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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

УДК 37.015.6 Л. И. Антошкина

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.

Часть вторая
Изложение материалов исследования (продол>

жение). В первой части нашей работы мы доказа�
ли, что все развитые страны формируют ресурс�
ную базу систем высшего образования на основе
эмпирических подходов (эмпирический метод).
Несмотря на то, что он противостоит рационализ^
му и для него характерна абсолютизация опыта,
чувственного познания и, формально говоря, —
принижение роли рационального познания, этот
метод уже давно доказал свою неоспоримую прак^
тическую роль. Подтверждением тому является
экономика развитых стран, которая гораздо рань�
ше всего остального мира восприняла доминан�
тное значение науки в обеспечении наивысшей
конкурентоспособности и своевременно воспри�
нимала вызовы прогресса — информационная
экономика (или Эра информатизации, вторая
половина ХХ века), экономика знаний (или Эра
экономики знаний, начало XXI века).

Другие страны (в том числе Украина) не толь�
ко с опозданием воспринимали эти вызовы, но и
до сих пор не осознают в полной мере глубины
своего отставания от развитых стран. Они, вместо
практического использования опыта этих стран,
выстраивают теоретические химеры в своём зако�
нодательстве, определяющем правила формирова�
ния ресурсной базы высшей школы; именно химе^
ры, потому что никто не знает, исходя из каких те�
оретических доказательств украинские законодате�
ли определили ресурсную базу высшего образова�
ния в 2 % от годового ВВП. К тому же этот химе�
рический показатель, несмотря на то, что якобы
имеет силу закона, никогда не исполнялся, факти�
чески колеблясь в пределах 0,05–0,06 %. Совершен�
но очевидно, что на такой ресурсной базе высшее
образование и, следовательно, — наука никогда не
станут основой конкурентоспособной экономики.

При этом важно заметить, что даже такое
«правило» формирования ресурсов высшего обра�
зования Украины имеет отношение только к го�

сударственным ВУЗам (которых абсолютное боль�
шинство: как по численности, так и по студенчес�
кому контингенту), хотя в развитых странах деле�
ния университетов на «своих» и «чужих» никогда
не практиковалось. Получается, что игнорирова�
ние эмпиризма развитых стран в их отношении к
нуждам образования и науки подменяется кари�
катурным теоретизмом, а также фактическим
неисполнением государством и этих обязательств.

Несмотря на то, что официальные органы и
лица, воплощающие власть в науке и образова�
нии, выступают с позиций бодрого оптимизма, то
есть пытаются доказывать, что, при всех сложно�
стях, положение в этих сферах далеко не столь
тревожное, как его представляют (предполагаем,
что они имеют в виду «непатриотов» Украины).
Результатом такой страусиной политики офици�
оза от науки и образования стало, в частности,
фактическое прекращение масштабных научных
исследований проблем образования; в последние
5–6 лет наука вообще «не докучала» власти, что,
безусловно, ей было очень приятно и позволяло
заниматься безграничным популизмом.

Однако запас терпения, как видно, уже иссяк
даже в бастионах прежней власти. В частности,
директор Института физической оптики Миноб�
разования Украины Р. Влох (г. Львов) отмечает, что
в сферах образования и науки допущены катаст�
рофические для них потери — утрачены научные
школы как по причине массового выезда учёных
за рубеж, так и по естественным причинам, а ком�
пенсации в виде молодых научных сил нет и не
предвидится. Учёный объясняет: «Передача знань
і методів в науці відбувається через наукові шко�
ли, які передають також наукові традиції. За су^
часного стану української науки створити наукові
школи можна, лише запрошуючи провідних вчених
інших країн. Таким шляхом йшла колись Росія за
Петра І» (выделено автором) [14].

Заметим только, что в эпоху Петра I науч�
ные школы в России создавались для того, что�
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бы с помощью просвещённого Запада обеспе�
чить динамичное развитие страны; в современ�
ной же Украине, оказывается, приходится вос^
создавать «подаренные» Западу научные школы
с помощью того же Запада, что является мрач�
ным историческим парадоксом.

Профессор Р. Влох пессимистично заключает:
«…для порятунку української науки необхідно за�
прошувати вчених з�за кордону — попри доволі
поширену в Україні думку, що наша наука ще «ого�
го»… Саме лишень покращення фінансування
науки (якщо раптом українській владі на голову
впаде ця геніальна ідея) ситуацію не врятує» [14].

Аналогичные мысли теперь, хотя и не всегда
открыто, высказывают и другие учёные. Напри�
мер, старший научный сотрудник отдела теоре�
тической физики Института физики полупровод�
ников НАНУ, доктор физико�математических
наук М. Стриха (г. Киев) заявляет о катастрофи�
ческом устаревании оборудования украинских
лабораторий, а неназвавшийся корреспонденту
еженедельника «Час і Події» научный сотрудник
из Харькова отметил, что необходимо учитывать
третий элемент нормального функционирования
науки: «Наукова школа не може існувати в «чис�
тому полі», з одного боку, їй необхідне «піджив�
лення» молодими кадрами — профільними сту�
дентами й випускниками, а з іншого боку, необ�
хідний базис, на якому будуть реалізовуватися
досягнення наукової школи, тобто виробництво,
а в реаліях сучасності це High Tech, що потребує
дуже великих грошей. Промисловість у країні вже
фактично розвалили, тож тепер треба докласти
зусиль, щоб зайняти гідне місце серед сировин�
них придатків, поки ще є час» [14].

В своих работах мы неоднократно доказыва�
ли, что для широкого использования в Украине
западного опыта решения проблем и задач обра�
зования и науки необходим плодотворный кон�
сенсус в их понимании государства, общества и
бизнеса, прежде всего — крупного каптала. При�
веденные мнения показывают, что такого консен�
суса нет, и возможности его достижения учёные
оценивают крайне пессимистично. В таких усло�
виях наивно было бы рассчитывать, что все эти
три стороны готовы пойти на использование
эмпирического метода формирования ресурсной
базы высшего образования и науки.

В связи с этим ответ на вопрос о стоимости
подготовки специалиста, необходимого Украине
для развития науки и современного производства,
приходится искать с помощью теоретических под�
ходов, к тому же, — в предположении, что теоре�
тически обоснованная ресурсная база образования
и науки обязательно станет законодательной нор�
мой, а её исполнение будет контролироваться де�
мократическими институтами страны. Понятно,
что использование такого «продукта» теории может
состояться в неопределённой перспективе, если тя�

жёлые реалии сегодняшней экономики проявят
хотя бы минимально позитивные надежды.

Согласно [1, c. 1192], теория (от греч. theoria —
рассмотрение, исследование) — это система ос�
новных идей в той или иной отрасли знания;
форма научного знания, дающая целостное пред�
ставление о закономерностях и существенных
связях действительности.

Система основных идей, которая может быть
положена в основу теоретической оценки затрат на
подготовку специалиста в условиях развивающей�
ся страны (или страны, имеющей потенциал для
развития), установлена автором в первой части ста�
тьи при обобщении опыта формирования ресурс�
ной базы высшего образования развитых стран.

Суть этих идей в системном представлении
такова: все макроэкономические показатели и
общее состояние экономики есть следствие её
конкурентоспособности, которая, в свою очередь,
является следствием достигнутого страной уров�
ня развития интеллектуального потенциала и
степени его практического воплощения в интен�
сивности инновационной деятельности, то есть
в наращивании инновационной активности на
любых рынках как внутри страны, так и за её
пределами адекватно современным вызовам.
Наконец, инновационная активность есть след�
ствие: направляемых на её обеспечение ресурсов,
правовых гарантий государства, степени участия
бизнеса, общественной поддержки.

В реальной жизни развитые страны регулируют
эти переменные инновационной активности эмпи�
рическим путём, то есть в зависимости от складыва�
ющейся ситуации меняют размеры и направления
ресурсов, уточняют или расширяют правовую базу
высшего образования и науки, вводят новые стиму�
лы для бизнеса, расширяют формы общественной
поддержки образования и науки, например, в виде
благотворительной деятельности. Эти взаимосвязи
выражает предлагаемая нами модель:

ИА = F(РБ, ПБ, СБ, ФОП),  (1)

где ИА — инновационная активность в стране, или
количество инноваций и скорость их реализации
(применения) на внутренних и внешних рынках;

РБ — ресурсная база системы образования и
науки, формируемая государством;

ПБ — правовая база деятельности образова�
ния и науки как соотношение государственных
гарантий и ограничений;

СБ — степень участия бизнеса в обеспечении
инновационной активности, или размер направ�
ляемых им ресурсов в инновационные проекты;

ФОП — формы общественной поддержки
образования и науки, или размеры благотвори�
тельных фондов целевого назначения.

Анализ модели (1) с точки зрения возмож�
ности её применения следует начать с обозна�
чения размерности величины ИА. Для характе�
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ристики степени реализации интеллектуального
потенциала страны в международных сравнени�
ях используется большое число показателей.
Наиболее аргументированную совокупность по�
казателей, по нашему мнению, использует изда�
ваемый в США ежегодник «Economist Intelligence
Unit». Рейтинг стран рассчитывается по четырём
показателям: 1) доля ВВП, направленная на ис�
следования и разработки (НИР); 2) количество
патентов, полученных гражданами страны за
год; 3) количество патентов на 100 тыс. жителей
страны; 4) индекс инноваций.

Если первые три показателя в комментариях
не нуждаются, то четвёртый следует объяснить. Он
характеризует уровень взаимодействия науки и
бизнеса, а также скорость внедрения результатов
НИР в экономику — как в материальном произ�
водстве, так и в непроизводственной сфере. В
лучшие годы своего развития Украина имела впол�
не сопоставимые с мировыми лидерами показате�
ли законно оформленных результатов НИР (вто�
рой и третий показатели), несмотря на традици�
онно слабое финансирование НИР, которое в годы
независимости вообще стало ничтожным.

