Тому дослідження проблемати�
ки його функціонування на сучасному етапі по�
даткових реформ є актуальним та своєчасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи�
танням, пов’язаним з функціонуванням податку
на додану вартість та його роллю у забезпеченні
податковими джерелами фінансування суспіль�
них видатків, присвячені праці вітчизняних нау�
ковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буря�
ковського, В. Бесєдіна, О. Василика, А. Галь�
чинського, В. Геєця, О. Данілова, Ю. Іванова,
С. Каламбета, А. Крисоватого, І. Луніної, А. Скрип�
ника, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федосо�
ва, С. Юрія та інших.

Однак, незважаючи на численні дослідження
різноманітних аспектів функціонування податку
на додану вартість, невирішеною залишається
проблема шляхів збереження фіскальної ефектив�
ності ПДВ у контексті вибору пріоритетів подат�
ково�боргових стратегій фінансування державних
видатків для швидкого подолання наслідків світо�
вої фінансової кризи і забезпечення стійкого еко�
номічного зростання як передумови прискорення
поступу у соціально�економічному розвитку.

Постановка завдання. Визначення оптималь�
ної стратегії забезпечення фінансування держав�
них видатків є надзвичайно важливим завданням,
особливо для країн з транзитивними економіка�
ми, які найбільше відчувають негативний вплив
світової фінансово�економічної кризи. Необхід�
ним є пошук шляхів зменшення бюджетного де�
фіциту, в першу чергу, за рахунок ефективного ви�
користання інструментів фіскальної політики. На
сучасному етапі одним із основних дохідних дже�
рел Державного бюджету України залишається
податок на додану вартість, і саме з цим податком
пов’язані найбільші ризики недовиконання напов�
нюваності бюджету, тому питання визначення
напрямів реформування ПДВ за умови суттєвих
бюджетних обмежень є доволі актуальним.

Виклад основного матеріалу. Фіскальні інстру�
менти формування бюджетних ресурсів держави в
умовах глобалізаційних процесів, з одного боку,
мають бути адаптованими до національних умов
господарювання, з іншого — базуватися на тих
податках і податкових платежах, які забезпечують
формування бюджетних доходів у країнах Євро�
союзу, адже геостратегічні вектори нашої держави
пов’язані із євроінтеграційними процесами. Впро�
вадження будь�яких унікальних національних

форм чи архаїчних податків (наприклад, податку
з обороту), хоча і може тимчасово вирішити ок�
ремі економічні та фіскальні проблеми, але при�
зведе до послаблення позицій України у глобалі�
зованому світі та перекреслить усі її сподівання на
євроінтеграцію [1, 66]. Скасування податку на
додану вартість і запровадження іншого податку
призведе до руйнації наявної системи запобігання
подвійному оподаткуванню, адже всі міжнародні
угоди, укладені Україною з цієї проблеми, стосу�
ються нинішніх видів податків; справляння ПДВ
є обов’язковою умовою членства України в ЄС.

Крім того, податок на додану вартість є од�
ним з основних бюджетоутворюючих податків в
Україні. Динаміка надходження ПДВ до Держав�
ного бюджету України, а також частка ПДВ у
ВВП, доходах та податкових надходженнях Дер�
жавного бюджету України подані у таблиці 1.

За даними таблиці 1, видно, що за останні
роки частка ПДВ у доходах стрімко зростала,
проте у 2009 році все ж таки відбулося незначне
її зниження — з 39,7 % у 2008 році до 37,5 % у 2009
році. До факторів, що сприяли зменшенню над�
ходжень з податку на додану вартість, слід відне�
сти, перш за все, скорочення обсягів виробниц�
тва і споживання у 2009 році внаслідок фінансо�
во�економічної кризи. На показник надходжень
ПДВ з ввезених на територію України товарів
вплинуло зменшення обсягів імпорту.

На рис. 1 наведена динаміка питомої ваги
ПДВ у доходах Державного бюджету України в
цілому та у податкових надходженнях зокрема.

На рис. 2 відображена частка ПДВ у валово�
му внутрішньому продукті країни (рис. 2).

На підставі наведених розрахунків бачимо, що
ПДВ складає значну частину бюджетних ресурсів
держави. Середнє значення його питомої ваги у
доходах державного бюджету за 2004–2009 роки
становить 34,7 %; середнє значення частки ПДВ у
ВВП України — 8,25 %. Питома вага ПДВ у форму�
ванні дохідної частини державного бюджету за ос�
танні шість років зросла з 24,3 % у 2004 році до
37,5 % у 2009 році, а частка ПДВ у валовому внут�
рішньому продукті — з 4,8 % до 9,3 % відповідно [3].

Іншим важливим моментом, який потребує
аналізу, є ефективність прогнозування надходжень
ПДВ до бюджету. Її можна визначити як відхилен�
ня фактичних надходжень цього податку до бюджету
від прогнозованого показника, затвердженого Зако�
ном про Державний бюджет України (табл. 2).

Як можна побачити, ефективність прогнозу�
вання надходжень ПДВ до Державного бюджету
України не є високою. Похибки при прогнозуванні
в окремі роки становлять більше 10 %. Найменш
точний прогноз зроблений у 2006 та 2009 роках
(похибка 17,6 % та 10,8 % відповідно). Найбільш
точний прогноз зроблений у 2005 році — похибка
становила всього 0,3 %. Тут необхідно відзначити,
що саме починаючи з 2005 року Міністерство еко�
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Таблиця 1
Динаміка ПДВ у доходах та податкових надходженнях Державного бюджету України та ВВП*, млн. грн.

* розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України [2].

Рис. 1. Динаміка питомої ваги ПДВ у доходах
Державного бюджету України, %

Рис. 2. Динаміка питомої ваги податку на додану
вартість у ВВП, %

Таблиця 2
Ефективність прогнозування надходжень ПДВ до Державного бюджету України, млн. грн.

* розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України [4].

номіки та Міністерство фінансів України почали
застосовувати нову методику прогнозування над�
ходжень податку на додану вартість до державно�
го бюджету. І якщо до цього переважно мало місце
недовиконання планового показника, то після
затвердження методики кожен рік план був пере�
виконаний. Виняток становить лише 2009 рік, але
причиною цього стали занадто оптимістичні про�
гнози щодо стану економіки України у кризовий
період. Таким чином, отримані результати свідчать
про необхідність впровадження більш ефективних
методів прогнозування податкових надходжень у
цілому, та податку на додану вартість зокрема до
Державного бюджету України.

У структурі фактичних надходжень податку на
додану вартість слід виділити ПДВ з вироблених в
Україні товарів, ПДВ із ввезених на територію
України товарів та надходження від погашення
податкової заборгованості з цього податку (рис. 3).

Таким чином, більша частина надходжень
ПДВ до державної казни (71,4 %) у 2009 році була
сформована саме податком на додану вартість із
ввезених на територію України товарів унаслідок
значного зростання імпортних цін, заборони роз�
рахунків із використанням податкових векселів та
відновлення діяльності з боротьби з контрабан�

Рис. 3. Структура надходжень податку на додану
вартість до Державного бюджету України у 2009 році

дою. Майже п’ята частина надходжень ПДВ
(18 %) утворена завдяки погашенню податкової
заборгованості з ПДВ минулих років, і лише де�
сята частина (10,6 %) — надійшла від ПДВ з ви�
роблених в Україні товарів. Слід зазначити, що
до 2002 року в структурі надходжень податку на
додану вартість до державного бюджету значно
переважали платежі від вітчизняних товаровироб�
ників; у 2002 році обсяги надходжень ПДВ від
вітчизняних та імпортованих товарів зрівнялися;
починаючи з 2003 року стрімко почав зростати
розрив обсягів надходжень на користь ПДВ з
товарів, ввезених на територію України, причо�
му в останні 3 роки зазначена тенденція значно
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поглибилася. Низьку фіскальну віддачу від внут�
рішнього ПДВ можна було б спробувати поясни�
ти високою експортною орієнтованістю вітчизня�
ної економіки, однак аналіз макроекономічних
показників європейських країн доводить еконо�
мічну необґрунтованість таких тверджень. Зокре�
ма, у Нідерландах експорт товарів і послуг скла�
дає близько 60 % від ВВП, позитивне сальдо тор�
говельного балансу — 5 % від ВВП, ставка ПДВ —
17,5 %. Проте надходження ПДВ складають більш
ніж 7 % від ВВП. В Ірландії експорт товарів і
послуг складає майже 90 % ВВП, позитивне саль�
до торгового балансу — 14 %, проте надходжен�
ня від такого податку коливаються в межах 7,5–
8 % від ВВП [5]. Аналогічна ситуація склалася в
більшості європейських країн. Для України ви�
ходом з існуючого становища є збільшення рівня
внутрішнього споживання.

Одним із макроекономічних чинників гальму�
вання економіки України в останні роки стала
проблема відшкодування податку на додану
вартість, яка особлива загострилась в умовах кри�
зи та зростаючого дефіциту бюджету. Обсяги
відшкодованого ПДВ — це кошти, що зменшують
доходи Державного бюджету України, а отже, зни�
жують фіскальну значущість податку на додану
вартість [6, 34]. За результатами 2007–2009 років
обсяги відшкодованого ПДВ його платникам скла�
дали близько третини збору цього податку (рис. 4).

від ПДВ з вироблених в Україні товарів у 2009
році був від’ємним.

Крім зазначених втрат, обсяги надходжень
податку на додану вартість до державного бюдже�
ту є значно меншими від потенційно можливих
внаслідок того, що розрахункова база для оподат�
кування ПДВ формується на основі офіційних
показників Державного комітету статистики і не
враховує обсягу тіньової економіки, який, за різни�
ми підрахунками, складає від 20 до 50 %. Очевид�
но, що потужний сектор тіньової економіки додат�
ково коригує показники ефективності ПДВ у бік
їх погіршення. Саме з функціонуванням ПДВ
пов’язані широко розповсюджені схеми незакон�
ного ухилення від сплати податків, особливо при
проведенні зовнішньоекономічних операцій —
фіктивний експорт, проведення псевдоекспортних
і бартерних операцій, контрабанда.

Іншим аспектом, який суттєво знижує фіс�
кальну ефективність податку на додану вартість
є розгалужена система пільг. В останні роки із
загальної кількості платників ПДВ пільгами по
податку на додану вартість користувалися: станом
на 01.01.2007 року — 50 тис. осіб; станом на
01.01.2008 року — 51 тис. осіб; станом на
01.01.2009 року — 48 тис. осіб. З цієї кількості осіб
близько 70 % складають платники, які користу�
ються пільгами з ПДВ, що призводять до втрат
бюджету, а саме: станом на 01.01.2007 року — 36
тис. осіб; станом на 01.01.2008 року — 34 тис. осіб;
станом на 01.01.2009 — 32 тис. осіб.

Пільги з ПДВ наявні і в європейських краї�
нах, але там вони мають переважно соціальну
спрямованість і надаються кінцевим спожива�
чам, що відповідає сутності ПДВ як податку на
споживання [7, 46]. Система пільг щодо цього
податку в Україні спрямована переважно на ви�
робників. Надзвичайно розгалужена система
пільг з ПДВ свідчить про необхідність їх скоро�
чення. Усвідомлення цієї проблеми набуває про�
яву в неодноразових спробах провести через
Верховну Раду законопроекти, які передбачають
скасування окремих видів пільг. Однак лобію�
вання інтересів тих, хто зацікавлений у збере�
женні пільг, ускладнює ухвалення цих законо�
проектів. Також постають питання щодо ефек�
тивності та раціональності використання вивіль�
нених коштів за окремими статтями. Зокрема,
сільськогосподарські підприємства отримують
щороку 7–8 млрд. грн. на модернізацію техніч�
ної бази, проте рівень оснащеності фермерів
сучасною технікою далекий від задовільного.

Спробою реформування податкової системи
України в цілому та податку на додану вартість
зокрема стало прийняття Податкового кодексу
України від 2.12.2010 року № 2755�VI [8] — сис�
тематизованого законодавчого акта, покликано�
го забезпечити комплексний підхід до вирішен�
ня нагальних проблем регулювання процесів,

Рис. 4. Динаміка частки бюджетного відшкодування
у загальній сумі надходжень ПДВ в Україні

Так, у 2007 році в Україні було акумульовано
78,3 млрд. грн. податку на додану вартість, 24 %
з яких було відшкодовано, тобто в державному
бюджеті залишилось лише 76 % мобілізованого
ПДВ (59,4 млрд. грн.), у 2008–2009 роках частка
такого відшкодування зросла на 3 %, склавши
27 % і 30 % відповідно.