Однако во все времена бывший СССР, а те�
перь и суверенная Украина проигрывали разви�
тому миру по индексу инноваций — в сущности, —
важнейшему измерителю конкурентоспособнос�
ти страны. В рейтинге стран по индексу иннова^
ций Украина занимает 38�е место (Россия — 34�е),
то есть не входит даже в двадцатку стран мира с
высоким интеллектуальным потенциалом (пер�
вые пять мест в этом рейтинге занимают США,
Тайвань, Финляндия, Швеция и Япония — стра�
ны, которые, за исключением Японии, имеют
гораздо меньший интеллектуальный потенциал,
но гораздо больший уровень его практического
использования, чем Украина).

Судя по данным государственной статистики,
количество ежегодно выдаваемых в Украине па�
тентов и авторских свидетельств позволяет гово�
рить о наличии всё ещё достойного интеллекту�
ального потенциала. Однако любой потенциал, в
том числе и хранящийся в архивах (находящийся
«под сукном»), имеет свой жизненный цикл, сле�
довательно, он конечен. Для человека — это про�
должительность его физической (творческой)
жизни; для идеи (инновации) — это скоротечное
время, в течение которого она морально устареет
или, возможно, будет украдена и продолжит
«жизнь» в другой стране и под другим именем.

Обе эти составляющие жизненного цикла
интеллектуального потенциала (ЖЦИП) в Укра�
ине очень быстро ухудшаются, что, в частности,
подтверждается оценками авторитетных учёных
[14]. Вследствие этого существует вероятность
очень высокого риска превращения Украины не
только в сырьевой придаток развитых стран, но
и в глухую интеллектуальную провинцию.

Проведенный нами анализ позволяет реко�
мендовать в качестве количественного измерите�
ля инновационной активности в стране (ИА)
индекс инноваций (ИИнн), потому что его сущ�
ность выходит далеко за пределы формального
значения как зеркала, отражающего интересы
бизнеса в материализации достижений науки.

Для расширительного толкования его сущно�
сти можно представить несколько аргументов:

1. ИИнн отражает долговременную заинтере�
сованность бизнеса, всей экономической среды
в поддержании высшего уровня конкурентоспо�
собности в решающих сферах экономического
соперничества на внутренних и внешних рынках;

2. такая позиция бизнеса сформировалась
под влиянием реальной стратегической полити�
ки государства и всех его общественных инсти�
тутов на приоритетное развитие образования и
науки и создание устойчивого преимущества
любой развитой страны в количестве и качестве
интеллектуального потенциала;

3. все эти долговременные и устойчивые тен�
денции базируются на адекватно высоких стиму�
лах участвующих сторон (как материальных, так
и моральных) — учёных, специалистов, предпри�
нимателей, государственных служащих, полити�
ков действующей власти;

4. понимание и привлекательность этих сти�
мулов для широких слоёв населения, прежде
всего заканчивающей среднюю школу молодё�
жи, способствует интенсивному притоку в сфе�
ры науки и высокотехнологичных отраслей эко�
номики новых творческих сил (в п. 5.3 мы от�
метили этот факт в виде резко возросших кон�
курсов для поступления в магистратуры и док�
торантуры университетов США);

5. последнее обстоятельство объясняет при�
роду эффективной среды для деятельности на�
учных школ и творческих коллективов и, как
следствие, — интенсивного обновления и по�
полнения банков идей и инноваций в любой
сфере экономики;

6. прямая зависимость прибыли в экономи�
ке от использования инноваций объясняет, поче�
му бизнес развитых стран стремится использовать
эти инновации раньше своих конкурентов.

Замыкая круг перечислением этих аргументов,
мы доказываем, что индекс инноваций ИИнн —
всего лишь результирующая верхушка Системы,
в которой приоритетность образования и науки,
формирования современного интеллектуального
потенциала являются доминантными основами
государственной политики, не зависящей от
фигурирующих в ней партий и лиц. Кажущиеся
нам чрезмерными затраты на подготовку специ�
алистов в Системах развитых стран (что было
показано автором в первой части статьи) вполне
адекватно соотносятся с теми выгодами, которые
обеспечивают им эти специалисты.
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После объяснения сущности индекса иннова^
ций представим его теоретическое выражение:

i

i

Инн вн
ИИнн

Инн общ

.

.
 ,  (2)

где Инн.вн
і
 — количество практически внедрён�

ных в разных сферах экономики инноваций в i�ом
году (количество созданных на их основе техно�
логий, материалов, образцов, систем и т. д.); этот
показатель результирует активность бизнеса и
качество бизнес�среды;

Инн.общ
і
 — общее количество зарегистрирован�

ных в i�ом году инноваций (количество выданных
патентов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения); этот показатель результирует итоги
политики государства, бизнеса и общества.

В силу некоторой инерционности бизнес�
среды наиболее часто вероятна ситуация, когда
Инн.вн

i
 < Инн.общ

i
, а потому ИИнн < 1. Однако

столь же вероятно, что нереализованные в преды�
дущие годы инновации найдут применение в пос�
ледующие годы и добавятся к показателю текуще�
го года, то есть получится Инн.вн

i
 < Инн.пред. Тог�

да ИИнн может превысить 1. Следовательно, при
разных обстоятельствах можем иметь

1 > ИИнн  1.  (3)

Хотя, учитывая высокие современные затра�
ты на получение инноваций, наиболее выгодным
был бы вариант, когда ИИнн = 1. Но этот вари�
ант возможен в идеале, а для практических усло�
вий более реально требование максимизации по�
казателя, то есть все переменные модели (1) дол�
жны формироваться с расчётом максимизации
инновационной активности в стране — залога её
конкурентоспособности.

ИИнн  max.  (4)

В связи с этими рассуждениями модель (1)
может быть записана в виде:

ИА = ИИнн = F{...}  max.  (5)

Сложившиеся эмпирическим путём подходы
развитых стран к формированию ресурсной базы
высшего образования обеспечивают эту задачу
затратами в 3–5 % своего годового ВВП (max
приходится на США в 2009 году).

Подчеркнём, что эти доли ВВП ежегодно оп�
ределяются по факту и что за десятилетие (2000–
2010 гг.) цифры диапазона почти удвоились (были
1,6–3,5 %); причём увеличение минимума до 3 %
произошло в последние годы вследствие действий
развитых стран Европы (Великобритания, Герма�
ния, Франция, Италия), которые приступили к
реализации Болонской конвенции для повышения
конкурентоспособности европейской системы выс�
шего образования, и первым их шагом в этом на�
правлении стало удвоение затрат на высшую шко�
лу — почти до уровня американских на тот момент.

Тем не менее, для преодоления ряда проблем
в ключевых отраслях экономики, связанных с
производством наукоёмкой продукции, амери�
канцы стали использовать так называемое «точеч�
ное» финансирование специальных проектов и
программ, когда затраты достигали 20 % и даже
значительно больше по отношению к прибыли
этих отраслей. Как следствие фактические обще�
государственные расходы на систему высшего
образования США в 2009 году составили 5 %
ВВП, то есть в этом принципиальном соревно�
вании они снова вырвались вперёд [15].

Все страны остального мира, которые желают
включиться в это соревнование и получить свою
долю выгод на разных мировых рынках, должны
выбирать по своему усмотрению (или по своим
возможностям) стартовую модель развития своей
высшей школы — американскую или европейскую.
Положение дел в экономиках развитых стран по�
зволяет прогнозировать некоторую стабилизацию
этой гонки вплоть до 2015 года, то есть до этого
времени, скорее всего, диапазон в 3–5 % сохранит�
ся. Из развивающихся стран на максимум пока
«замахнулся» только амбициозный Китай; пола�
гаем, что Украине этот уровень ещё непосилен, а
потому следует сосредоточиться на «европейском»
показателе в 3 %, но одновременно использовать
американский опыт «точечного» финансирования
имеющих наибольший потенциал развития сфер
высшего образования (прежде всего — техничес�
кого). Обоснованный нами теоретический подход
к формированию ресурсной базы украинской си�
стемы высшего образования имеет неоспоримый
фундамент — опыт развитых стран.

Однако формального признания этого опы�
та недостаточно; понадобится перенять Систему
консенсусного отношения к общенациональным
приоритетам; вытравить коррупционные, корпо�
ративные, «кумовские» и прочие схемы распре�
деления ресурсов; ввести в ранг национальной
идеи воспроизводство и сохранение интеллекту�
ального потенциала и т. д. Если государство,
бизнес и общество практически воспримут евро�
пейскую концепцию поддержки высшей школы
и, следовательно, — науки, то они должны быть
готовы незамедлительно отдать на нужды этих
сфер не менее 3 % годового ВВП.

Такое условие диктуется состоянием образо�
вания и науки в Украине — их нужно спасать
сейчас, а откладывание экстренных мер на неоп�
ределённое будущее лишено здравого смысла по
простой причине — завтра спасать будет нечего.
Любители политкорректности возразят — искус�
ственное нагнетание страхов; однако авторы в
таком прогнозе не одиноки, о чём свидетельству�
ют мнения серьёзных учёных, причём не «гиб�
ких» историков, философов и политологов, а
специалистов, находящихся на передовых рубе�
жах естественных и технических наук и потому
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лучше других понимающих и ощущающих сте�
пень разрушения этих сфер.

Если власть избавится, наконец, от социаль�
ного популизма, то выполнить поставленное ус�
ловие возможно будет без особого «затягивания
поясов». Достаточно будет обеспечить реальный
прирост годового ВВП страны в размере не ме�
нее 3 %, и этот прирост хотя бы в течение пяти
лет направлять на воспроизводство интеллекту�
ального капитала. Судя даже по статистике ВВП
2009–2010 гг., это реальная задача: если в
2009 году ВВП упал на 14,1 %, то уже на 1 июля
2010 года ВВП вырос на 3,7 %, то есть власть —
таки занялась экономикой всерьёз.

Провальный показатель 2009 года не был обус�
ловлен какими�то неотвратимыми причинами, на�
пример, как некоторые исследователи считают,
мировым кризисом. Они не принимают в расчёт,

что это был финансовый кризис, к которому Украи�
на имела весьма незначительное отношение. В пе�
риод кризиса мировая экономика практически не
снизила потребления энергоносителей, металла,
химической продукции, минеральных удобрений и
других промышленных товаров. В связи с этим не
было серьёзных причин для обвала в основном
сырьевой экономики Украины. Резкое падение
ВВП (�14,1 %) — один из худших показателей ди�
намики ВВП в мире — стало следствием систем�
ных недостатков самой власти, её увлечённости
нелепыми идеологическими догмами и персональ�
ными разборками, то есть следствием потери уп�
равления экономикой, игнорирования традицион�
ных для страны приоритетов и внешних рынков.
Это, в частности, подтверждается тем, что именно
в период 2006–2009 гг. сальдо внешней торговли Ук�
раины стало резко отрицательным (табл. 4).

Таблица 4
Сальдо внешней торговли Украины, в млрд. долларов

Когда экономическое управление в стране
было восстановлено, макроэкономические пока�
затели за короткое время приняли положитель�
ное значение. Не переоценивая этот факт, отме�
тим, что даже в разрушенной сырьевой экономи�
ке ещё сохраняются резервы роста, которые при
разумном управлении смогут удержать страну от
катастрофы. Другой вопрос — на сколько лет этих
резервов хватит, то есть в течение какого перио�
да страна ещё сможет «выжимать» эти резервы из
физически, морально и структурно устаревшей
экономики, бесконечно откладывая меры по на�
учно�технологической её модернизации.

Политически ангажированные или давно по�
терявшие надежду, что их услышат, учёные на этот
счёт не говорят уже ничего; другие эксперты ещё
надеются быть услышанными и утверждают: «В
начале 90�х лишь немногие говорили о риске сырье�
вого перепрофилирования Украины. Сегодня это
уже не риск и не угроза, а свершившийся факт, не
вызывающий каких�либо дискуссий… В то время
как ведущие страны связывают своё будущее с на�
нотехнологиями, на Украине оно снова зависит от
каменноугольных и железорудных пластов Донбас�
са и Криворожья. При том, что сто лет назад их
мощность отражала новые горизонты отечествен�
ной экономики, а сегодня — её «постиндустриаль�
ное» прошлое… Отечественная экономика, похоже,
полностью адаптировалась к новому статусу сырье�
вой периферии. При этом её динамика довольно
жёстко привязана к движению мировых цен на
сталь, химикаты, зерно и подсолнечник» [16].

Эксперт замечает, что доля сырьевой продук�
ции в структуре промышленности накануне кри�
зиса 2008–2009 гг. составляла 70 % [16]. По дан�
ным госстатистики, доля машиностроения в

структуре промышленного производства Украи�
ны упала с 31 % до 14 %, а чёрной металлургии
выросла с 11 % до 27 % (период 1990–2008 гг.). По
этой причине, а также из�за ухудшения качества
машиностроительной продукции, что резко сни�
зило спрос на неё, общее падение промышлен�
ного производства в 2009 году по сравнению с
2008 годом составило 25 % (большее снижение
было отмечено только в Ботсване и Эстонии).

Все эти отрицательные тенденции наклады�
ваются на катастрофически высокий уровень
износа машин, оборудования, сооружений, зда�
ний, инфраструктуры в промышленности, энер�
гетике и на транспорте, то есть материальное
производство находится в состоянии не только
физического, морального и структурного упадка,
но и временного коллапса. Это значит, что воп�
рос о времени, в течение которого такая эконо�
мика ещё сможет выполнять свои задачи, факти�
чески закрыт — его просто нет.

Выход из положения просматривается в виде
двух сценариев. Первый, наиболее вероятный,
судя по экономико�политической истории суве�
ренной Украины, — олигархат потратит какие�то
средства на физическое восстановление самых
доходных для него предприятий и объектов в
металлургии, коксохимии, возможно — в маши�
ностроении, то есть на «Тришкин кафтан» нало�
жат некоторые заплаты, что в целом состояние
экономики не изменит, а макроэкономические
показатели неизбежно снова обвалятся. Соци�
альные последствия этого сценария будут адек�
ватными, в частности, усилятся гастарбайтерство,
а также интеллектуальная иммиграция.

Мы не замечаем (или не хотим замечать),
насколько пристально наблюдает Запад (Первый
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мир) за тенденциями в остальном мире, причём
это не злорадный «бухгалтерский учёт» его про�
блем и просчётов, а констатация далеко не все�
гда приятных для самого Запада фактов. К их
числу относится прогноз векторов интеллектуаль�
ной миграции, разработанный агентством Gallup
на основе фактов текущего времени. Его итоги
мы представляем в виде табл. 5.

сенсус и условия будут достигнуты, станут ба�
зой долговременной политики.

Вопрос источников средств для научно�техно�
логической модернизации экономики решался в
мире многими странами. Обычно в таких случаях
вспоминают опыт послевоенных Германии и Япо�
нии. Однако есть более свежий, и главное — почти
адекватный Украине по причинно�следственным
обстоятельствам возникновения социально�эконо�
мических проблем пример Республики Чили.

После относительно непродолжительных, но
разрушивших экономику перемен, вызвавших неви�
данную эмиграцию (прежде всего специалистов),
бросивших большую часть населения в нищету со�
циалистических экспериментов, страна оказалась на
грани гражданской войны. Как известно, новая
власть сначала навела в стране конституционный по�
рядок (а граждане СССР поголовно рыдали в осуж�
дении предпринятых для этого мер), а затем обрати�
лись к своим олигархам с предложениями, от кото�
рых они «не смогли отказаться». Миллиарды «вер�
нувшихся» в страну долларов позволили довольно
быстро восстановить экономический базис и обес�
печить приемлемый уровень жизни населения.

В этот период власть не попросила ни цента
зарубежной помощи (да и не дали бы!). Но когда
стала явной необратимость реформ, предложения
кредитов «пошли рекой». Государство брало кре�
диты само и разрешало их брать бизнесу. Между�
народные финансовые организации тщательно
отслеживали использование кредитов; не было
зафиксировано даже попыток направить их на
проедание или украсть; более того — страна ак�
куратно рассчитывалась по своим обязатель�
ствам, аналогично вёл себя бизнес. За короткое
время Республика Чили получила высшие рей�
тинги по инвестиционной привлекательности и
свободе экономической деятельности. Её эконо�
мическая политика оптимально сочетает внима�
ние к развитию традиционных отраслей (горно�
рудная, сельское хозяйство, рыболовная) и вы�
сокотехнологичных наукоёмких производств.
Сегодня Чили — это один из экономических
лидеров Латинской Америки с хорошо налажен�
ными системами здравоохранения, образования
и науки, сравнительно высоким уровнем жизни.

Если бы в этом, хорошо известном истори�
ческом экскурсе, заменить название страны, это
и был бы жизненно необходимый Украине вто^
рой сценарий развития. В надежде на его возмож�
ность рассмотрим заключительные аспекты тео�
ретического подхода к определению затрат на
подготовку специалистов в Украине.

Необходимо с самого начала рассуждений на
эту тему обусловить концептуальные основы по�
зиции авторов. Главное — возможно ли в Укра�
ине довести расходы в среднем на одного спе�
циалиста (бакалавра, магистра), например, до
фантастических (по нашим меркам) американс�

Таблица 5
Векторы научной миграции в мире

(прогноз агентства Gallup)*

* Источник: Saturday Plus, № 728, December 11, 2010, p. 9 [17].

Агентство Gallup отмечает, что единственные
страны из бывшего пространства СССР, которым
уже не угрожает серьёзная утечка «мозгов» за
границу, — Эстония, Беларусь и Казахстан, —
растеряли их раньше.

Этот прогноз как бы предвосхищает очень
вероятный украинский первый сценарий, кото�
рый, если он всё�таки состоится, сделает невоз�
можным второй сценарий — научно�технологи�
ческую модернизацию экономики Украины.

Второй сценарий — единственная, безаль�
тернативная возможность сохранить за Украи�
ной шанс спасти свою государственность и вер�
нуться в число влиятельных держав мира, но для
его осуществления необходимы огромные сред�
ства и большое число интеллектуальных кадров.
Что касается кадров, то, пока система высшего
образования и науки полностью ещё не разру�
шена, задачу их количественного и качествен�
ного воспроизводства возможно решить доста�
точно быстро, если упомянутые нами выше кон�
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ких размеров (см. первую часть нашей статьи)?
Мы полагаем, что сделать это невозможно по
причинам абсолютной несопоставимости масш�
табов экономики и политики этих стран в отно�
шении высшей школы (табл. 6).

Таким образом, при разнице ресурсной базы
высшего образования в 3241 раз по общему объё�
му и в 398 раз — на 1 студента вряд ли можно го�
ворить о каком�то соревновательном потенциале
Украины на ниве взращивания интеллектуальных
кадров и ликвидации перманентного инновацион�
ного отставания даже от средних стран.

Конечно, гораздо утешительнее был бы ре�
зультат сравнения с показателями какой�либо
страны, находящейся в конце первой сотни по
среднедушевому ВВП, но тогда следовало бы
признать, что мы уже перестали стыдиться свое�
го унизительного положения в мире.

Заметим, что нашу страну практически спи�
сали из числа потенциальных соперников гло�
бального экономического соревнования аналити�
ческие структуры Международного валютного
фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Централь�
ного разведывательного управления (ЦРУ) США
и других мировых организаций, которые многие
десятилетия отслеживают объёмы, структуру,
динамику ВВП (в международных сравнениях
этот показатель обозначают как GDP — Gross
Domestic Product) и подают свои оценки в откры�
тых источниках информации.