Через неврегульованість проблеми з від�
шкодуванням ПДВ, фіскальна віддача від внут�
рішнього ПДВ має стійку тенденцію до знижен�
ня. Якщо у 2007 році позитивне сальдо між над�
ходженнями і відшкодуванням ПДВ складало
2,4 % від ВВП, то у 2009 році — тільки 1,2 %.
Але якщо враховувати наявну заборгованість
перед експортерами, то показник надходжень
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пов’язаних з оподаткуванням. Однак слід конста�
тувати, що, якщо окремі його новації є прогре�
сивними і дійсно сприятимуть системним зру�
шенням у розбудові вітчизняної системи оподат�
кування, то інші носять лише формальний харак�
тер у контексті звітування щодо виконання Про�
грами економічних реформ на 2010–2014 роки,
задекларованої Комітетом з економічних реформ
при Президентові України.

Зокрема, ст. 193 Податкового кодексу України
передбачено зниження загальної ставки ПДВ до

17 %, починаючи з 1 січня 2014 року. В той же час
аналіз досвіду європейських країн доводить, що у
2008 році середня стандартна ставка ПДВ у 27 краї�
нах ЄС складала 19,5 %, а в умовах світової фінан�
сово�економічної кризи ряд країн ще її підвищив:
Фінляндія — з 22 % до 23 %; Угорщина — з 20 % до
25 %; Чехія — з 19 % до 20 %; Іспанія — з 16 % до
18 %; Греція — з 19 % до 23 %; Естонія — з 18 % до
20 %; Литва — з 18 % до 21 %; Латвія — з 18 % до
21 %. Середня стандартна ставка ПДВ у країнах
Євросоюзу складала у 2010 році 20,2 % (табл. 3).

Таблиця 3
Ставки ПДВ у країнах Євросоюзу 2008 і 2010 роках

Джерело: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical books. —
2010 edition. — P. 136 [9].

Вищенаведене ставить під сумнів доцільність
зниження загальної ставки ПДВ в Україні до
рівня 17 %, у такому випадку вона буде чи не
найнижчою в Європі. З одного боку, зниження
податкового навантаження є стимулюючим чин�
ником для розвитку суб’єктів господарювання, з
іншого, воно призведе до різкого зменшення
доходів державного бюджету, тим більше, що у
Податковому кодексі не наведено достатніх ком�
пенсаційних джерел, які б дозволили покрити
бюджетні втрати. Класична теорія ефективного
оподаткування стверджує, що для досягнення
максимального фіскального ефекту зниження
ставок має супроводжуватися скороченням по�
даткових пільг. Натомість за різкого зменшення
ставок податку на прибуток та ПДВ у Податко�
вому кодексі України значно розширено перелік
пільг, звільнень і преференцій.

Більшість країн, які застосовують ПДВ у
своїх податкових системах, запровадили комп�
лекс заходів щодо мінімізації негативного впли�
ву цього податку на добробут населення. Зокре�
ма, в ЄС використовується три режими оподат�
кування залежно від соціальної значимості то�
варів (відповідно до Директиви Ради 2006/112/ЄС
про спільну систему податку на додану вартість
від 28 листопада 2006 року):

1. Товари широкого вжитку — стандартна
ставка не менше 15 %.

2. Товари розкоші — підвищена ставка.
3. Соціально важливі товари і послуги (хар�

чова продукція, фармацевтична, послуги бібліо�
тек тощо) — за зниженою ставкою — не менше
5 % [10, 109].

Подібний підхід видається досить раціональ�
ним і може бути взятий за основу в Україні.
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Висновки з цього дослідження. Європейський
досвід застосування податку на додану вартість
дозволяє зробити висновок, що сфера дії цього
податку у світі неухильно розширюється. Прагнен�
ня України до вступу в ЄС зумовлює необхідність
подальшого розвитку механізму справляння ПДВ
у державі. Звичайно, невідповідність вітчизняних
економічних умов із тими, які сформувались у
розвинених країнах, спричиняє окремі проблеми
при справлянні ПДВ. Однак це не можна вважати
проявом його непридатності для використання у
вітчизняній системі оподаткування, оскільки у
транзитивних економіках механізм будь�якого
податку може дещо втратити ефективність вна�
слідок розбалансованості економічних відносин.

Водночас слід констатувати, що за умов ско�
рочення надходжень ПДВ до державного бюджету,
враховуючи зниження ставки податку, розгалужену
систему пільг, тіньові схеми мінімізації податку, а
також існуючу тенденцію щодо збільшення частки
бюджетного відшкодування у загальній сумі надхо�
джень ПДВ, найближчими роками можна прогно�
зувати, на фоні зменшення фіскальної ефективності
ПДВ як основного податкового бюджетоутворюю�
чого джерела формування державного бюджету,
підвищення ролі боргової складової забезпечення
фінансування державних видатків в Україні.

Перспективи подальших розвідок у визначеному
напрямку. В подальшому доцільними є досліджен�
ня потенціалів оподаткування та державного запо�
зичення в контексті бюджетного забезпечення ви�
конання функцій держави за умови максимально�
го сприяння зростанню ВВП. Прагматичний підхід
до збільшення державного боргу як форми борго�
вого забезпечення бюджетними ресурсами проце�
су державотворення в умовах сьогодення, може, і є
виправданим, але постійно тривати він не може. Є
певні обмеження боргових експансій фіску, вихід за
межі яких може призвести до дефолту. А тому по�
шук новітніх форм реформування таких бюджето�
утворюючих податків, як податок на додану
вартість, і надалі залишатиметься апріорі розбудо�
ви фіскальної політики нашої держави.
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УЗГОДЖЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні основи та методологічні аспекти обліку фінансових інвеX
стицій за міжнародним стандартом фінансової звітності, зроблено порівняльний аналіз міжнародних станX
дартів звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, а також запропоновано рекоX
мендації з удосконалення методики обліку фінансових інвестицій та оцінки його якості.

Ключові слова: фінансові інвестиції, інвестор, фондовий ринок, цінні папери, міжнародні стандарти,
фінансова звітність, участь у капіталі, корпоративні фінансові інвестиції, боргові фінансові інвестиції, облік
фінансових інвестицій.

Summary. In the article theoretical bases and methodological aspects of account of financial investments are
considered on the international standard of the financial reporting, the comparative analysis of international standards
of accounting and positions (standards) is done recordXkeeping of Ukraine, and also recommendations are offered
from the improvement of methodology of account of financial investments and estimation of his quality.

Key words: financial investments, investor, fund market, securities, international standards, financial reporting,
participating in a capital, corporate financial investments, promissory financial investments, account of financial investments.

Постановка проблеми. Створення ефективно
функціонуючих ринків цінних паперів є важли�
вою складовою успішного розвитку та одним з
інструментів інвестування економіки України.
Розвиток акціонерних товариств викликає не�
обхідність реформування обліку, що є основним
джерелом, де акумулюється та систематизується
необхідна інформація про фінансові інвестиції.

Для прийняття інвесторами адекватних
рішень стосовно інвестування у цінні папери та
оцінки кон’юнктури фондового ринку істотне
значення має інформація про стан фінансових
вкладень, що формуються на базі облікових да�
них конкретних організацій. Однак система ра�
хунків, яка застосовується для обліку фінансових
вкладень у цінні папери, не передбачає багатова�
ріантності оцінки цінних паперів, не враховує
рівня професіоналізму інвестора. Крім того, си�
стема показників звітності не дозволяє отримати
інформацію про фінансові вкладення в обсязі та
вигляді, необхідному для аналізу та прогнозуван�
ня ситуації, незважаючи на те, що найбільша
питома вага активів професійного інвестора при�
падає саме на інвестиції у цінні папери.

Неузгодженість з міжнародною практикою не
дозволяє повною мірою здійснювати й удоскона�
лювати оперативне, тактичне і стратегічне управ�
ління фінансовими інвестиціями. Не є таємницею,
що саме облік фінансових інвестицій викликає
труднощі у бухгалтерів. Ці труднощі пов’язані, по�
перше, з тим, що для обліку операцій з фінансо�
вими інвестиціями необхідні знання законодавчих

актів з питань державного регулювання цінних
паперів, а по�друге, з недостатнім висвітленням
питань з обліку фінансових інвестицій у націо�
нальних стандартах бухгалтерського обліку. Це
зумовлює необхідність подальшого реформування
бухгалтерського обліку операцій з фінансовими
інвестиціями, удосконалення методики обліку
фінансових інвестицій, а також визначення їх вар�
тості шляхом застосування всіх доступних підходів
і методів оцінки. Отже, недостатня методологічна
розробленість і дискусійність багатьох питань
організації обліку фінансових інвестицій лише
підкреслюють актуальність розгляду цієї теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
розробку теоретичних і методичних питань обліку
фінансових інвестицій значний внесок зробили
українські вчені: С. Ф. Голов, Я. Д. Крупка,
В. М. Пархоменко, В. С. Рудницький, В. В. Соп�
ко та ін. Велику увагу приділили методам оцінки
фінансових інвестицій такі вітчизняні та за�
рубіжні вчені, як: С. Ф. Голов, В. М. Костюченко,
Ф. Ф. Бутинець, Дональд І. Кізо, Джеррі Ж. Вей�
гант, Террі Д. Уорфілд та ін.

Останніми роками переважно розкривалися
конкретні ситуації стосовно фінансових інвес�
тицій або окремі напрями обліку операцій з ними:
О. Кушина, І. Чалий, С. Кислов, А. М. Морозова,
О. О. Бідюк та ін. Значний вклад внесли в при�
стосування до МСФЗ вітчизняної практики
В. М. Пархоменко, С. Ф. Голов, В. І. Єфименко.
Щодо застосування нововведень у підході до ро�
зуміння фінансових інвестицій, то тут можна зга�
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дати праці Я. В. Голубки, Л. В. Жураховської,
В. Петрова та А. Горчакова.

Мета статті. Визначити теоретичні основи та
методологічні аспекти обліку фінансових інвес�
тицій в умовах адаптації міжнародних стандартів
у практичній діяльності підприємств України,
запропонувати удосконалення Плану рахунків
бухгалтерського обліку з обліку фінансових інве�
стицій з урахуванням міжнародної практики та
національних особливостей.

Виклад основного матеріалу дослідження. В
економічній літературі, законодавстві і на практиці
немає однозначності у визначенні інвестицій вза�
галі і фінансових інвестицій зокрема. Це призво�
дить до різноманітних тлумачень означених понять
і, як наслідок, до різних класифікацій. Поняття
фінансові інвестиції охоплює кілька економічних
і юридичних сфер господарської діяльності, зок�
рема право, бухгалтерський облік, оподаткування,
планування, менеджмент, власність тощо. Усі за�
значені напрямки є важливими, в кожного з них є
власна мета, цілі, завдання дослідження та прин�
ципи, що їх виокремлюють. У той же час вони не
можуть існувати відокремлено і їх розгляд відбу�
вається у тісному взаємозв’язку — загальній сис�
темі інвестиційної діяльності. Фінансовими інве�
стиціями слід вважати активи, вкладені в інші
суб’єкти господарювання в обмін на корпоративні
права чи боргові зобов’язання з метою отримання
прибутку або інших вигод.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгал�
терського обліку 2 «Баланс», фінансові інвес�
тиції — це активи, які утримуються підприємством
з метою збільшення прибутку (відсотків, диві�
дендів тощо), зростання вартості капіталу або
інших вигод для інвестора. В МСФЗ 25 «Облік
інвестицій», звідки в основному було запозичене
наведене визначення фінансових інвестицій, існу�
ють обмеження, за якими інвестиціями не вважа�
ються запаси й основні засоби. У вітчизняному
стандарті таких обмежень не зроблено. Крім того,
міжнародні правила обліку інвестиціями визнають
лише вкладення в сторонні суб’єкти. Реальні вкла�
дення коштів у розвиток власної матеріальної бази
не вважаються інвестицією. У вітчизняній прак�
тиці прийнято інший підхід, за яким споруджен�
ня чи придбання необоротних активів для влас�
них потреб підприємства вважається капітальни�
ми інвестиціями, а вкладення в інші суб’єкти —
фінансовими. Отже, саме це є однією з найваж�
ливіших особливостей, що відрізняє національні
стандарти обліку від міжнародних у сфері інвесту�
вання, яку слід оцінити позитивно.