Тем не менее, эти убийственные оценки не
должны лишать нацию воли, стремления вы�
рваться из состояния мировой провинции, тем
более, что тот же Запад называет Украину не
только сырьевой, но и компьютерной провинцией.
Если первое определение означает деградацию, то
второе — признаваемый потенциал (которым
сегодня пользуется Запад, но не Украина). Сле�
довательно, если образование и наука страны
создают хотя бы такое её качество, как компью^
терная провинция, то они ещё «живы», то есть
страна ещё полностью не утратила ту систему
наук, которые такой результат создают.

Как ни странно, но эти рассуждения дают
повод подвергнуть сомнению украинские пока�
затели табл. 6, которые выводятся из данных
государственной статистики и оценок междуна�
родных организаций. Прежде всего, проанали�
зируем показатель ВВП по ППС (п. 1, табл. 6).
Известно, что в основе его оценок международ�
ными организациями лежит государственная
статистика, то есть не учитываются многие ре�
ально деформирующие его процессы и явления.
Применительно к украинским реалиям, это —
теневая экономика, гастарбайтерство и офф�
шорный outsourcing.

Теневая экономика, по признанию руководи�
телей страны, составляет не менее 50 % офици�
альной; эксперты оценивают её в 70–75 %.

Таблица 6
Сравнение показателей экономики США и Украины
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Гастарбайтерство эксперты оценивают в
8 млн. украинцев, постоянно или сезонно рабо�
тающих за рубежами страны. Денежные поступ�
ления от них через легальные и нелегальные ка�
налы оцениваются в 25–40 млрд. долларов в год.

Оффшорный outsourcing, то есть выполнение
украинскими компаниями и специалистами за�
казов западных компаний (в основном США,
Великобритании, Израиля), связанных главным
образом с созданием наукоёмких продуктов в
области ITO, — это значительный по объёму и
преимущественно теневой рынок, оцениваемый
экспертами в 1,0–1,5 млрд. долларов в год.

Если «продукт» этих трёх источников сло�
жить хотя бы по минимуму, то получится ещё
один годовой ВВП страны, то есть официаль�
ный как минимум удвоится и составит
730 млрд. долларов (против 365,609 млрд. дол�
ларов по оценке ВБ за 2009 год).

Официальный ВВП (п. 1, табл. 6) и связанная
с ним фактическая ресурсная база высшего обра�
зования (п. 14, табл. 6) подлежат сомнению ещё и
потому, что в стране, где даже в государственных
ВУЗах «бюджетные» студенты в общем континген�
те составляют 30–35 %, а остальные 65–70 % в го�
сударственных и 100 % — в частных ВУЗах платят
за обучение сами, — невозможно обойтись суммой
в 100 долларов в год на одного студента (п. 14,
табл. 6). Заметим, что в некоторых «элитных» уни�
верситетах Украины (как государственных, так и
частных) годовая плата за обучение давно уже «до�
гнала» европейский и американский уровень.

По�нашему мнению, явно завышена офици�
ально подаваемая численность студентов ВУЗов в
стране (п. 13, табл. 6). Если учесть только контин�
гент ВУЗов 3–4 уровней аккредитации, а также
признать наличие фиктивного контингента в так
называемых филиалах, отделениях, учебных цен�
трах, открытых многими госвузами в посёлках и
сёлах, то получится около 1,5 млн. «реальных» сту^
дентов, или 320 студентов на 10 тыс. населения.
Тогда окажется, что не выдерживают никакой
критики утверждения официальных лиц страны об
«избытке» студентов в стране. Даже американцы
считают, что их, почти вдовое больший нашего,
показатель числа студентов на 10 тыс. населения
нужно увеличивать, сообразуясь, естественно, со
структурными особенностями экономики.

Следовательно, если принять во внимание
изложенные корректировки, то реальная ресурс�
ная база высшего образования Украины в 2009 году
составляла около 440 млн. долларов, или около
300 долларов на 1 студента в год. К сожалению,
хотя это и убогий уровень, но он более объектив�
но отражает возможности «среднего украинца» в
его тратах на своё (или своих детей) образование.
Подчеркнём, что в данном случае речь идёт не о
государственных, а в основном общественных
усилиях в части формирования ресурсной базы

высшего образования, что, впрочем, не столь
принципиально в обстоятельствах практически
полной безучастности государства к потребностям
этой сферы до последнего времени.

Выполнив несложную задачу доказательства
невозможности соревноваться с развитыми стра�
нами по объёмным показателям ресурсной базы
высшего образования, покажем, какие траты на
подготовку специалистов могут быть посильны
Украине для обеспечения позитивной динамики
по рассмотренному выше второму сценарию раз�
вития её экономики. Основа этого сценария —
восстановление экономического базиса и после�
дующая научно�технологическая модернизация
экономики, в результате которой темпы ежегод�
ного прироста ВВП будут не меньшими 3 %, что
даст возможность направить прирост (3 % — по
европейской модели) на развитие высшей шко�
лы и получить необходимые кадры для осуществ�
ления модернизации:

ВВП
модерн

 = ВВПбаз
трад.эк

 + ВВП
инн.эк

,  (6)

где ВВП
модерн

 — среднегодовой прирост ВВП в
результате научно�технологической модерниза�
ции экономики;

ВВПбаз
трад.эк

 — базовый прирост ВВП, обес�
печенный традиционными методами, средства�
ми, технологиями;

ВВП
инн.эк

 — годовой прирост модернизиро�
ванной экономики, обеспечиваемый кадрами
новой формации на основе инноваций в сред�
ствах производства, технологиях, источниках
энергии.

Например, если базовый прирост будет бо�
лее 3 %, то возможность нарастающего прироста
ВВП

модерн
 будет зависеть от величины ресурсов,

направляемых на обеспечение условий прироста
ВВП

инн.эк
 (на подготовку интеллектуального по�

тенциала, на создание и материализацию инно�
ваций). Речь, следовательно, идёт о том, что «осо�
бые обстоятельства» не станут поводом снова
подменить стратегию развития национальной
экономики на базе интеллектуального капитала
и инноваций примитивной, технологически от�
сталой «индустриализацией».

Расчёт ВВП
инн.эк

 в физическом объёме облег�
чается тем, что имеется прогноз ВБ по Украине до
2013 года, в котором учтены потенциальные резер�
вы её экономики, связанные в основном с упоря�
дочением государственного управления (табл. 7).
Следует заметить, что эксперты ВБ очень высоко
оценивают роль порядка в госуправлении — от
+5,4 % в 2010 году до +8,4 % в 2013 году. Если столь
же оптимистично, как эксперты ВБ, предполо�
жить, что не уменьшится «вклад» в ВВП теневой
экономики, гастарбайтерства и оффшорного
outsourcing, то исходные для научно�технологичес�
кой модернизации экономики ресурсы будут
иметь следующие значения (табл. 7):
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Таблица 7
Ресурсы для научно>технологической модернизации

экономики Украины (ВВП, в млрд. долларов)

Обращает на себя внимание, что ВБ даёт про�
гноз развития мировой экономики до 2013 года (а
по всему миру, Германии и России — до 2014 года)
из предположения, что за этот период будут пре�
одолены последствия кризиса и рецессии и что
благодаря этому ВВП всего мира в 2014 году пре�
высит 100 трлн. долларов. По всем 44 европейским
странам прогнозируется устойчивая динамика рос�
та, но если по развитым странам этот оптимизм
имеет основания, то по развивающимся, как нам
представляется, — прогноз следует воспринимать
как аванс, надежду этой авторитетной финансовой
организации на то, что они, наконец�то, приступят
к действительным реформам. Следовательно, нам
остаётся только «не разочаровать» ожидания ВБ.

Если украинская действительность подтвер�
дит этот прогноз, то ресурсная база высшего об�
разования страны будет в гораздо большей сте�
пени соответствовать задачам научно�технологи�
ческой модернизации её экономики (табл. 8):

Таким образом, социально и политически
ответственному государству предстоит осознать,
что участие в соревновании за мировое призна�
ние требует больших затрат. Оговоренные мно�
гими условиями и предположениями расчёты
этих затрат, конечно же, не идут ни в какое срав�
нение с экономическими лидерами современно�
го мира, но вполне соизмеримы с потенциальны�
ми возможностями экономики Украины.

Потребуется также понять, что получение
гражданами страны качественного высшего об�
разования не является исключительно и только
их заботой и что в гораздо большей степени это
в интересах государства, бизнеса, общественно�
сти; перекладывать эту проблему только на граж�
дан, как это делается до сих пор, и ждать проры�
вов экономики на современных рынках — есть
проявление политического цинизма. Большие
траты, на которые идут развитые страны для вос�
производства интеллектуального потенциала,
широкое использование ими программ, снижаю�
щих сложность получения гражданами образова�
ния, экономические и моральные стимулы для
инновационного бизнеса не имеют ничего обще�
го с милосердием и добродетелью власти и отра�
жают точно и дальновидно оцененные выгоды,
самые широкие интересы всех слоёв общества.

Следует понимать ещё и то обстоятельство, что
в период осуществления научно�технологической

Таблица 8
Производные показатели для сравнения

систем высшего образования Украины и США
(окончание табл. 6)
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модернизации страны по предлагаемому второму
сценарию граждане физически не будут в состоянии
пойти на значительно большие, чем сейчас, инди�
видуальные траты для получения современного
высшего образования, а ВУЗы самостоятельно не
смогут создать соответствующую современным
понятиям учебно�научную инфраструктуру. Следо�
вательно, в этот период главную нагрузку в созда�
нии базы для научно�технологической модерниза�
ции обязаны будут взять на себя государство и
бизнес, прежде всего — крупный капитал.

Показанные в табл. 8 средние затраты дивер�
сифицируются в широком диапазоне ценовых
условий различных университетов, что соответ�
ствует обычной рыночной практике западных
стран (например, в США при средних затратах на
подготовку бакалавра около 275 тыс. долларов
диапазон составляет от 8,74 млн. до 472 тыс. дол�
ларов по категориям престижных университетов).
Пока же многие украинские университеты вы�
нужденно конкурируют друг с другом за набор
контингента, применяя социальную ценовую поли^
тику, а последствия, к которым такая «полити�
ка» приводит (материальное убожество инфра�
структуры, лабораторий, общежитий, ущербный
уровень оплаты труда профессоров, преподавате�
лей и сотрудников), никогда не позволят преодо�
леть пропасть между системами высшего образо�
вания Украины и развитых стран.

Полномасштабное осуществление научно�тех�
нологической модернизации экономики потребу�
ет гораздо больше специалистов, чем сейчас ре�
ально высшая школа Украины выпускает. Мы
настаиваем на том, что показанная в табл. 6 (п. 13)
численность студентов по данным госстатистики
включает большое число «фиктивных душ», яко�
бы обучающихся в различных сельских «филиа�
лах» госвузов, и больше доверяем экспертам, ко�
торые определяют реальную численность студен�
тов ВУЗов 3–4 уровней аккредитации в 1,5 млн.
Следовательно, показатель в 320 студентов на
10 тыс. населения (а не 480 — по данным госста�
тистики) соответствует уровню весьма посред�
ственных стран. Считается, что вузовская систе�
ма США эффективно сбалансирована с потребно�
стями рынка труда; то же можно сказать и по
поводу ещё не менее 30 высокоразвитых стран
мира. При численности 600–650 студентов на
10 тыс. населения они получают необходимое им
число специалистов для поддержания достигнуто�
го научно�технологического уровня экономики.
Нам же потребуется решить задачу более высоко�
го уровня сложности — воссоздать экономическую
базу и осуществить её инновационную модерни�
зацию, а для этого понадобится увеличить число
студентов как минимум в два раза (630/3202).

Выводы. Вопрос затрат на подготовку спе�
циалистов, способных осуществить научно�тех�
нологическую модернизацию сырьевой эконо�

мики, возможно решить только на основе тео^
ретических подходов. Этот вопрос является таким
же дискуссионным, как и вопрос выработки на�
учной концепции модернизации, следовательно,
и решать их нужно во взаимосвязи, применяя
многовариантные подходы.

Лишь после осуществления модернизацион�
ных задач и достижения устойчивой социально�
экономической стабильности в стране, будут со�
зданы предпосылки для применения эмпиричес^
кого подхода к формированию ресурсной базы
образования и науки, ситуационного регулирова�
ния затрат на подготовку специалистов (когда эти
затраты могут многократно возрастать в одних
направлениях развития и столь же существенно
уменьшаться в ставших неактуальными других
сферах). Однако готовить общественное сознание
к использованию опыта экономических лидеров
мира необходимо уже сейчас.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Анотація. Досліджено взаємозв’язки у системі тіньової економіки різних країн, обґрунтовано особливу
функцію у цій системі корупційної складової.

Ключові слова: тіньова економіка, корупція, світова економіка, валовий внутрішній продукт.

Summary. There were investigated the shadow economy in different countries, justified the special function of
corruption component in this system.

Key words: shadow economy, corruption, the clobal economy, the gross domestic product.

Постановка проблемы. Традиционный взгляд
на природу теневой экономики, а также всех свя�
занных с нею проявлений как на следствие сугу�
бо экономических причин или несовершенства
регуляторной базы в странах мира фактически
завёл исследование этого феномена в теоретико�
методологический тупик. Противоречивое соот�
ношение огромного множества публикаций (в
которых феномен теневой экономики подаётся
под разными синонимами в англоязычной
транскрипции: illicit economy, shadow economy,
hidden economy, black market, black economy,
underground economy), доступный список которых
начинается только в русскоязычной научной пуб�

лицистике с 1959 года, а также уровня теневой
экономики (по отношению к ВВП) в разных стра�
нах только подчёркивает наличие этого тупика.

Это противоречие особенно очевидно при
рассмотрении процесса «диверсификации» кор�
рупционной составляющей незаконной экономи�
ческой деятельности: из сферы чисто экономи�
ческой коррупция «перешла» в абсолютно, каза�
лось бы, чуждую её извращённой сущности сфе�
ру моральных заповедей и канонов — религиоз�
ную; давно уже никого не шокируют факты кор�
рупции в науке, в сферах культуры и спорта;
коррупция перестала быть «привилегией» отста�
лых, экономически и политически несостоятель�
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ных стран и становится актуальной для высоко�
развитых стран; устарело представление о том,
что только в нищей стране «бедствующие» поли�
тики и чиновники «вынуждены» нарушать ими же
принятые законы — коррупционных сделок не
гнушаются весьма состоятельные люди богатых
стран. В то же время коррупция на бытовом уров�
не, то есть в сфере поведения граждан, поляри�
зовалась в последнее время особенно заметно —
она не столь масштабно характерна для развитых,
демократических стран и стала обыденным явле�
нием для бедных стран (независимо от того,
кто — гражданин или чиновник — является ини�
циатором сделки); более того, в этих странах вос�
принимается как нелепая идея о том, что пороч�
ный гражданин принуждает к коррупции «непо�
рочного» чиновника, или наоборот.

Все эти обстоятельства и новые явления за�
ставляют искать в природе коррупции и теневой
экономики другие объяснения, которые выходи�
ли бы за пределы гипертрофированного представ�
ления отдельных её фигурантов об экономичес�
ком интересе, выгоде и переводили вектор иссле�
дования на личность: уровень её морали, культу�
ры, мировоззрения, жизненные принципы, то
есть всё то, что характеризует личностное прояв�
ление сущности человека.

Отсюда — цель статьи заключается в попыт�
ке автора дать истолкование природы теневой
экономики в основном через личностное прояв�
ление сущности человека.

Изложение материалов исследования. Общий
обзор публикаций по проблемам теневой эконо�
мики и коррупции подтверждает справедливость
сформулированной нами проблемы: поиски ин�
струментов противодействия этим явлениям как
в отдельных странах, так и на уровнях межгосу�
дарственных отношений и мировых организаций
ведутся пока ещё очень далеко от личности вов�
лечённых в них людей и охватывают исключи�
тельно правовые, контрольные, информационно�
технические механизмы [1].

По�видимому, считается, что личность — это
область интересов особых институтов: семьи, об�
щественных организаций, школы, церкви. Однако
все эти институты (кроме церкви, как это до сих
пор предполагалось apriori) не существуют незави�
симо от государства и системных отношений в нём.
Надежда, таким образом, оставалась только на бес�
порочность и неприступность к мирским соблаз�
нам церковных конфессий. Но в последнее время
всё больше поводов для разочарований даёт и эта
сфера охраны духовности человека: помимо нема�
лого числа аморальных поступков служителей цер�
кви по отношению к своей пастве (особенно не�
жного возраста), нередкими становятся факты не�
померного их корыстолюбия и сибаритства.

В декабре 2010 года папа римский Бенедикт
XVI опубликовал документ, направленный на сни�

жение числа махинаций по отмыванию денег, про�
ходящих под прикрытием Католической церкви.
Документ был составлен по итогам проверки рабо�
ты Института религиозных дел, более известного
под названием «Банк Ватикана», и в виде энцик�
лики иерарха католиков Moto Proprio направлен на
«предотвращение незаконных финансовых опера�
ций», а также на «борьбу с отмыванием денег и
финансовым терроризмом». В миру, то есть в сфе�
рах финансового и производственного бизнеса,
давно известны и даже стали привычными такие
деяния, как «отмывание денег» и «финансовый
терроризм», но применительно к Святому Престо�
лу они были бы кощунственными, если бы не до�
кументальные признания его начальника [2].

Впрочем, для осведомленных людей из чис�
ла как верующих, так и неверующих подобного
рода проделки «бизнесменов в сутанах» давно уже
не являются секретом. Банк Ватикана был в цент�
ре крупного финансового скандала ещё в 1980�х
годах. Тогда глава этого банка, прозванный за
свои связи с Ватиканом «банкиром Бога», был
найден повешенным в Лондоне под мостом
Blackfriars. В сентябре 2010 года были арестова�
ны счета Банка Ватикана на 23 млн. долларов [2].

Эксперты, изучающие экономическую дея�
тельность церковных конфессий, отмечают, что
обнародованные факты — не единственные и не
главные в числе теневых махинаций, в которые
вовлечена Католическая церковь; она гораздо
теснее связана с финансово�экономическими
интересами (а значит, и с технологиями и мето�
дами) государств, различного бизнеса и отдель�
ных прихожан, чем, например, в протестантизме
(отколовшимся от католицизма ещё в 16 веке),
православии, мусульманстве и других религиях.

Получается, что тщетны надежды на спасе�
ние души конкретной личности от корысти и
коррупционных склонностей в лоне этой церк�
ви; более того, приведенные факты свидетель�
ствуют о лёгкой восприимчивости её служителя�
ми пороков паствы, в рядах которой множится
число «искусителей», с большой охотой исполь�
зующих слабости «святых отцов» для припряты�
вания в их «кладовых» денег от уголовно наказу�
емой деятельности, а также для увода своих до�
ходов от налогообложения. В частности, Инсти�
тут религиозных дел не является банком в пол�
ном смысле этого слова. В его задачи входит
привлечение средств жертвователей (среди кото�
рых банк не проводит «селекции», поэтому, на�
пример, в Италии наиболее активными «жертво�
вателями» являются мафиозные кланы), а также
управление и инвестирование деньгами, которые
принадлежат Святому Престолу. Банк выступает
финансовым посредником для большей части
католических организаций, причём их финансо�
вые взаимоотношения остаются неизвестными
широкой публике и государственным финансо�



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3(15)2011

24

во�надзорным структурам (до последнего време�
ни), то есть фактически Банк Ватикана помогает
освободить эти организации от уплаты налогов.
Когда уж тут заботиться о душах заблудших?