Щодо класифікації, то П(С)БО 12 не дає
чіткого уявлення про можливі види і класифі�
каційні ознаки інвестицій. Це стосується, насам�
перед, поділу фінансових інвестицій на поточні
та довгострокові. За МСФЗ 25, підприємство може
в балансі і не розподіляти інвестиції на поточні і

довгострокові, хоч їх оцінка повинна проводити�
ся за відповідними методами, що встановлені для
кожного із вказаних видів інвестування. Визнан�
ня фінансових інвестицій за ступенем впливу є
чи не найголовнішою ознакою, що визначає мету
їх оцінки, відносини між суб’єктами й об’єктами
інвестування, формування доходів і витрат. Що
стосується класифікації за відношенням до влас�
ності, то вона не передбачена нормативними
актами України, що регламентують ведення бух�
галтерського обліку та складання фінансової
звітності, але є дуже важливою для зовнішніх
користувачів інформації [1, с. 38].

Деякі дослідники пропонують поділяти за
цією ознакою фінансові інвестиції на такі, що зас�
відчують корпоративні права (корпоративні), і
такі, що мають боргову природу (боргові) [2, с. 69].
Поділ на корпоративні та боргові фінансові інве�
стиції дає змогу спростити класифікаційні озна�
ки, оскільки зникне потреба в класифікації бор�
гових фінансових інвестицій за ступенем впливу
інвестора на об’єкт інвестування, а для корпора�
тивних — не потрібно буде визначати мету їх ут�
римання. Крім того, класифікація фінансових
інвестицій за відношенням до власності вплине на
структуру першого розділу активу балансу та
підвищить рівень його інформативності.

Ми приєднуємось до думки цих дослідників,
адже більш вдосконалена форма балансу наоч�
но характеризує структуру інвестованого капіта�
лу та дає змогу приймати більш ефективні еко�
номічні рішення.

Фінансові інвестиції являють собою госпо�
дарську операцію, яка передбачає придбання кор�
поративних прав, цінних паперів, деривативів та
інших фінансових інструментів [3, с. 127].

Вибір різноманітних інструментів облікової
політики фінансових інвестицій залежить від та�
ких факторів, як:

а) вид об’єктів інвестицій — цінних паперів
залежно від їхньої терміновості, ліквідності, виду
майнових прав, засвідчуваних тим або іншим
цінним папером (інвестиції в пайові, боргові або
похідні цінні папери);

б) статус об’єкта, що інвестує на ринку цін�
них паперів (професійний інвестор, інституцій�
ний інвестор) [4, с. 33].

Наслідком такого становища є виникнення
різних підходів до методики бухгалтерського об�
ліку фінансових інвестицій.

Першим кроком у роботі з фінансовими інве�
стиціями є їх придбання, а в бухгалтерському
обліку — їх первісна оцінка. Отже, відповідно до
п. 4 П(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно
оцінюються за собівартістю, що не враховує суми
ПДВ та комісійної винагороди.

Якщо ж відбувається придбання цінних паперів
шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то
собівартість визначається за справедливою вартістю.
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У міжнародній практиці оцінка залежить від
виду цінного паперу та від статусу професійності
інвестора. Також враховується чинник ступеня
впливу інвестора на підприємство, акції якого
придбані (табл. 1).

Метод амортизованої собівартості використо�
вується для боргових цінних паперів, а у західній
практиці застосовується не лише для інвестицій�
них розрахунків, але і в інших сферах фінансово�
го й оперативного менеджменту. Облік вкладення
в дочірні, асоційовані підприємства, а також у
спільну діяльність зі створенням юридичної осо�
би ведеться за методом участі в капіталі — метод
обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість
інвестицій відповідно збільшується чи зменшуєть�
ся на суму збільшення чи зменшення частки інве�
стора у власному капіталі інвестування. Виняток
складають лише інвестиції, що придбані та утри�
муються виключно для продажу протягом року.

У західній практиці він називається по�різно�
му: метод обліку за власним капіталом, пайовий
метод, метод дольової участі, метод оцінки за час�
ткою участі. Головною перевагою цього методу є
його можливість зіставлення неконсолідованого
звіту материнської компанії і консолідованого звіту
дочірньої чи асоційованої фірми; відобразити зміну
величини фінансової інвестиції, навіть якщо у
звітному періоді не було розподілу прибутку об’єкта
інвестування і не нараховувалися дивіденди.

У національних і міжнародних стандартах
встановлені різні вимоги щодо вказаного методу.
До того ж у МСФЗ 25 використовується метод
консолідації, який би можна було внести як до�
повнення до складання консолідованої звітності
в Україні. Недоліком у вітчизняному інвестуванні
є відсутність альтернативного підходу, який би
дозволяв пов’язаним особам самостійно обирати
той чи інший спосіб відображення в обліку
фінансових інвестицій. Виникає певна неузго�
дженість зазначеної методики коригування ка�
піталу з іншим вітчизняним законодавством, зок�
рема, податковим — в частині доходів і витрат,
господарським — стосовно формування капіталу
окремих суб’єктів. Ми приєднуємося до думки
С. Ф. Голова та В. М. Костюченко [1, с. 137], що
альтернативним методом може бути метод оцін�
ки за собівартістю, що є більш звичним для
вітчизняного інвестора і обліковця.

Вірогідність інформації про майновий і фінан�
совий стан підприємства залежить, у повній мірі,
від правильного відображення на рахунках бухгал�
терського обліку руху фінансових інвестицій.

Згідно з діючим Планом рахунків для обліку
наявності та руху фінансових інвестицій передба�
чено рахунки 35 «Поточні фінансові інвестиції» та
14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Але слід
відзначити, що вони не дають повної інформації
про фінансові інвестиції і не відповідають потре�
бам користувачів, оскільки за ними інвестиції по�
діляють за терміном утримання, а не за їх еконо�
мічним змістом. Для обліку фінансових вкладів у
цінні папери можливе використання іншої струк�
тури рахунків (субрахунків). Доцільно окремо об�
ліковувати корпоративні фінансові інвестиції за

Таблиця 1
Характеристика методів оцінки фінансових інвестицій

(МСФЗ)

Джерело: складено за [1, с. 65].

Залежно від того, який вплив має інвестор на
об’єкт інвестування, оцінка може проводитися за
собівартістю за правилом нижчої оцінки; собівар�
тості чи ринкової вартості за методом участі в
капіталі [1, с. 256].

Згідно із зарубіжною методологією, якщо інве�
стор не має суттєвого впливу, то в кінці кожного
звітного періоду визначається ринкова вартість кож�
ного виду акцій у портфелі, і якщо вона є меншою
за ціну обліку, то різниця відображається як нереа�
лізовані збитки з одночасним утворенням резерву на
зменшення вартості довгострокових інвестицій.

Запровадження цього методу в Україні доз�
волить уникнути збитків, які ще не понесені, а
також визначити джерелом покриття втрат від
знецінення фінансових інвестицій не прибуток,
а власний капітал. Фінансові інвестиції, справед�
ливу вартість яких достовірно визначити немож�
ливо, потрібно відображати на дату балансу за їх
собівартістю з урахуванням зменшення корис�
ності. Хоча на практиці таку собівартість досить
складно оцінити. Можна допустити, що це —
втрата економічної вигоди внаслідок того, що
балансова вартість активу перевищує суму очіку�
ваного відшкодування. Вона визначається згідно
з міжнародним стандартом 36 «Зменшення ко�
рисності активів» за найбільшою з двох оцінок:
чистою ціною реалізації (справедлива вартість —
витрати, пов’язані з реалізацією) або вартістю при
використанні (дисконтована вартість грошових
потоків, очікуваних від подальшого використан�
ня активу плюс результати від реалізації в кінці
строку корисного використання).
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методом обліку участі у капіталі на субрахунку 141
«Корпоративні фінансові інвестиції за методом
обліку участі у капіталі», а інші корпоративні фінан�
сові інвестиції — на субрахунку 142 «Інші корпора�
тивні фінансові інвестиції», боргові інвестиції на
субрахунку 143 «Боргові фінансові інвестиції».

Рекомендована система рахунків (субрахунків)
може мати декілька рівнів, що дозволяє отриму�
вати розгорнуту інформацію про об’єкти обліку.

Той чи інший рівень розглядає конкретний
аналітичний напрямок, необхідність визначення
якого залежить, в першу чергу, від інформацій�
них потреб користувачів.

Що стосується діючої практики розкриття
інформації про фінансові інвестиції в розрізі по�
в’язаних сторін, то для цього буде достатнім їх
відокремлення у примітках до фінансової звітності.

Зазначені рахунки дозволять підприємствам
та організаціям формувати інформацію про фі�
нансові інвестиції у розрізі видів, які цікавлять
користувачів фінансової звітності та полегшать
складання останньої.

Спеціальних норм відносно того, як у бухгал�
терському обліку відображати вибуття фінансо�
вої інвестиції, національні стандарти не містять.
Однак деякі висновки можна зробити:

— при продажу (у тому числі шляхом обміну
на інші активи) фінансовий результат визначаєть�
ся як різниця між доходом від реалізації фінансо�
вих інвестицій і їх балансовою вартістю, збільше�
ною на суму витрат, пов’язаних з вибуттям;

— при безкоштовній передачі дохід від реа�
лізації фінансових інвестицій не визнається, ба�
лансова вартість фінансових інвестицій списуєть�
ся, визнаються витрати, пов’язані з вибуттям.

Продаж цінних паперів «звичайним» підпри�
ємством можливий лише через торгівця цінними
паперами за договорами комісії або доручення (ча�
стина восьма ст. 18 Закону про цінні папери). У
зв’язку з тим, що Інструкцією про застосування
Плану рахунків для фінансових інвестицій не пе�
редбачений спеціальний субрахунок (як це зробле�
но для товарів (субрахунок 283 «Товари на комісії»),
для віддзеркалення фінансових інвестицій, переда�
них торгівцю цінними паперами для продажу на
фондовому ринку, можна ввести рахунок третього
порядку. Тоді для цілей бухгалтерського обліку, як
це запропонувала О. Кушина [5, с. 19], доцільно ви�
користовувати, наприклад, субрахунок 3521 «Інші
поточні фінансові інвестиції, утримувані підпри�
ємством» і субрахунок 3522 «Інші поточні фінан�
сові інвестиції, передані на комісію».

Щодо якості бухгалтерського обліку, то вона
може бути розглянута в трьох аспектах: якість про�
цесу ведення; якість результату; якість методології,
яка лежить в його основі. Критеріями оцінки
якості бухгалтерського обліку має бути ступінь до�
тримання вимог нормативних актів, аналітичність
фінансових інвестицій, повнота відображення і

вірогідність інформації про об’єкти фінансових
інвестицій, а також своєчасність проведення опе�
рацій чи відображення в обліку (табл. 2).

Вибір об’єктів такої оцінки залежить від по�
треби, яка виникає на практиці. Наприклад, у
процесі управління фінансовими інвестиціями
були встановлені факти неправильної органі�
зації аналітичного обліку об’єктів інвестуван�
ня, що не дозволило своєчасно подати до пога�
шення боргові цінні папери: неповний облік
витрат, пов’язаних з фінансовими інвестиціями,
викликав викривлення їх фактичної вартості, а
потім і даних про загальну величину активів
підприємства. У таких випадках слід визначити
якість бухгалтерського обліку фінансових інве�
стицій і встановити, за рахунок недотримання
яких елементів процесу обліку і ким із відпо�
відальних виконавців допущені відповідні не�
доробки. Це дозволить оперативно розробити
конкретні рекомендації для виправлення стано�
вища і доведення якості обліку фінансових інве�
стицій до регламентованого рівня, забезпечити
в короткий термін управління вкладами на ос�
нові достовірної інформації.

Висновки і перспективи подальших досліc
джень. Для адаптації та підвищення ефектив�
ності бухгалтерського обліку фінансових інвес�
тицій необхідно:

1. Обирати інструменти облікової політики
фінансових інвестицій, виходячи зі статуту об’єк�
та, що інвестує, та виду об’єктів інвестицій.

2. Використовувати рекомендовані методи
оцінки фінансових інвестицій, які сприяють
трансформації вітчизняного обліку у світову
систему відповідно до вимог міжнародних
стандартів.

3. Використовувати запропоновану методи�
ку оцінки якості бухгалтерського обліку фінан�
сових інвестицій, яка дозволить оперативно
здійснювати контроль за дотриманням законо�
давства, складанням звітності, забезпеченням усіх
споживачів достовірною інформацією.

4. Удосконалити методику обліку фінансових
інвестицій у системі рахунків (субрахунків), яка
правильно відображає рух фінансових інвестицій.

Досвід країн з розвиненою ринковою еко�
номікою, з високим рівнем соціальної забезпе�
ченості населення свідчить про те, що найко�
ротшим шляхом піднесення на якісно новий
рівень розвитку продуктивних сил будь�якої
держави є оптимальне використання її інвести�
ційного потенціалу. Для України господарська
діяльність в умовах активних інвестиційних
процесів є недостатньо розвиненою. Разом з
тим фінансовий бізнес давно сформулював ос�
новні принципи свого функціонування. Голов�
ною умовою його процвітання повинна стати
узгоджена вітчизняна нормативна база з міжна�
родною, стабільне законодавство, кваліфікова�
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Таблиця 2
Критерії оцінки якості бухгалтерського обліку

Джерело: складено автором.

на підготовка бухгалтерів�практиків, а також
впровадження ефективних нововведень.
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АГРОХОЛДИНГ: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Анотація. Розглянута проблема уніфікації облікової політики групи сільськогосподарських підприємств
агрохолдингу у складанні консолідованої фінансової звітності.

Ключові слова: агрохолдинг, господарська одиниця, звітність, облікова політика, консолідована фінанX
сова звітність.

Summary. The considered problem of unitification of registration policy of group of agroholding agricultural
enterprises is in the stowage of the consolidated financial reporting.

Key words: agroholding, economic unit, accounting, the registration policy, consolidated financial reporting.

Постановка проблеми. Ринкові умови госпо�
дарювання в аграрному секторі економіки Украї�
ни потребують новітнього механізму в організації
і формуванні економічної інформації з метою
управління, який приводить до створення груп
суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою
відносинами фінансово�економічної і організа�
ційної залежності у формі участі в статутному ка�
піталі чи управлінні. Такий спосіб об’єднання
аграрних підприємств має суттєве значення у
своїй господарській діяльності, але багато питань,
пов’язаних з їх діяльністю, на законодавчому рівні
поки що не врегульовані.

Тенденція зростання національної економіки
спостерігається за певними визначеними факто�
рами, які підштовхують суб’єктів господарюван�
ня до різних форм координування та спільної
діяльності. Злиття для українських товаровироб�
ників стає одним із перспективних елементів роз�
витку та захисту своїх майнових прав. Проте в
Україні відчутний вплив низки факторів, які не
сприяють розвитку й ефективному перебігу про�
цесів злиття: недостатньо розвинута інфраструк�
тура ринку, низький рівень розвитку фондового
ринку, недосконала законодавчо�нормативна база.

Фактично великі корпорації впливають на пе�
ребіг макроекономічного, політичного та соціаль�
ного становища більшості країн світу. Так, майже
10 % світових корпорацій дають 80 % обсягу реалі�
зації продукції та послуг і 90 % прибутку, що ста�
вить їх монополістами [1, с. 10]. Останніми рока�
ми в Україні відбувається інтегрування нової фор�
мації — методом вкладання капіталу холдингових
компаній у сільське господарство з інших прибут�
кових галузей. При цьому виникає необхідність роз�
в’язання ряду організаційних і методичних проблем
щодо їх діяльності з відображенням облікової
інформації у фінансовій звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транс�
формація агропромислового виробництва в агро�
бізнес — неминучий процес національної еконо�
міки, який спонукає зміну індустріалізації вироб�
ництва за його централізацією і вкладанням ка�

піталу. Популярним видом агробізнесової струк�
тури є конгломерація у формі агрохолдингів [2,
с. 164], де основним каталізатором корпоратизації
виступає організація і розширення бізнесу групи
підприємств (материнське і дочірні) як єдина
економічна одиниця з облікової точки зору.

Дослідженню облікових питань, питань скла�
дання фінансової звітності, економічного аналізу
діяльності групи підприємств приділено значні тео�
ретичні і практичні розробки як вітчизняних вче�
них — Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, В. В. Сопка,
М. С. Пушкара, М. В. Кужельного, — так і зару�
біжних: Дж. Бейлі, Дж. Лодона, К. Лодона,
В. Ф. Палія, С. І. Пучкова, О. Д. Шеремета та ін.

Формування та розвиток агрохолдингів в
Україні є результатом інтеграційних процесів у
глобалізації сільськогосподарського виробницт�
ва. За невеликий проміжок часу таке об’єднання
агарних підприємств охопило значну частину
земельного фонду і виробляє таку продукцію, яка
є більш ліквідною та прибутковою на внутрішньо�
му і зовнішньому ринку. Переливання капіталів
аграрного сектора дозволило утворити агрохол�
дингам міцне підґрунтя у виробництві продукції,
що істотно впливає на кінцеві результати їх діяль�
ності [3, с. 11].

Проте проблеми обліку внутрішніх операцій
за групами підприємств, визначення і відобра�
ження їх оцінки вартості та складання консолі�
дованих фінансових звітів з аналізом показників
залишаються невирішеними і майже не дослідже�
ними. Недосконалі методичні рекомендації з бух�
галтерського обліку щодо діяльності за група�
ми підприємств із урахуванням специфіки госпо�
дарювання як об’єкта управління та особливос�
тей внутрішнього і зовнішнього ринкового еко�
номічного середовища.

Мета статті полягає у дослідженні теоретич�
ного підґрунтя діяльності групи аграрних під�
приємств як об’єкта бухгалтерського обліку і
складанні фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Жор�
сткий поступ ринкової економіки диктує зако�
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номірні правила ведення бізнесу як у цілому світі,
так і в кожній державі окремо. Реакція національ�
ної економіки України до прояву світової еконо�
мічної кризи з посиленням впливу політичної зму�
сило підприємства балансувати на межі банкрутства
або розвинути капітал. Особливо це відчутно в
сільськогосподарській галузі, де майже відсутній
оборотний капітал, через недосконалість кредиту�
вання, низькі ціни на вироблену продукцію, подо�
рожчання засобів та предметів праці, повну непла�
тоспроможність аграрних підприємств. І як на�
слідок, за останні роки було відзначено злиття аг�
рарних підприємств в агрохолдинги, які мають
суттєві переваги над фермерськими чи середніми
сільськогосподарськими виробниками.

На сьогоднішній день в Україні існує близько
40 агропромислових холдингів, які мають близько
2 млн. га земельних угідь, що в подальшому (в пла�
нах підприємств) будуть збільшуватися шляхом
злиття або оренди. Серед найбільших агропромис�
лових холдингів можна назвати: ТОВ «Українські
аграрні інвестиції» — понад 250 тис. га (працюють
у 18 областях України); ВАТ «Маріупольський мета�
лургійний комбінат ім. Ілліча» — близько 240 тис. га
(67 колишніх сільськогосподарських підприємств);
Агрохолдинг «Мрія» — понад 150 тис. га. Близько
десяти агрохолдингів мають близько 100 тис. га, та
ще стільки, які мають близько 45 тис. га [4, с. 12].

Крім того, створені агрохолдинги з інозем�
ним капіталом: ЗАТ «Укрзернопром» 100 % акцій
належить компанії «MCD Agricole Holding AG»
(Австрія), є великі компанії, які перекинули кош�
ти з нафтобізнесу («Авіас�2000», «Чиста крини�
ця», «Олімпекс�агро») та банківської діяльності
(«Приват�Агро»). З 2007 до середини 2008 року
лідерами кредитування агрохолдингів (купівля
майна інших підприємств, оновлення основних
засобів) були «УкрСиббанк», «Райффанзенн Банк
Аваль та німецький «HVB» (власність італійської
«UniCredit Group») [5, с. 64].

Функціонування світових холдингових ком�
паній є однією із сучасних тенденцій розвитку світо�
вої економіки, діяльність яких визначається наявніс�
тю сектора потужних багатогалузевих інтегрованих
структур, де досягається концентрація промислово�
го й інвестиційного капіталу, що можна розглядати
як базис сучасної конкурентної економіки. Інтегра�
ція вітчизняних підприємств корпоративного типу є
однією із сучасних тенденцій розвитку світової еко�
номіки, чому сприяють законодавчі норми (Закон
України «Про промислово�фінансові групи в Ук�
раїні», Положення про порядок створення холдин�
гових компаній в процесі корпоратизації чи прива�
тизації) та ряд інших нормативних актів з урегулю�
вання різноманітних аспектів створення холдингів.

Загалом інтеграція корпоративних структур
повинна вирішити такі основні завдання:

— концентрація інвестиційних ресурсів за
пріоритетними галузями господарювання;

— конкурентоздатність вітчизняної продукції;
— демонополізація ринків продукції;
— формування раціональних техніко�коопе�

раційних зв’язків;
— розвиток конкурентного економічного

середовища.
Основний мотив різноманітності механізмів

інтеграції групи аграрних підприємств повинен
включати взаємну вигоду участі у капіталі, кон�
центрацію контролю ресурсів, довірче управлін�
ня фінансово�господарським процесом із надан�
ням користувачам інформації про фінансовий
стан, результати виробничої діяльності та грошові
потоки за групами. Необхідно додати, що ство�
рення і функціонування агрохолдингів ґрунтуєть�
ся на впровадженні високопродуктивних енерго�
зберігаючих технологій, апробації новітньої тех�
нології виробництва (мінімальний або нульовий
обробіток ґрунту «No�Till»). Крім того, функціо�
нування агрохолдингів на сільських територіях
покращує їх інфраструктуру, сприяє становленню
і розвитку третьої сфери АПК. Такий диверсифі�
каційний підхід агрохолдингів містить замкнутий
цикл виробництва із соціальною спрямованістю
і дає підстави говорити про отримання позитив�
них наслідків із довготривалим функціонуванням,
що робить агробізнес конкурентоспроможним.

Створення і функціонування груп аграрних
підприємств в Україні ставить певні вимоги до
комплексного розв’язання проблем формування
облікової інформації як цілеспрямованої дії в їх
управлінні, а саме — підготовка консолідованої
звітності та її аналіз. Групи аграрних підприємств,
з юридичної точки зору, виступають окремими
суб’єктами господарювання, які зобов’язані вести
бухгалтерський облік своєї діяльності та складати
звітність. Проте між підприємствами встановлені
відносини за методом участі у капіталі (контроль
підпорядкування), який цікавить різних користу�
вачів даної звітності (учасників, акціонерів, контр�
агентів) за кожним учасником групи. Але зведена
звітність щодо окремого учасника групи, виходя�
чи із методології її формування, не надає повної
інформації, внаслідок чого актуальності набуває
організаційна побудова обліку (облікова політика)
кожного учасника групи аграрних підприємств та
відображення його діяльності в консолідованій
звітності як єдиної економічної одиниці.

Вибір облікової політики кожного підпри�
ємства є елементом регламентації обліку на рівні
держави, де облік, звітність, аналіз та контроль
поділяються на самостійні етапи.

Особливістю цих етапів облікової роботи в
групах аграрних підприємств є:

1. Окреслення організаційної структури уп�
равління агрохолдингом.

2. Концентрація діяльності за центрами ви�
робництва.

3. Економіко�правова залежність.
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Виходячи із загально�нормативних принципів
обліку та складання фінансової звітності, доміну�
ючими значеннями повинні бути принципи:

— автономності — ведення обліку кожним
учасником;

— єдності облікової політики — взаємозв’я�
зок форм участі в капіталі;

— консолідації — адекватність відображення
руху активів і пасивів у консолідованій фінан�
совій звітності.