Однако масштабы подобных небожественных
увлечений «отцов» настолько превысили «меру»,
что душами самих «отцов» занялись государства и
международные организации. Упомянутая папская
энциклика появилась не вследствие небесного
повеления, а потому что Интерпол совместно с
органами финансовой разведки США и ряда ев�
ропейских стран вышли на преступную сеть и
обнародовали только часть полученной информа�
ции. Пришлось каяться и обещать «ничем подоб�
ным впредь не заниматься», чтобы не всплыли все
факты. В частности, объявлено, что теперь в Ва�
тикане будет создан специальный орган по надзо�
ру за финансовой деятельностью (до создания
такого органа в 80�х годах прошлого века руки
«почему�то» не дошли). Ватикан «в перспективе»
намерен стать частью так называемого «белого
списка» государств, где действует «жёсткое финан�
совое законодательство» и применяется «адекват�
ная система контроля». В общем, пытается убе�
дить: налицо все признаки, что начальники като�
ликов «стали на путь исправления».

Было бы, однако, большой иллюзией считать,
что в современном мире не повезло только душе
заблудшего в грехе стяжательства и коррупции ка�
толика. Судя по тому, что теневая экономика и
коррупция приняли ужасающий размах и стали
деструктивным фактором угрозы государственной
безопасности в странах, исповедующих правосла�
вие, нет спасения и душе коррупционера�право�
славного. Быстрый рост коррупции в системах го�
сударственной власти и бизнеса Китая и Японии
указывает на то, что и в лоне их религий не нахо�
дят духовного окормления и спасения души тене�
вых дельцов и коррупционеров, принадлежащих
к конфессиям буддистов, даосистов, конфуциан�
цев, синтоистов и др. Остаётся, как видно, только
один путь духовного спасения — всем перейти в
мусульманство, в котором подобные преступления
(особенно коррупция госслужащих) наказывают�
ся, как правило, смертной казнью, и, как считают
многие специалисты, этим объясняется сравни�
тельно низкий уровень такого негатива в мусуль�
манских странах. Но сами же эти специалисты
исключают из числа таких стран Ирак и Афгани�
стан, где коррупция введена в ранг государствен�
ной политики. Выходит, остаётся только Иран?

В принципе, однако, ясно одно: в современ�
ном мире церковь серьёзно подорвала своё пра�
во на монополию заповедника духовности, свое�
образного фильтра человеческих пороков, носи�
теля той высшей морали, которая только и мо�
жет уберечь молодое поколение от грехопадения
старшей части человечества. Но какие же тогда
институты могут взять эти задачи на себя, если

кризис нравственности в обществах многих стран
достиг опасного уровня?

Кризис нравственности как общечеловеческая
проблема пока ещё мало заметен в серьёзных науч�
ных исследованиях; во всяком случае, с фактом его
существования редко связывают коррупцию и те�
невую экономику во всём их структурном спектре.
Эту проблему регулярно затрагивают лишь СМИ
[3]. Оперируя фактами журналистских расследова�
ний, судебной хроники и, в небольшой мере, дан�
ными государственной статистики, они привлека�
ют внимание читательской аудитории к различным
аспектам коррупции и теневой экономики.

В частности, акцентируют на том, что госу�
дарство характеризует не столько уровень кор�
рупции, сколько бескомпромиссность борьбы с
ней, потому что коррупция была всегда и сей�
час есть везде. Коррупция возникает там, где
есть дефицит продуктов и товаров (или возмож�
ностей их приобретения), услуг здравоохранения
и права, свободы и ответственности, а также там,
где есть избыток неконтролируемой власти.
Постсоветские страны как раз отличаются от
развитых именно этим «избытком», чем и объяс�
няется главным образом запредельный уровень
коррупции и теневой экономики в них. Во мно�
гих развивающихся странах и во всех странах
Третьего мира коррупционными сетями опута�
на практически вся государственная власть, весь
бизнес и большая часть общества.

Вследствие этого имеет почти нулевой эффект
международная помощь таким странам для орга�
низации борьбы с коррупцией. Только США еже�
годно тратят на эти цели свыше 58 млрд. долларов;
из этой суммы в 2011 году Украина, в частности,
получит больше других постсоветских стран —
124,4 млн. долларов, в том числе 44,6 млн. долла�
ров — на программы поддержания мира и безо�
пасности; 28,8 млн. — на поддержку демократии,
прав и свобод человека; 24 млн. — на программы
здоровья; 25,1 млн. — на экономическое развитие;
1,3 млн. — на гуманитарную помощь; 0,6 млн. — на
образование [4]. Хотя в этих программах не упо�
минается коррупция, нельзя думать, что прави�
тельство США закрывает глаза на политику стра�
ны�получателя; выделение средств — это попыт�
ка «подкорректировать» её политику. Америка
знает, что эта помощь разворовывается самими
коррупционерами, возглавляющими «борьбу» с
коррупцией в своих странах. Властям и бизнесу
этих стран даже выгодно, чтобы люди массово
нарушали законы — в меру, не очень сильно, по
молчаливой договорённости с властью. Выгодно
со всех точек зрения: во�первых, не доплачивать
зарплату — прямая экономия как для бизнеса (ча�
стный сектор), так и для государства (бюджетная
сфера); во�вторых, нарушители законов не склон�
ны к политическому протесту и защите своих прав;
в�третьих, всеобщая повязанность криминальны�



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

25

ми связями позволяет легко манипулировать людь�
ми на любом уровне власти.

Государство смотрит на это сквозь пальцы и
«тихо радуется» — пока люди воруют, они послуш�
ны и не опасны, потому что они «на крючке». Так
дело обстоит не только с бюджетниками. Для ма�
лого и среднего бизнеса расставлены такие кап�
каны, изданы настолько невыполнимые законы,
что при честном желании их выполнять, бизнес
разрушается. Таким образом, за нарушения мож�
но хватать практически любого предпринимате�
ля — у всех есть прегрешения перед законом.

Всё это доказывает, что коррупция — после�
дняя надежда власти на послушное общество.
Именно поэтому она, время от времени объявляя
«бой коррупции» для создания благоприятного
имиджа в окружающем мире, на деле спешит кри�
минализировать всё общество, сделать виновным
перед законом каждого любыми способами —
подталкивая к коррупции, издавая заведомо невы�
полнимые законы, создавая коррупционно ёмкие
системы. При таких обстоятельствах у государства
не может быть опасений по поводу возможности
массовой борьбы людей за свои права: фактичес�
ки на уровне подсознания люди за многие годы
тоталитарной власти хорошо усвоили, что види�
мость, призрак, иллюзия борьбы современной
власти с коррупцией мгновенно преобразовывает�
ся во вполне реальный молот, если они проявят
недовольство Системой или, тем более, позволят
себе отстаивать какие�либо свои права.

И всё же остаётся вопрос — есть ли в совре�
менном мире какие�то институты, которые могли
бы помочь людям преодолеть кризис нравствен�
ности и взять на себя ответственность за подавле�
ние криминальной теневой экономики и корруп�
ции как взаимообусловленных явлений? В после�
днее время, когда окончательно выяснилось, что
традиционные методы борьбы с этими явления�
ми не дают нужного эффекта, поскольку являют�
ся вторичными, в ряде СМИ, а также в научной
публицистике внимание исследователей было об�
ращено на гражданское общество и институты
права как на первичное средство — чем они силь�
нее, тем труднее в стране выжить коррупции [5].

Только при наличии сильного гражданского
общества и независимых институтов права в раз�
витых странах по�настоящему плодотворной мо�
жет быть научная мысль, исследующая самые ос�
трые проблемы политики, государственного регу�
лирования, экономики, церкви, поведения лично�
сти в этих и других сферах её бытия этих стран.

Кстати заметим, что именно СМИ западных
стран не побоялись предать огласке факты «небо�
жественных проделок» иерархов Католической
церкви, несмотря на то, что она имеет влиятель�
ное лобби в госструктурах этих стран. Значитель�
ный общественный резонанс, вызванный разоб�
лачениями коррупционных махинаций там, где, по

мнению большинства людей, их не должно быть в
принципе, способствовал тому, что оперативно
сработали соответствующие государственные ме�
ханизмы европейских стран, и «церковная маши�
на по отмыванию денег» была остановлена. При
этом никто, ни госчиновники, ни деятели Свято�
го Престола, не осмелился хотя бы в какой�то
форме выразить недовольство поведением СМИ.

Ряд подобных примеров, свидетельствующих
о силе гражданского общества западных стран,
можно продлить примерами из самых разных
сфер их общественной жизни, причём все они
становились достоянием гласности благодаря по�
настоящему независимым СМИ. Из 50 американ�
ских штатов только один «заслужил», благодаря
СМИ, название «коррупционный штат» («State of
Corruption») — Иллинойс (Illinois): из 8 губерна�
торов за период после Второй мировой войны 4
были приговорены к длительным тюремным сро�
кам, а ещё один сейчас находится под следстви�
ем (от должности, естественно, отстранён). Во
всех случаях дела начинались после публикаций
в СМИ результатов журналистских расследова�
ний [6]. Поскольку каждое должностное лицо,
политик, партийный функционер постоянно на�
ходятся под «прицелом» общественного внима�
ния, а спектр этого «внимания» очень широкий —
от соблюдения законности в финансах до личной
жизни, — то желающих стать героями хроники
наблюдается немного. В США считают, что в
обозримом будущем «пальму первенства» у Ил�
линойса не заберёт ни один штат.