Загальна методика в організації і веденні
облікового процесу на вітчизняних суб’єктах гос�
подарювання передбачає чітку регламентацію
встановлених принципів — правил у вимірю�
ванні, оцінці і реєстрації господарсько�фінансо�
вих операцій та відображення їх у фінансовій
звітності. Принципи мають рівень законодавчо
закріплених норм і визначають: обачність, повне
висвітлення, автономність, послідовність, безпе�
рервність, нарахування та відповідність доходів і
витрат, перевалювання сутності над формою,
історична (фактична) собівартість, єдиний гро�
шовий вимірник, періодичність [6, с. 5].

Вищерозглянуті принципи повинні застосо�
вуватися кожним господарюючим суб’єктом і
служити основою для формування його обліко�
вої політики як сукупність методів і процедур при
складанні та поданні фінансової звітності з ура�
хуванням внутрішніх і зовнішніх впливових фак�
торів ведення бізнесу.

Разом з тим, на думку професора П. Л. Сук,
визначено ще такі [7, с. 22]:

1. Законність — обрання методичних прийо�
мів, способів і процедур ведення бухгалтерсько�
го обліку, які не повинні суперечити чинному
законодавству та нормативним документам.

2. Адекватність — облікова політика підпри�
ємства повинна відповідати особливостям його
діяльності.

3. Єдність — облікова політика має бути єди�
ною для господарюючого суб’єкта незалежно від
кількості його підрозділів, філій або дочірніх
підприємств.

Загалом науковцями по�різному трактується
визначення облікового методу, але в цілому — це
специфічна система прийомів і способів, яка за�
безпечує суцільне відображення господарсько�
фінансової діяльності підприємства за його об’єк�
тами і має на меті отримання інформації для
управління ним.

При створенні агрохолдингу — облікова по�
літика має мати корпоративний статус із розкрит�
тям об’єктів обліку щодо всіх сегментів і видів
діяльності з урахуванням їх специфіки та бути
обов’язковою для застосування усіма господарсь�
кими одиницями, які його формують.

В даному випадку необхідно також передба�
чити стандарти управлінського обліку, які реаль�
но забезпечать інформацією управління агрохол�

дингом. І навпаки, якщо окремі господарські
одиниці самостійно формують стандарти обліку,
відмінні від основного напряму агрохолдингу,
говорити про ефективну систему в отриманні
облікової і управлінської інформації не доводить�
ся. Коли у господарств групи різні поняття про
методику оцінки активів, індивідуалізована
структура витрат та інші визначення щодо
об’єктів обліку — звітна інформація стає не�
співставною, при цьому знижується ефективність
її практичного використання в управлінських
цілях. І як наслідок неможливою стає консоліда�
ція таких звітних даних (план�факт співставлен�
ня, порівняння результатів діяльності тощо).

Така неузгодженість у межах агрохолдингу —
неприпустима. Зробити облікову інформацію про�
зорою, зрозумілою — дозволять певні корпора�
тивні стандарти, а розроблена методологія відоб�
раження об’єктів обліку надасть можливість фор�
мувати аналітичні звіти. Для цього необхідно вве�
сти в організацію обліку таке поняття «господарсь�
ка одиниця», під якою розуміють окремий об’єкт
управління з конкретною векторною діяльністю,
за яким ведеться облік і формується звітність. При
цьому господарська одиниця не може бути само�
стійною юридичною особою (формально).

Організація обліку за всіма господарськими
одиницями на основі єдиного робочого плану
рахунків дозволить централізувати базу даних про
фінансово�виробничі процеси із формуванням
аналітичних регістрів за кожним їх напрямом
діяльності. При визначенні видів аналітики, її
глибини в облікових даних, необхідно проаналі�
зувати потребу управління агрохолдингу в отри�
манні такої інформації у вигляді аналітичних
звітів. Чим більші обсяг і глибина аналітики на
рахунках обліку, тим більше корисної інформації
отримується керівництвом.

Але не слід перевантажувати облікові дані
додатковими аналітичними зрізами, які не явля�
ють собою значимість у прийнятті управлінських
рішень. Облікові дані у вигляді регістрів та ана�
літичних відомостей повинні розкривати загаль�
ну інформацію про стан об’єкта із його необхід�
ною структурною деталізацією (номенклатура
витрат, види робіт, види виробництв).

При формуванні облікової політики необхі�
дно визначити специфічні риси у діяльності гос�
подарських одиниць і агрохолдингу в цілому.

Аграрна сфера підпадає під вплив сезонного
коливання у виробництві продукції (вкладені ви�
трати не співпадають з одночасним виходом про�
дукції), то для формування облікової політики
необхідно передбачити методику бюджетування
(планування, нормування) отриманої сільськогос�
подарської продукції і витрат на її виробництво
(протягом звітного періоду). Це повинно бути за�
значено в обліковій політиці у вигляді принципу
«бюджетування», при якому розраховується вар�
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тість в отриманні продукції сільськогосподарсько�
го виробництва і вартість проведених витрат на
звітний період. Де вихідними даними служать
фактичні обсяги отриманої продукції і витрати на
її виробництво у грошовому еквіваленті, які за�
фіксовані обліковою інформацією попередніх пе�
ріодів із корегуванням їх на прогнозовані інф�
ляційні процеси чи попит на продукцію.

У кінці звітного періоду бюджетована вар�
тість доводиться до фактичної — шляхом закрит�
тя рахунків бухгалтерського обліку.

Запровадження принципу бюджетування по�
винно служити ціновим фундаментом у розробці
планових показників з формування вартості отри�
муваної власної продукції і вкладених витрат за її
видами в діяльності господарських одиниць на
майбутній період, що складає основу механізму їх
єдиного фіксування в бухгалтерському обліку. І
тому бюджетування номенклатури виробництва
продукції необхідно віднести до невід’ємної час�
тини облікової політики агрохолдингу.

Бюджетуванню повинні підлягати такі ос�
новні складові частини:

1. Загальне планування процесу виробництва.
2. Внутрішньо�системне планування за вида�

ми виробництв:
— рослинництво;
— тваринництво;
— переробка сільськогосподарської продукції.
Кожній із складових частин — відповідає

певний розрахунок показників у розрізі конкрет�
ного виду продукції, яка виробляється.

Таким чином, бюджетування можна предста�
вити як одним, окремим і невід’ємним принци�
пом у системі принципів облікової політики аг�
рохолдингу (рис. 1).

цесу управління і (за необхідності) коректування
планових виробничих завдань. При цьому міні�
мальний звітний період такої звітності не обме�
жується нижньою межею (в деяких випадках
формування щоденних звітів), максимальний —
кінець року чи звітного періоду.

Внутрішні агрохолдингові положення обліку
виконують роль елементу корпоративної іден�
тичності — приналежності до холдингу. Такий
рівень ідентичності виступає принципом консо�
лідації, згідно з яким система бухгалтерського
обліку повинна адекватно відображати наявність
і рух активів та пасивів господарських одиниць
з подальшим узагальненням їх у консолідованій
фінансовій звітності. Крім цього, керівництво
агрохолдингом розробляє форми внутрішньої
звітності (звіти господарських одиниць), щодо
внутрішніх розрахунків, які не повинні бути
включені до консолідованого звіту.

Потреба в даних консолідованої звітності агро�
холдингу є об’єктивним процесом інтеграційних
зв’язків, де надається узагальнена фінансова інфор�
мація за результатами його діяльності. У зв’язку з
цим ефективною повинна бути внутрішня звітність,
яка повинна всебічно висвітлювати виробничі про�
цеси кожної господарської одиниці та створювати
однорідну аналітичну інформацію.

Враховуючи особливості структуризаційної
діяльності господарських одиниць, можна виді�
лити їх основні принципи обліку та звітності:

— принцип автономності — відсутність від�
повідальності господарської одиниці за зобов’я�
заннями головного підприємства і навпаки. При
цьому кожна господарська одиниця веде облік
своєї фінансово�виробничої діяльності, виходя�
чи із норм П(С)БО;

— принцип єдності облікової політики голов�
ного підприємства і групи господарських одиниць —
розробка власної облікової політики, адже госпо�
дарська одиниця виступає юридичною особою.

Якщо порівнювати подібність П(С)БО 20 «Кон�
солідована фінансова звітність» і МСФЗ 27 «Консо�
лідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні
підприємства», вони мають деякі відмінності:

1. Розбіжність у даті складанні звітності.
2. Відмінність в обліковій політиці між мате�

ринським і дочірніми підприємствами.
Розбіжності на дату складання звітності у

П(С)БО 20 не розглядаються. У МСФЗ 27 — не�
обхідні коригування, якщо виявлено вплив сут�
тєвих операцій або інших подій. В даному випад�
ку принцип послідовності вимагає, щоб три�
валість звітних періодів залишалась однаковою в
залежності від одного періоду до іншого.

Відмінності між обліковими політиками:
П(С)БО 20 передбачає пояснення у примітках до
консолідованої звітності щодо неможливості засто�
сування єдиної політики між материнським і
дочірнім підприємством; МСФЗ 27 — розкриває

Рис. 1. Схематична побудова облікової політики
агрохолдингу. Джерело: складено автором

Таким чином, облікова політика агрохолдингу
повинна відповідати процесу організації і ведення
обліку з отриманням даних, які впливають на по�
казники його консолідованої фінансової звітності.

На вітчизняних підприємствах, як правило,
звітний рік відповідає календарному. А оскільки в
агропромисловій сфері операційний цикл має зде�
більшого сезонний характер, виходячи зі специфіки
агробізнесу, корисно руйнувати стереотипи і встанов�
лювати звітний період, виходячи з доцільності.

Враховуючи діяльність агрохолдингу, необхід�
но передбачити поточну (оперативну) звітність — з
метою отримання облікової інформації для про�
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цей факт разом із часткою статей дочірнього під�
приємства (окремо), у консолідованому фінансово�
му звіті до яких застосовується різна облікова по�
літика або здійснюється коригування, але тільки для
подібних операцій та подій за схожих обставин.

Отже, на відміну від П(С)БО, МСФЗ містить
роз’яснення щодо порядку врегулювання від�
мінностей, які виникають при консолідації звіт�
ності, що робить їх більш єдиними в плані фор�
мування і дотримання облікової політики.

Висновки з дослідження і перспективи подальших
розвідок у визначеному напрямі. Практика вітчизня�
них корпоративних підприємств засвідчує про
доцільність узгодження облікової політики для всіх
його учасників груп. Це забезпечить надання інфор�
мації про результати господарської діяльності за
групами в цілому, що дозволить адекватно і повно
розкривати її зміст у консолідованій звітності.

Однак сформульована рекомендація не вре�
гульована з методикою уніфікації облікової
політики кожного члена групи, оскільки об�
лікова політика виступає похідною ситуаційно�
го процесу господарювання, а така ситуація для
кожного учасника групи унікальна.

Методи організації, ведення облікового проце�
су в агрохолдигах та складання консолідованої
фінансової звітності розкриваються у національних
П(С)БО та інших нормативних документах, у тому
числі і галузевого призначення, потребують свого
подальшого удосконалення у подоланні протиріч.

Оскільки діяльність сільськогосподарських під�
приємств (господарських одиниць) у складі агрохол�
дингу, пов’язана як з низкою природних і залежних
від них виробничих факторів, так і нормативно�ме�
тодичних, які зумовлюють певні відмінності у ве�
денні обліку і складанні звітності, — то необхідно

зробити акцент на уніфікацію облікової політики, як
організаційної стадії облікового і звітного процесу.

Розробка головним підприємством основи
облікової політики з урахуванням конкретних
фінансово�виробничих ситуацій є прийнятним
варіантом для координації обліково�аналітично�
го процесу та складання консолідованої звітності
за господарськими одиницями. Більш того, на�
дається можливість ефективного координування
діяльності господарських одиниць для досягнен�
ня найбільш вигідного результату діяльності та
оптимізації зобов’язань.
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ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ

Анотація. У статті проведено аналіз можливостей звітності щодо формування інформаційного забезX
печення управління соціальною діяльністю та витратами, що пов’язані з нею. Обґрунтовано необхідність
застосування соціальної звітності для вирішення проблем управління соціальними витратами.

Ключові слова: соціальні витрати, інформаційне забезпечення, бухгалтерський облік, фінансова звітність,
статистична звітність, соціальна звітність.

Summary. Analyzed in the article reporting capabilities, providing information on the formation of social activities
and costs associated with it. The necessity of application of social accountability for resolving problems of social costs.

Key words: social costs, information management, accounting, financial reporting, statistical reporting, social
reporting.

Постановка проблеми: Сучасний рівень роз�
витку суспільства характеризується стрімким зро�
станням потоків і обсягів інформації, отже, відпо�
відно ускладненням механізмів управління проце�
сами і явищами. Особливе місце займають со�
ціальні, тому що систематичне здійснення соціаль�
ної діяльності кожного підприємства призводить
до формування його ділової репутації, створення
стійкого соціального іміджу, який полягає в пози�
ціонуванні ролі підприємства в економічному,
соціальному і культурному житті суспільства. До�
тримання етичних норм та охорона навколишньо�
го середовища є одними з основних питань, які
постають перед суб’єктами підприємницької
діяльності, які замислюються над майбутнім. Ці
цілі та завдання є не менш важливими та актуаль�
ними, ніж фінансові показники, оскільки вони
здатні так само впливати на вартість бізнесу, як і
стандартні показники економічного зростання.
Все це призводить до необхідності розробки сучас�
них науково�практичних підходів до удосконален�
ня інструментів управління соціальною діяльністю
господарюючих суб’єктів з метою розвитку цих
суб’єктів як соціально орієнтованих систем.

Управління соціальною діяльністю, як і будь�
якою іншою діяльністю, передбачає в першу чер�
гу оцінку її результативності. В найбільш загаль�
ному вигляді результативність — це порівняння
результату і витрат. Стосовно результатів соціаль�
ної діяльності, то вони виражаються більше в
якісних параметрах. А витрати, пов’язані із со�
ціальною діяльністю, як і будь�які інші витрати,
більш легко ідентифікуються з грошовим вимір�
ником. Тому оцінити соціальну діяльність у пер�
шу чергу можна за допомогою соціальних витрат.

Важливим інструментом управління є інформа�
ційне забезпечення, яке формується в рамках бух�
галтерського обліку. Його узагальнення здійснюєть�
ся в звітності. Сучасний бухгалтерський облік та
звітність на підприємствах України не відображає
повної інформації про соціальну діяльність підпри�

ємства та витрати пов’язані з нею. Без належної ін�
формації не може функціонувати система управлін�
ня, і саме облік повинен забезпечувати необхідну
облікову інформацію для всіх функцій управління.

На сьогоднішній день існують певні пробле�
ми у формуванні інформації про соціальні вит�
рати у вітчизняному бухгалтерському обліку, а
відповідно і у відображенні цієї інформації в
фінансовій та статистичній звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які
спирається автор. Дослідженню проблем форму�
вання, обліку, аналізу та прогнозуванню соціаль�
них витрат присвячена значна кількість дослі�
джень вітчизняних вчених (Ф. Ф. Бутинця, С. В. Го�
лова, М. Я. Дем’яненка, Г. Г. Кірейцева, В. К. Сав�
чука, В. В. Сопка, В. О. Шевчука, Т. О. Стрибуле�
вич, Л. В. Чижевської та інших вчених).

Зарубіжні дослідження в цій області пред�
ставлені роботами таких авторів, як JI. A. Берн�
стайн, М. Ф. Ван Бред, К. Друрі, Б. Нідлз, Т. Ско�
ун, Дж. К. Ван Хорн, Ч. Хорнгрен, Р. Ентоні,
Джей К. Шим та ін.

Значні досягнення названих учених стали
основою подальшого дослідження проблем та
формування висновків і пропозицій щодо удос�
коналення відображення соціальних витрат у
звітності. Необхідно відмітити, що зарубіжний
досвід складання і використання фінансової, ста�
тистичної та соціальної звітності становить знач�
ний інтерес у теоретичному і практичному плані,
але його вивчення і використання вітчизняними
теоретиками і практиками повинно максималь�
но враховувати особливості розвитку і становлен�
ня економіки України на сучасному етапі.

Віддаючи належне внеску названих учених у
вирішення досліджуваної проблеми, необхідно від�
значити, що ряд питань до теперішнього часу за�
лишається невирішеним або носить дискусійний
характер. До них відносяться: легітимність корпо�
ративної соціальної звітності в системі звітів
підприємства; недостатньо відпрацьована система
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показників, для визначення соціальної результа�
тивності. Ускладнює формування та відображен�
ня в звітності соціальних результатів та понесених
від соціальної діяльності витрат те, що більшість
показників, які дозволяють оцінити результати
соціальної діяльності і відповідно витрати пов’я�
зані з нею, носять якісний характер і ускладню�
ють грошову оцінку. Передбачувані результати від
здійснення соціальної діяльності і пов’язані з ними
витрати іноді такі невизначені, що вигоди від їх ви�
користання буває важко передбачити. У багатьох ви�
падках показники результативності, що викорис�
товуються у звітності, не відповідають загально�
прийнятим критеріям. Тому, для того щоб бути
корисними в процесі планування, обліку, аналізу
та контролю, ці показники вимагають додаткових
перетворень чи переводу в певний контекст. Все
це обумовлює потребу в нових методах, які дозво�
ляли б формувати надійне інформаційне забезпе�
чення управління соціальними витратами, та зв’я�
зали б економічну, екологічну та соціальну резуль�
тативність із фінансовою.

Отже, на сьогоднішній день, надзвичайно
актуальним є дослідження процесу відображен�
ня в звітності соціальної діяльності та витрат, що
пов’язані з нею.

Метою роботи є аналіз можливостей фінан�
сової, статистичної та соціальної звітності щодо
формування інформаційного забезпечення про�
цесу управління соціальною діяльністю та витрат,
пов’язаних з нею.

Виклад основного матеріалу. Для ефективно�
го інформаційного забезпечення управління со�
ціальними витратами як на рівні держави, так і
на рівні суб’єктів підприємницької діяльності не�
обхідна інформація про них. В існуючий звітності
про соціальні витрати підприємств та їх значне
відставання не дозволяють точно оцінити розмір
соціальних витрат підприємств та України в ціло�
му. Держава та зацікавлені користувачі можуть її
отримати через звітність (фінансову, статистич�
ну, соціальну), яку подають підприємства.

Фінансова звітність складається на підставі
даних бухгалтерського обліку відповідно до Зако�
ну України «Про бухгалтерський облік та фінан�
сову звітність в Україні».

Інформації про соціальні витрати у фінан�
совій звітності відображаються згідно з П(С)БО 2
«Баланс», в статті пасиву балансу «Поточні зо�
бов’язання з оплати праці» по рядок 580 і статті
«Поточні зобов’язання за розрахунками з поза�
бюджетних платежів» рядок 560 відповідно, де
відображаються залишки заборгованості по роз�
рахунках з працівниками, в тому числі і по со�
ціальних виплатах працівникам, а також по роз�
рахунках з єдиного соціального внеску. Також у
рядку 570 «Поточні зобов’язання зі страхування»
відображається сума заборгованості за відрахуван�
нями до пенсійного фонду, на соціальне страху�

вання, страхування майна підприємства та інди�
відуальне страхування його працівників [1].

У Звіті про фінансові результати у другому
розділі відображається інформація щодо структу�
ри витрат за економічно однорідними елемента�
ми. Так, рядок 240 «Витрати на оплату праці»,
крім сум основної заробітної плати, включає та�
кож і суми соціальних виплат працівникам. Ря�
док 250 «Відрахування на соціальні заходи»
містить інформацію про внески підприємства по
єдиному соціальному внеску. У рядку 220 пока�
зується розмір чистого прибутку, який свідчить
про потенційні можливості підприємства здійс�
нювати соціальні виплати, благодійні внески,
надавати бонуси, тощо [2].

У Звіті про рух грошових коштів (Ф. З), у складі
рядка 100 «Збільшення (зменшення) поточних зо�
бов’язань» серед іншого відображаються суми гро�
шових потоків на соціальні потреби працівників [3].

Аналіз фінансової звітності як джерела інфор�
мації про соціальні витрати дозволив виявити на�
ступні моменти. У фінансовій звітності присутні
відокремлені показники, що відображають лише
соціальні витрати, пов’язані з оплатою праці, та
відрахування підприємств на забезпечення регульо�
ваних на рівні держави соціальних гарантій.

Соціальні витрати, що здійснюються з ініціа�
тиви суб’єктів підприємницької діяльності у
фінансовій звітності не відокремлені. Вони відоб�
ражаються у складі інших показників. Про мож�
ливість їх здійснення можна судити з розміру чис�
того прибутку.

Фактичне використання ресурсів на соціальні
цілі у фінансовій звітності не відображається.
Інформація про них відображається лише в обліко�
вих регістрах, що вкрай ускладнює планування
соціальних витрат. Спробою усунути цей недолік є
введення рядка 226 «Забезпечення матеріального
заохочення» Звіту про фінансові результати (фор�
ма № 2) підприємствами державного, комунально�
го секторів економіки. У відповідності до Наказу
Міністерства Фінансів від 19 грудня 2006 року
№ 1213, який зареєстровано в Міністерстві Украї�
ни 26 грудня 2006 р. за № 1363/13237 змінами, до�
повненнями, внесеними наказом Міністерства
фінансів України 5 березня 2008 року № 353, 25
вересня 2009 року № 1125, в рядку 226 відобра�
жається сума спрямування підприємствами части�
ни чистого прибутку на матеріальне заохочення [4].

Побудову макроекономічних показників, які
відображають узагальнену характеристику стану та
рівня розвитку економіки в цілому, окремих її га�
лузей і видів економічної діяльності забезпечує
статистична звітність. Статистична звітність —
форма статистичного спостереження, за якою ста�
тистичні органи у визначені строки одержують від
підприємств, установ і організацій потрібні їм ста�
тистичні дані у вигляді звітних документів. У рам�
ках статистичного спостереження суб’єкти під�
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Таблиця 1
Діючі форми статистичної звітності України

приємницької діяльності України обов’язково
подають до органів статистики наступні форми
звітності, в яких зазначається інформація про со�

ціальні витрати (табл. 1). Як джерела інформації
для заповнення відповідних форм використову�
ються найчастіше дані бухгалтерського обліку.

Джерело: складено автором.

Наведені дані свідчать про те, що на україн�
ських підприємствах не існує спеціальних ста�
тистичних форм, які б об’єднували в собі всі
соціальні витрати. В статистичній звітності
різні елементи соціальних витрат відображені в
різних формах.

У більшості звітів знаходиться інформація про
загальну кількість працюючих на підприємствах,
їх заробітну плату, кількісний і якісний склад.
Практично відсутня інформація, яка дозволяє
оцінювати параметри соціальних витрат. Існуючі
форми звітності відображають окремі сторони
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діяльності підприємства, що частково впливають
на соціальні витрати. Така звітність не дає можли�
вості узагальнювати інформацію та приймати
ефективні рішення стосовно регулювання соціаль�
них витрат як на рівні суб’єкта підприємницької
діяльності, так і на рівні держави.

Спробою узагальнення інформації про со�
ціальні витрати у звітності є впровадження ста�
тистичної форми звітності № 1�РС, яка введена
відповідно до «Інструкції по визначенню вартості
робочої сили», що затверджена Наказом Мінста�
ту України № 131 від 25.05.1997 р. [5]. Методоло�
гія проведення цього статистичного спостережен�
ня за наведеним звітом розроблена відповідно до
Міжнародної стандартної класифікації витрат на
робочу силу, яка визначена в «Резолюції про ста�
тистику праці», прийнятій Міжнародною конфе�
ренцією зі статистики праці (червень 1985 рік).
За цим документом, статистичне визначення ви�
трат на робочу силу включає оплату праці за ви�
конану роботу; витрати на оплату невідпрацьова�
ного часу, що підлягає оплаті згідно з чинним
законодавством; винагороди та допомоги; витра�
ти на харчування та інші пільги, що надаються
натурою; витрати на утримання житла персона�
лу, що оплачує наймач; витрати на соціальне стра�
хування, що оплачує наймач; витрати наймача на
професійну підготовку; утримання служб соціаль�
ного забезпечення та інші витрати, наприклад, на
службовий транспорт для працівників, спецодяг,
а також податки та відрахування, що розглядають�
ся як витрати на робочу силу.