В 2009 году при активном участии СМИ в
США была разоблачена крупнейшая в мировой
истории финансовая пирамида, которую органи�
зовал Б. Мейдофф (осуждён на 150 лет тюрьмы).
Возглавляемый им инвестиционный фонд Madoff
Securities работал по «схеме Понци» (когда процен�
ты по инвестициям старых клиентов выплачива�
ются за счёт притока новых вкладчиков). Фонд
функционировал более 50 лет, потому что его
«крышевали» несколько поколений коррумпиро�
ванных политиков и государственных деятелей
США, Швейцарии, Австрии и других европейских
стран. Инвесторам был нанесен ущерб как мини�
мум в 50 млрд. долларов (точной оценки нет до сих
пор). Информация о его деятельности до поры
тщательно засекречивалась, но постепенно из
подозрений отдельных сотрудников фонда и жур�
налистов сложилась полная картина.

В 2010 году при участии журналистов из на�
учного отдела газеты The Wall Street Journal была
раскрыта ещё одна финансовая пирамида — ком�
пания Capitol Investments (штат Нью�Джерси),
которая также действовала по «схеме Понци».
Глава компании обещал «экстраординарно высо�
кую прибыль» 60�ти инвесторам — на уровне 26 %
годовых (при средней по стране прибыльности
инвестиций в 2010 году 1,5–2,0 %), но в конеч�
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ном итоге украл у них 35 млн. долларов. И хотя в
этом случае не было обнаружено коррупционно�
го прикрытия, а масштабы махинаций оказались
смехотворно малыми в сравнении с фондом Б. Мей�
доффа, общественность справедливо возмутилась
самим фактом продолжения этой порочной прак�
тики в послекризисный период, когда регулятор
на самом высоком уровне дал народу обещание
такую практику искоренить [7].

Не исключено, что этот случай «подхлестнул»
федеральные власти США к более активному
расследованию крупнейшего инсайдерского сго�
вора в финансовых кругах страны, которое ведёт�
ся уже более 3 лет. По данным издания [8], речь
идёт как об уголовных, так и административных
делах в отношении финансовых консультантов,
инвестиционных банков, хедж�фондов и анали�
тиков, совершавших сделки на основе предостав�
ленной им инсайдерской информации. Среди
вероятных фигурантов дела — банк Goldman
Sachs, который мог быть замешан в предоставле�
нии некоторым инвесторам сведений и слияни�
ях на рынке медицинского страхования, что по�
зволяло им получить преимущество перед осталь�
ными участниками рынка. Также власти изучают
деятельность фирм�трейдеров на предмет их до�
ступа к непубличной информации, которая мог�
ла быть использована в корыстных целях. Так, в
компании First New York журналистам подтвер�
дили, что к ним и ещё к нескольким десяткам
трейдеров уже обращались следователи.

Особенность подобных журналистских рас�
следований состоит в том, что если руководство
или сотрудники подозреваемой в теневой дея�
тельности компании дадут на запросы СМИ
ложные сведения, то это усугубит их судебную
перспективу. Есть немало случаев, когда нечес�
тность во взаимоотношениях с «четвёртой вла�
стью», как называют СМИ в большинстве раз�
витых стран, оборачивалась большими неприят�
ностями, карьерным крахом, тюремным заклю�
чением очень многим видным деятелям — пре�
зидентам, сенаторам, членам правительств, биз�
несменам, популярным актёрам и «звёздам»
спорта. Как минимум они подвергались обще�
ственной обструкции, что в условиях моральных
канонов этих стран было равнозначно полити�
ческой смерти или забвению [9].

Правила гражданского общества таковы, что
общественность требует подать ей историю любо�
го подобного дела от начал до финала. Поэтому,
вследствие невозможности запугать или подкупить
СМИ, освещение коррупционных дел в них мо�
жет длиться годами. Так, история бывшего губер�
натора Иллинойса Р. Благоевича, пытавшегося
продать место сенатора Конгресса от штата, осво�
бодившееся после избрания Б. Обамы Президен�
том США, длится с конца 2008 года и регулярно
освещается как телевидением, так и газетами.

При этом совсем не обязательно, чтобы об�
щественность «жаждала крови» или мстительно
наблюдала за страданиями «жертв» — люди хотят
знать правду, чтобы судить об эффективности вла�
сти и делать «полезные выводы» для себя лично.
Получается, что гражданская активность людей
заставляет власть соблюдать нормы морали, а
власть, со своей стороны, помогает гражданскому
обществу совершенствоваться. Хорошо известно,
что результатом такого взаимодействия является
относительно низкий уровень коррупции и тене�
вой экономики в странах Первого мира в сравне�
нии с остальными странами. Это значит, что и
масштабы кризиса нравственности в этих странах
не имеют тех драматических последствий, которы�
ми он характеризуется в развивающихся странах.

Данный факт исследователи объясняют дей�
ствием многих факторов, причём базовыми яв�
ляются сильное гражданское общество, прозрач�
ная и свободная от коррупции система правовых
институтов (несмотря на имеющие в ней место
единичные факты моральной нечистоплотности),
выработанные многовековой практикой тради�
ции законопослушания, а также высокий (хотя
и далеко не идеальный) уровень ответственнос�
ти власти. Своеобразно истолковываются здесь
причины коррупции и теневой экономики — не�
совершенство законов и недостатки в выборе
(или подборе) кадров. Таким образом, в отличие
от развивающихся стран, власть которых обви�
няет в тенизации экономики и разгуле корруп�
ции «испорченный народ», в демократических
странах объяснения носят адресный характер:
правовые нормы должны совершенствовать зако�
нодатели, выбирать во власть достойных должны
избиратели, а за подбор кадров во всех уровнях
исполнительной власти должны отвечать соответ�
ствующие правительства.

Имеется большое число цифровых свиде�
тельств эффективности такого «распределения
обязанностей» между народом и властью. Одно из
них предложил профессор Ф. Шнайдер из Универ�
ситета Г. Линца (Австрия) [10]. В табл. 1 приведе�
ны выполненные им расчёты уровня теневой эко�
номики по группам стран в процентах к годовому
ВВП (его аналог в западной методологии GDP —
Gross Domestic Product). Среди развитых стран
мира самый низкий уровень теневой экономики
отмечен в Швейцарии, Австрии и США, а самый
высокий среди европейских стран — в Украине,
России, Латвии, Эстонии, Болгарии (более 40 %).
На уровне средних из 37 проанализированных
автором стран мира теневая экономика в Италии,
Испании, Швеции, Германии. Ближе к минимуму
находятся Великобритания и Япония.

В более ранних работах профессор Ф. Шнай�
дер анализировал динамику теневой экономики
по группам стран бывшего Советского Союза и
стран Центральной и Восточной Европы за пе�
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Таблица 1
Уровень теневой экономики по группам стран мира в 2010 году (в %% к годовому ВВП, или GDP)

Источник: [10].

риоды до и после распада СССР и социалисти�
ческого «лагеря». В 1989–90 гг. средний показа�
тель по обеим группам был близок — соответ�
ственно 16,7 % и 17,6 %. Значительно выделялись
среди постсоветских стран только Грузия (24,9 %)
и Азербайджан (21,9 %). Россия (14,7 %) и Укра�
ина (16,3 %) имели показатели ниже среднего. Во
второй группе стран самые большие показатели
теневой экономики имели Венгрия (27,5 %), Бол�
гария (24,0 %) и Хорватия (22,8 %).

Однако после обретения независимости по�
стсоветскими странами теневая экономика в них
удвоилась в период 1990–93 гг.: средняя состави�
ла 34,9 %; в России — 39,9 %, в Украине — 37,5 %.
В 1994–95 гг. средняя почти утроилась (43,6 %); в
России — 39,2 %, в Украине — 53,7 %, в Латвии —
43,4 %, в Литве — 47 %, в Грузии — 62,1 %.

В странах бывшего «соцлагеря» положение
ухудшилось только в Болгарии и республиках быв�
шей Югославии, а в остальных показатели улучши�
лись или сохранились на том же уровне [11].

Таким образом, вопросы политической
структуризации и переформатирования собствен�
ности заняли главенствующее место в деятельно�
сти властного истеблишмента всех постсоветских
стран, а решение проблем демократизации жиз�
ни, создания дееспособного гражданского обще�
ства и правовых институтов, подконтрольных ему,
было отложено на неопределённое будущее, ко�
торое, как видно из современной ситуации в этих
странах, не наступило до сих пор.

Полезная активность СМИ и учёных запад�
ных стран в расследовании теневой экономичес�
кой деятельности и коррупции ограничивается,

однако, их главной функцией — информацион�
ной, хотя благодаря такой активности борьба с
этими явлениями становится задачей государства
и всего общества на перманентной основе и ни�
когда не превращается в кампании, развлекатель�
ные популистские шоу, как в других странах.

Очевидно, что всему остальному миру они
могут показывать лишь пример решения этих тя�
жёлых проблем, но не в их силах создать сильные
гражданские общества и институты права в тех
странах, где они отсутствуют или ущемлены на�
столько, что представляют собою только види�
мость. Это индивидуальная, личностная задача
граждан каждой страны; для того, чтобы её решать,
личность должна иметь адекватные морально�во�
левые качества. В противном случае кризис нрав�
ственности и его производные — криминальная
экономика и коррупция — не будут преодолены
никогда. Базой, источником «наполнения» подра�
стающей личности такими качествами могут быть
семья, чужой опыт, культура, общечеловеческие и
собственные принципы — по личному выбору. Но
в любом случае как аксиома предполагается тяжё�
лый труд человека над самим собой, то есть «ник�
то не даст нам избавленья…», кроме нас самих.

Применительно к рассматриваемой проблеме
очень актуально воспринимаются мысли выдающе�
гося психиатра профессора Д. Е. Мелехова (1899–
1979 гг.): «В жизни каждого человека наступает рано
или поздно такой момент, когда перед ним со всей
остротой встают и требуют разрешения вопросы
духовно�нравственного порядка: что хорошо и что
плохо? Что должно и что не должно? Что правда и
что ложь? Где искать критерии правды? Как фор�
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мируется духовно�нравственный облик человека?
Какими путями воспитываются в нём нравствен�
ные критерии? Что нужно сделать, чтобы человек
знал духовные ценности, дорожил ими, а не был
корыстолюбивым эгоистом? Как воспитывается это
драгоценное умение … подчинять свои страсти и
влечения велениям разума?» [12].