Недоліком цієї форми звітності є те, що, по�
перше, вона подається один раз на чотири роки,
а по�друге, до неї не включені екологічні витра�
ти, які займають вагому частку в складі соціаль�
них витрат. Все це ускладнює періодичність сис�
тематизації і класифікації усієї інформації про
соціальні витрати та управління ними.

У міжнародній практиці активно поширюєть�
ся соціальна (нефінансова) звітність, яка інфор�
мує про соціальну діяльність, а відповідно — со�
ціальні витрати підприємства. Поняття соціальної
звітності з’явилось недавно. Якщо річні фінансові
звіти складаються вже приблизно 150 років, то ідея
формування соціальних звітів виникла років 20
тому, коли великі корпоративні скандали змусили
компанії замислитися про те, як піднести гро�
мадськості свій бізнес у кращому світлі.

Соціальна звітність — процес підготовки та
представлення зацікавленим сторонам і суспіль�
ству інформації, що відображає соціальні й еко�
логічні наслідки ухвалюваних компанією еконо�
мічних рішень. Всесвітня бізнес�рада зі сталого
розвитку (WBCSD) називає соціальною звітністю
добровільну презентацію інформації про соціаль�
ну, економічну та екологічну результативність
підприємства, яка стандартизує цю інформацію
відповідно до однієї з систем показників резуль�

тативності та надає її в публічному доступі всім
зацікавленим сторонам.

У більшості країн світу соціальна звітність —
лише один із широкого спектра методів, за допо�
могою яких держава мотивує бізнес турбуватися
про розвиток суспільства. Також ефективним є
метод матеріального заохочення компаній, які
інвестують проекти соціального значення у ви�
гляді податкових відрахувань, податкових кані�
кул, вільних економічних зон, венчурних фондів
або підтримки міжсекторного партнерства бізне�
су у вигляді тренінгів або обміну фахівцями. Го�
ловне, що держава створює середовище, яке
сприяє стимулюванню та винагороді компаній
за добру соціальну поведінку (соціальний «знак
якості», премії). Тому деякі країни перетворили
соціальну звітність в ефективний інструмент
державної політики. Відповідне законодавство
існує в Данії, Швеції, Норвегії, Голландії, Фран�
ції, Великобританії, Канаді, де великі компанії
зобов’язані щорічно оприлюднювати свої со�
ціальні звіти. Понад 3000 великих європейських
корпорацій щорічно оприлюднюють соціальні
звіти про те, що вони зробили впродовж року на
користь своїх зацікавлених сторін.

У Росії відповідно до пропозицій Російсько�
го союзу промисловців та підприємців усім ком�
паніям рекомендовано започаткувати щорічне
оприлюднення соціальних звітів. Крім того, в
Росії існує національний Реєстр корпоративних
нефінансових звітів.

Міжнародна практика свідчить про існуван�
ня декількох форм підготовки та оформлення
нефінансової соціальної звітності:

— звіт у вільній формі;
— комплексний звіт за методом потрійного

підсумку, що складається з економічних, соціаль�
них та екологічних звітів;

— стандартизований звіт (на підставі соціаль�
них стандартів).

Найпоширенішою формою соціальної звіт�
ності є вільна. Вона зводиться до випуску буклетів
про добродійні програми, підтримку суб’єкта
підприємницької діяльності охорони здоров’я,
культури, спорту та ін. Дана форма дуже зручна для
організації, проте не може забезпечити дос�
товірність звіту та порівнянність його з іншими
подібними документами, оскільки відомості в ній
наводяться вибірково, відображаючи лише пози�
тивну динаміку показників, що не сприяє визнан�
ню з боку міжнародних організацій.

Прикладом комплексного підходу є звіт за
методом потрійного підсумку (Triple Bottom–
Line), який об’єднав у 1998 році економічні,
екологічні та соціальні показники в річній
звітності для акціонерів і широкої громадськості.
Сутність методу потрійного підсумку полягає в
інтегрованому висвітленні діяльності компанії за
трьома складовими:
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— економічні результати діяльності — фінан�
сово�економічні та виробничі показники (прибу�
ток, обсяг виробленої продукції);

— екологічні результати діяльності — вплив
основної діяльності на навколишнє середовище
та здоров’я людини;

— соціальні результати діяльності — широ�
кий спектр інформації, що стосується впливу
компанії на своїх співробітників, клієнтів, місцеві
спільноти, та інші.

При цьому використовуються такі індикато�
ри, як економічна, екологічна та соціальна дода�
на вигода.

Частіше за все орієнтирами для складання
соціальних звітів використовуються такі міжна�
родні стандарти:

— Стандарт ISO 14000. В 1992 році Британсь�
кий інститут стандартизації розробив стандарт у
галузі систем екологічного менеджменту, який у
1996 році став основою для впровадження Міжна�
родною організацією із стандартизації (International
Organization for Standardization) серії стандартів
екологічного менеджменту. Ця серія стандартів
допомагає компаніям ефективно вирішувати еко�
логічні питання, проводити моніторинг та впро�
ваджувати процедури виміру прямого чи непрямо�
го впливу на навколишнє середовище;

— Стандарт SA 8000 був розроблений у 1997
році Агентством з акредитації Ради з економіч�
них пріоритетів (Council on Economic Priorities
Accreditation Agency). Цей стандарт встановлює
нормативи поведінки роботодавця відносно до
своїх працівників;

— Стандарт AA 1000 (AccountAbility) був розроб�
лений у 1999 році Інститутом соціальної та етичної
звітності (Institute of Social and Ethical AccountAbility).
Дотримання цього стандарту передбачає взаємодію
всіх заінтересованих сторін — інвесторів, креди�
торів, співробітників, постачальників, споживачів,
експертів, громадських організацій та державних
структур з компанією, яка, в свою чергу, враховує
їх думки при аналізі своєї діяльності. Згідно з ви�
могами цього стандарту основними етапами про�
цесу соціальної звітності є планування (ідентифі�
кація заінтересованих сторін, уточнення цінностей
та завдань компанії), звітність (з’ясування актуаль�
них питань, визначення індикаторів оцінки, збір та
аналіз інформації), підготовка звіту та проведення
аудиту зовнішньою організацією;

— Стандарт GRI (Global Reporting Initiative).
Некомерційна організація «Глобальна ініціатива
зі звітності» в 2000 році підготувала першу вер�
сію «Рекомендацій зі звітності в галузі сталого
розвитку» («Sustainability Reporting Guidelines») на
базі стандарту, який був розроблений Коаліцією
за екологічно відповідальний бізнес (1997). Стан�
дарт GRI весь час удосконалюється. Зараз діє
третя його версія G3. В основу Рекомендацій
покладена концепція сталого розвитку. Рекомен�

дації містять набір критеріїв, на яких будується
звітність з економічної, екологічної та соціальної
результативності компанії.

На жаль, впровадження соціальної (нефінан�
сової) звітності не набуло значного поширення в
Україні. Причиною недостатнього розповсюджен�
ня системи підготовки соціальної звітності є
відсутність досвіду та необхідних знань. Але по�
ступово деякі підприємства переходять до розбу�
дови системи корпоративної соціальної відпові�
дальності та соціальної звітності. Вже намітилися
компанії�лідери цього процесу, до яких поступово
приєднуються інші, які розуміють, що реалізація
соціальної відповідальності дає реальні переваги та
можливості компаніям працювати на користь своєї
сталості та робити внесок в економічне зростання
країни, в збереження навколишнього середовища,
у формування цінностей та розвиток суспільства.

На сьогодні сформувалась група компаній —
лідерів нефінансового звітування в Україні, а
саме: Оболонь, Київстар Interpipe, TNK, Niko,
Укрсоцбанк, МТС Україна. Усі вони у соціально�
му звітуванні велику увагу приділяють сфері
людського капіталу, опису участі своїх праців�
ників у програмах підвищення кваліфікації, роз�
робці об’єктивної системи оцінки ефективності
роботи та мотивації персоналу, створенню безпеч�
них умов праці. Тому актуальним залишається
питання удосконалення структури соціальної
звітності та поглиблення її інформативності. За
її допомогою покращиться процес управління
соціальною діяльністю, а відповідно соціальни�
ми витратами підприємства.

Висновки. Існуючі форми звітності не дозво�
ляють точно оцінити розмір соціальних витрат та
результатів соціальної діяльності суб’єктів під�
приємницької діяльності України. Рішення про�
блеми недостатнього розвитку соціально відпові�
дальної діяльності суб’єктів підприємницької
діяльності України вимагає створення методоло�
гічної основи управління зазначеними аспектами
бізнесу, а також сприятливих умов взаємодії всіх
зацікавлених сторін. Для цього необхідне створен�
ня відповідних методологічних передумов для
вдосконалення інструментів управління соціаль�
ною діяльністю та соціальними витратами під�
приємств з метою їх розвитку як соціально орієн�
тованих систем. Найважливішу роль у формуванні
цих передумов відіграють інформаційно�конт�
рольні механізми, які реалізуються через бухгал�
терській облік та звітність підприємств.

На нашу думку, до найважливіших із них, в
першу чергу, слід віднести інформаційне забезпе�
чення, яке формується в рамках бухгалтерського
обліку та узагальнюється в звітності.

Особливе місце, на нашу думку, в системі
звітності для вдосконалення повинна займати со�
ціальна звітність, яка в Україні розвинута дуже сла�
бо. Для її розвитку необхідні наступні фактори:
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— повинен бути сформований споживач цієї
звітності;

— необхідно відпрацювати більш чітко розу�
міння соціальної діяльності та витрат, що пов’я�
зані з нею, та показники, що відображають ре�
зультативність цієї діяльності.
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финансовых инвестиций по международному
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стандарту финансовой отчетности, сделан сравни�
тельный анализ международных стандартов отчет�
ности и положений (стандартов) бухгалтерского
учета Украины, а также предложены рекоменда�
ции по усовершенствованию методики учета фи�
нансовых инвестиций и оценки его качества.

Ключевые слова: финансовые инвестиции,
инвестор, фондовый рынок, ценные бумаги, меж�
дународные стандарты, финансовая отчетность,
участие в капитале, корпоративные финансовые
инвестиции, долговые финансовые инвестиции,
учет финансовых инвестиций.

Марченко В. М. Организация заработной плаc
ты персонала производственных подразделений
машиностроительных предприятий. — С. 59.

Аннотация. В статье освещены проблемы, свя�
заные с организацией заработной платы персонала
производственных подразделений машинострои�
тельных предприятий в современных условиях
выхода из мирового экономического кризиса. Раз�
работана новая бестарифная система оплаты труда
производственного подразделения как единого це�
лого, с предоставлением права трудовому коллек�
тиву самостоятельности в распределении поощри�
тельных и премиальных выплат. Предложенная но�
вая система оплаты труда является более эффектив�
ной для машиностроительных предприятий в со�
временной рыночной среде.

Ключевые слова: организация заработной пла�
ты, номинальный фонд оплаты труда, фонд мате�
риального поощрения, показатели трудового учас�
тия, совет участка по трудовым вопросам, беста�
рифная система оплаты труда, объем производства.

Мирчев О. В. Проблемы и пути наращивания
налогового потенциала в свете реализации отдельных
принципов налогового кодекса Украины. — С. 134.

Аннотация. Раскрыта роль налогового потен�
циала для экономики страны. Определено влия�
ние изменений, произошедших в связи с приня�
тием Налогового кодекса Украины, на динамику
налогового потенциала.

Ключевые слова: налоговый потенциал стра�
ны, Налоговый кодекс Украины.

Олейник О. А. Агрохолдинг: учетная политика,
консолидированная финансовая отчетность. — С. 159.

Аннотация. Рассмотрена проблема унифика�
ции учетной политики группы сельскохозяйствен�
ных предприятий агрохолдинга в составлении
консолидированной финансовой отчетности.

Ключевые слова: агрохолдинг, хозяйственная
единица, отчетность, учетная политика, консоли�
дированная финансовая отчетность.

Олейник Т. И. Метод ускоренной амортизаc
ции — источник возобновления основных средств
аграрного производства. — С. 63.

Аннотация. В статье рассмотрена перспектив�
ность метода ускоренной амортизации для форми�
рования внутренних источников финансирования

процесса возобновления основных производствен�
ных средств аграрных товаропроизводителей.

Ключевые слова: амортизация, амортизаци�
онный фонд, обновление, основные средства,
амортизационный поток, капиталовложения.

Рудая Р. В. Финансовый риск: макроэкономиc
ческие и микроэкономичсеские причины его возникc
новения. — С. 139.

Аннотация. В статье изучены источники воз�
никновения финансовых рисков по уровню их воз�
никновения, а также осуществлен анализ, какие
источники финансовых рисков входят в макроэко�
номические, микроэкономические и специфичес�
кие группы деятельности предприятий в Украине.

Ключевые слова: финансовый риск, неопре�
деленность, собственный и заемный капитал,
дебиторская и кредиторская задолженность, саль�
до баланса, риск�менеджмент.

Рюмина Е. Л. Управление развитием курортноc
туристической сферы Запорожской области. — С. 83.

Аннотация: в статье проведен анализ совре�
менного состояния курортной и туристической
сфер Запорожского региона, определены пробле�
мы и предложены возможные направления обес�
печения развития курортно�туристической сферы.

Ключевые слова: туризм, курортно�туристи�
ческая деятельность, санаторно�курортный ком�
плекс, внутренний туризм.

Салтыкова А. В. Рефинансирование банков:
мировой опыт и направления развития в Украине. —
С. 142.

Аннотация. Исследованы сущность, органи�
зационные формы и выработанные мировой
практикой принципы и механизмы рефинанси�
рования банков. Определены перспективные на�
правления развития рефинансирования в контек�
сте совершенствования процентной политики
Национального банка Украины.

Ключевые слова: рефинансирование, инстру�
менты рефинансирования, монетарная политика,
ставка рефинансирования.

Сенченко О. С. Преимущества введения инстиc
тута кураторства на Украине. — С. 145.

Аннотация. В статье предложен новый для
Украины инструмент контактного банковского
надзора — институт кураторства. Проведен срав�
нительный анализ основных функций и заданий
куратора и инспектора. Определены место инсти�
тута кураторства в системе банковского надзора
и преимущества его внедрения на Украине.

Ключевые слова: институт кураторства, бан�
ковский надзор, куратор, инспектор.

Сидельникова Л. П. Роль налога на добавленc
ную стоимость в обеспечении финансирования гоc
сударственных расходов. — С. 148.

Аннотация. Исследованы особенности функ�
ционирования налога на добавленную стоимость
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как основной бюджетоформирующей составляю�
щей финансирования государственных расходов.
Новации Налогового кодекса в части изменения
ставки НДС оценены в контексте стремления
Украины к европейской интеграции. Определе�
но, что уменьшение фискальной эффективности
НДС приведет к повышению роли долговой со�
ставляющей обеспечения финансирования госу�
дарственных расходов в Украине.

Ключевые слова: налог на добавленную сто�
имость, налоговые финансы, долговые финансы,
фискальная эффективность, государственные
доходы, государственный бюджет, финансирова�
ние расходов бюджета.

Стадницкая Е. Н. Государственное регулироваc
ние инвестиционной деятельности через фондовый
рынок. — С. 44.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос госу�
дарственного регулирования инвестиционной
деятельности, составляющие привлекательного
инвестиционного климата. Обоснована потреб�
ность государственного регулирования фондовым
рынком, притоком инвестиций, государственным
инвестированием, основными направлениями
инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиции, фондовый ры�
нок, инвестиционная политика, инвестиционная
привлекательность, государственные резервы,
финансовые инвестиции, государственное регу�
лирование, ценные бумаги, государственная по�
литика, инвестиционный процесс.

Суховой Д. И. Методологические проблемы
формирования системы государственных социc
альных гарантий. — С. 101.

Аннотация. Автор в данной статье анализи�
рует методологические проблемы формирования
системы государственных социальных гарантий.

Ключовые слова: государственные соци�
альные гарантии, управление, социальная защи�
та, социальная политика, механизм.

Ткаченко И. В. Демографические факторы пенc
сионной реформы в Украине. — С. 107.

Аннотация. В статье рассмотрен современный
уровень экономической активности населения Ук�
раины, по данным Государственного комитета ста�
тистики Украины проведен анализ основных пока�

зателей рынка труда за период 2000–2009 годы. Так�
же рассчитан демографический коэффициент и ко�
эффициент замещения, анализ динамики которых
дал возможность прийти к определенным выводам.

Ключевые слова: пенсионная система, эконо�
мически активное население, занятое население,
постоянное население, демографический коэф�
фициент, коэффициент замещения.

Фролова Г. И. Инвестиционное обеспечение
инновационных процессов в Украине. — С. 48.

Аннотация. В статье рассмотрены современ�
ные проблемы инвестиционного обеспечения
инновационных процессов как ключевого факто�
ра конкурентоспособности национальной эконо�
мики; определены возможности создания реаль�
ных условий для перехода экономики Украины на
инновационную модель развития.

Ключевые слова: социально�экономическое
развитие, инновационный процесс, инновацион�
ная модель, инвестиционное обеспечение, инве�
стиционный климат, инвестиционная привлека�
тельность, государственная инвестиционная по�
литика, конкурентоспособность экономики госу�
дарства, законодательная база.

Шило Е. М. Демографические предпосылки форc
мирования трудового потенциала Украины. — С. 110.

Аннотация. В статье освещены влияние де�
мографических факторов на процесс формирова�
ния трудового потенциала страны; проанализи�
ровано современное состояние трудового потен�
циала Украины.

Ключевые слова: трудовой потенциал, факторы,
формирование населения, депопуляция, здоровье.

Юрченко О. В. Отчетность в системе управлеc
ния социальными расходами. — С. 164.

Аннотация. В статье проведен анализ возмож�
ностей отчетности по формированию информа�
ционного обеспечения управления социальной
деятельностью и расходами, которые связаны с
ней. Обоснована необходимость применения
социальной отчетности для решения проблем
управления социальными расходами.

Ключевые слова: социальные расходы, ин�
формационное обеспечение, бухгалтерский учет,
финансовая отчетность, статистическая отчет�
ность, социальная отчетность.
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кадрів, якість вищої освіти, формування іннова�
ційної моделі економіки.

Левчук Юрій Сергійович, старший викладач
кафедри економіки підприємств Бердянського
університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: науково�економічні важелі
державного регулювання зайнятості сільського
населення.

Лисяк Любов Валентинівна, завідувач кафед�
ри бюджету та казначейської справи Дніпропет�
ровської державної фінансової академії, доктор
економічних наук, доцент.

49083, м. Дніпропетровськ, вул. Арджано�
ва, 12.

Наукові інтереси: міжбюджетні відносини.

Макаренко Андрій Петрович, завідувач кафед�
ри обліку і аудиту Запорізької державної інженер�
ної академії, доктор економічних наук.

69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226.
Наукові інтереси: облік фінансових інвестицій.

Марченко Віталій Михайлович, старший вик�
ладач кафедри економіки підприємств Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: корпоративне управління
акціонерними товариствами та об’єднаннями
підприємств.

Мірчев Олег Васильович, заступник начальника
ДПІ в Приморському районі Запорізької області,
депутат Приморської районної ради VI скликання.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: податкова політика та по�
даткова складова фінансового механізму.

Олійник Віктор Якович, головний науковий
співробітник ДДФА, доцент кафедри бюджету та
казначейської справи, кандидат економічних
наук, доцент.

49083, м. Дніпропетровськ, вул. Арджанова, 12.
Наукові інтереси: міжбюджетні відносини.

Олійник Олег Олександрович, старший викла�
дач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: теоретичні та методологічні
напрями руху грошових коштів підприємства.

Олійник Тетяна Іванівна, старший викладач
кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського
університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: розробка шляхів формуван�
ня амортизаційного фонду підприємств.

Руда Раїса Василівна, старший викладач ка�
федри економіки підприємств Бердянського уні�
верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: державні фінанси, страху�
вання та страхові послуги, грошово�кредитні
відносини.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри
менеджменту організацій Бердянського універси�
тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.
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Наукові інтереси: економіка регіонального
туризму.

Салтикова Ганна Василівна, асистент кафед�
ри фінансів Сумського державного університету.

40001, м. Суми, вул. Кірова165, б. 78, кв. 9.
Наукові інтереси: інвестиційний аналіз, ме�

ханізм реалізації фінансової політики держави,
державна політика забезпечення інноваційного
розвитку України.

Сенченко Ольга Cергіївна, головний економіст
Управління Національного банку України в До�
нецькій області, аспірантка Університету банків�
ської справи Національного банку України.

83050, м. Донецьк, вул. Шекспіра, б. 19, кв. 77.
Наукові інтереси: вивчення проблем та вдос�

коналення банківського нагляду в забезпеченні
фінансової безпеки банківської системи України.

Сідельникова Лариса Петрівна, завідувач ка�
федри податкової та бюджетної політики Хер�
сонського національного технічного університе�
ту, кандидат економічних наук, доцент.

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.
Наукові інтереси: податки і фіскальна політи�

ка, ресурсне забезпечення дохідної частини бюдже�
ту, соціально�економічний зміст видатків бюджету.

Стадницька Олена Миколаївна, методист сек�
тора навчально�методичного відділу Львівського
інституту банківської справи Університету бан�
ківської справи НБУ.

79044, м. Львів, вул. А. Мельника, буд. 6а, кв. 32.
Наукові інтереси: ринок цінних паперів, фі�

нансове право, фінансові ринки.

Суховий Денис Іванович, аспірант кафедри
фінансів економічного факультету Київського на�
ціонального університету імені Тараса Шевченка.

03028, м. Київ, вул. Уральська, буд. 11/8, п/б.
Наукові інтереси: державні фінанси, соціаль�

ні гарантії, соціальний захист.

Ткаченко Ірина Іванівна, старший викладач ка�
федри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького на�
ціонального університету ім. М. Остроградського.

39622, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.
Героїв Сталінграда, буд. 21, кв. 17.

Наукові інтереси: реформування існуючої
пенсійної системи України.

Ткачук Ольга Володимирівна, старший викла�
дач кафедри економіки праці та менеджменту,
заступник декана факультету економіки та мене�
джменту Кіровоградського національного техні�
чного університету, кандидат економічних наук.

25006, м. Кіровоград, просп. Університетсь�
кий, 8.

Наукові інтереси: розвиток персоналу, мене�
джмент якості, організаційна культура.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри
менеджменту організацій Бердянського універси�
тету менеджменту і бізнесу, кандидат економіч�
них наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: інноваційно�інвестиційні
фактори розвитку регіону.

Фурсова Наталія Артемівна, асистент кафед�
ри комп’ютерних та інформаційних технологій і
систем Полтавського національного технічного
університету.

6011, м. Полтава, пр�т Першотравневий, 24.
Наукові інтереси: системи інформаційного

забезпечення регіонального розвитку.

Шило Катерина Михайлівна, асистент кафед�
ри менеджменту організацій Бердянського уні�
верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: управління інноваційної
діяльності, розвиток людського капіталу.

Юрченко Оксана Володимирівна, аспірант ка�
федри бухгалтерського обліку Кіровоградського
національного технічного університету.

25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 18,
кв. 95.

Наукові інтереси: облік і контроль соціаль�
них витрат.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу
відкрито аспірантуру зі спеціальності:

08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)

08.00.05 — розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
з відривом та без відриву від виробництва.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію
спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

 заяву,
 особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою,
 автобіографію,
 копію диплома про вищу освіту,
 медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086!О,
 посвідчення про складені кандидатські іспити,
 список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з

обраної наукової спеціальності та складають конкурсні вступні
іспити: зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів до 15 вересня 2011 р.

Документи подавати або надсилати за адресою:

 Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 117!А, к. 309,
відділ аспірантури.

 Довідки за телефоном (06153) 6�48�57.
 Додаткову інформацію можна отримати на сайті:

http://bumib.edu.ua/.

Спеціалізована вчена рада
У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу функціонує спеціалізо!

вана вчена рада К 18.143.01, яка має право приймати до розгляду та проводити
захисти дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)».

 Довідки за телефоном: (06153) 64!9!45;

 Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.