Очевидно, что было бы непростительной
наивностью считать, что эта сентенция заставит
погрязших в коррупции людей, «деятелей» кри�
минальной экономики и всех, для кого законы и
морально�нравственные нормы давно стали фик�
цией, расчувствоваться и покаяться. Она адресо�
вана тому большинству, которое страдает от бес�
предела коррупционных дельцов в государствен�
ных структурах и в бизнесе; тем, кого эта нечи�
стоплотная трясина засасывает нередко помимо
их воли, когда жизненные обстоятельства ока�
зываются сильнее их принципов. Таких людей
очень легко критиковать и осуждать, если не
принимать в расчёт, что не они творцы этой си�
стемы, они лишь её винтики. Высокоморальный
человек, которому не случалось бывать в тисках
жестокой нужды, обязательно скажет, что бед�
ность — не оправдание преступления. Формаль�
но такой взгляд безупречен, однако, если бед�
ность стала фактом жизни как минимум полови�
ны населения страны, то такая «мораль» — ци�
нична. Ирреальность ситуации почти во всех
постсоветских странах состоит в том, что имен�
но «смычка криминальных дельцов и бюрокра�
тии» выдаёт себя носителями высокой морали и
непрерывно продуцирует кризис нравственности,
разлагая неспособные сопротивляться этой «смыч�
ке» бесправные массы.

В связи с этим напрашивается историческая
аналогия. В 1859–60 гг. в Италии победила револю�
ция и Республика стала независимой (от Австрии),
но эйфория победы была недолгой, потому что
страна столкнулась с неподъёмной массой эконо�
мических и социальных проблем (относительно
возможности которых революционеры не задумы�
вались). На события в Италии очень остроумно
откликнулся американский публицист и писатель
Марк Твен: «Италия достигла своего вековечного
желания — стала независимой. Но, достигнув не�
зависимости, она выиграла в политической лоте�
рее слона, которого ей нечем кормить» [13].

Подобного «слона» получила и Украина —
ворох проблем экономического, социального, нрав�
ственного характера, в числе которых — коррупция
и криминальная экономика. Груз этих проблем за
два десятилетия независимости стал ещё тяжелее,
хотя страна и располагает формальными атрибута�
ми государственности — политическими институ�
тами, судебной системой, силовыми структурами.
Но до сих пор нет того, что цементирует государ�
ство: не создана критическая масса людей, не же�
лающих кормить «слона», то есть нация. Лидеру

Итальянской революции Джузеппе Гарибальди
приписывают такие слова: «Италию мы создали,
теперь необходимо создать итальянца!»[13].

Выводы. Исторический опыт доказывает, что
все высокоразвитые страны прошли фактически
один и тот же путь: от независимости до граж�
данского общества — к экономическому и соци�
альному благополучию. На этом пути выдающи�
еся лидеры и сами государства добивались, что�
бы нравственные нормы и моральные традиции
скрепляли людей, превращали их из безличной
массы в гражданское общество, чтобы прогресс
стал необратимым. На этом пути совершенство�
вались и методы государственного управления,
отрабатывались параметры и технологии демок�
ратии, деятельности правовых институтов. В ито�
ге они стали тем эффективным вторичным сред�
ством, которое находится в руках гражданского
общества — нации — и помогает ему в поддер�
жании необходимых пропорций.
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РОЗВИТОК РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. У статті визначено концептуальні засади дослідження розвитку рекламного бізнесу в умовах гло^
балізації. Розроблено рекомендації щодо регулювання та підвищення конкурентоспроможності цього сектора.

Ключові слова: рекламний бізнес, глобалізація, ринок реклами, ринок рекламних послуг, інновації, людсь^
кий капітал.

Summary. It is determined the conceptual basis of the research of the advertisement business in the conditions
of globalization. It have been elaborated the recommendations for regulation and improvement of its competitiveness.

Key words: advertising business, globalization, advertising market, advertising services market, innovation, human capital.

Актуальність дослідження. У сучасній ринко�
вої економіці рекламний бізнес відіграє важливу
роль у стимулюванні попиту і споживання. Без
його ефективного розвитку неможливо досягти
такого рівня економічної активності, який по�
трібен для забезпечення сталого зростання еко�

номіки. Це стає усе більш складним завданням
через насиченість споживчого ринку, фізичну
обмеженість рекламування, а також існування
соціопсихологічних протиріч. Однак сучасна
«інформаційна» економіка все одно вимагає та�
кого каналу комунікації, як реклама, яка стає (в
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умовах зростання ринкового «різноманіття») важ�
ливою передумовою існування споживчих ринків
у повноцінному (а не обмеженому) форматі.

Новий виток розвитку рекламного бізнесу
пов’язаний з глобалізаційними процесами. Гло�
балізація викликала істотні зміни у функціону�
ванні споживчого ринку, суттєво підсиливши
конкуренцію, а також викликала прискорену
інтернаціоналізацію ринку реклами, яка супро�
воджує зростання міжнародних потоків товарів та
послуг. До того ж сталою тенденцією є збільшен�
ня «обсягів» рекламування через інформаційні
мережі, які, у свою чергу, стають глобальними. Це
стосується насамперед телебачення та мережі
Інтернет, адже саме вони стали основою сучас�
ної інформаційної глобалізації.

З точки зору кожної країни з ринковою мо�
деллю господарювання, завдання розвитку рек�
ламного бізнесу є невід’ємним. Його важливість
істотно зростає у контексті подолання наслідків
глобальної фінансової кризи, яка негативно впли�
нула на кон’юнктуру споживчих ринків та уск�
ладнила стан у більшості секторів економічної
діяльності. В умовах «падаючих» ринків та згор�
тання багатьох видів економічної діяльності дер�
жавам необхідно не тільки збільшувати доходи
населення, а й постійно стимулювати споживан�
ня з метою підтримки рівня економічної актив�
ності. Звичайно, слід враховувати, що через спа�
ди споживчого ринку страждає і сам рекламний
бізнес, тому що попит на його послуги різко ско�
рочується. Для держави ринок реклами (реклам�
них послуг) ще важливе джерело податкових над�
ходжень (як на національному, так і на місцево�
му рівні) та чинник підвищення зайнятості.

З огляду на вищезазначене мають враховува�
тися наслідки, які зумовлює глобалізація у сфері
розвитку рекламного бізнесу. Це дає можливість
виробити оптимальні (з урахуванням усіх обста�
вин) рішення у рамках державної економічної
політики, зокрема її антикризової складової.

Слід зазначити, що для України важливість
розвитку рекламного бізнесу є ще більшою. Це
викликано тим, що до моменту розповсюдження
економічної рецесії не відбулось остаточного ста�
новлення цього сектора (виду економічної діяль�
ності), зокрема, не завершені процеси його інсти�
туціоналізації (законодавче забезпечення зали�
шається недосконалим). Рівень розвитку реклам�
ного бізнесу в Україні не відповідає сучасним
вимогам і перспективам трансформації економі�
чної системи. При цьому національний простір
почав піддаватися потужному впливу глобалізації,
що, з одного боку, стимулює розвиток рекламно�
го сектора, а з іншого — супроводжується чис�
ленними проблемами у його розбудові. Тому в Ук�
раїні необхідно більше уваги приділяти питанням
створення сприятливих умов для даного виду
економічної діяльності, регулюванню процесів

його екстенсивного та інтенсивного розвитку, ви�
значенню його ролі у національній моделі рин�
кової економіки тощо. Для цього необхідно ство�
рити теоретико�методологічне підґрунтя для роз�
робки спеціальних методів економічної політики,
у тому числі за рахунок більш якісної оцінки
впливу та проявів глобалізації у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід
зазначити, що в економічній науці питанням
розвитку рекламного бізнесу як самостійного і
важливого сектора економіки приділяється недо�
статньо уваги. Це зумовлено у тому числі і недо�
оцінкою ролі рекламного бізнесу, його впливу (за
умови гармонійності) на оздоровлення і пожвав�
лення економіки. Особливо це характерно для
України, де рекламний бізнес розглядається вик�
лючно як «джерело» прибутків і податків без ура�
хування його екзистенціальних характеристик.
Можна виділити лише окремі наукові праці (еко�
номічної і соціологічної спрямованості), які до�
цільно використовувати як «фундамент» для по�
дальших напрацювань теоретичного і методоло�
гічного плану. Наприклад, до них необхідно від�
нести роботу С. Карпової [1], яка присвячена
особливостям міжнародної рекламної справи, а
також дослідження О. Вартанової [2], яка висві�
тлює види і засоби розповсюдження реклами.
Рекламну діяльність міжнародного бізнесу роз�
глядає І. Іванова у роботі [3], з якої стають зро�
зумілими роль та значення реклами у процесах
транснаціоналізації та освоєнні нових ринків
збуту. Низка дослідників розглядає теоретичні
питання рекламної діяльності у сучасних умовах.
Так, М. Берда досліджує рекламні технології у
культурі сучасного суспільства [4], М. Горохов
висвітлює зміни, які простежуються у концепції
реклами і паблік рілейшин у контексті сучасних
тенденцій становлення інформаційного суспіль�
ства [5]. Н. Ровінська досліджує теорію і практи�
ку становлення інформаційного суспільства та
обґрунтовує зміну парадигми комунікацій у су�
часному світі [6], що, безперечно, має і економіч�
ний вимір. На зростанні значущості інформації
як економічного «ресурсу» і фактора соціального
впливу наголошує М. Сенченко у роботі [7]. Ав�
тор пов’язує це насамперед з поступом глобалі�
заційних процесів, які докорінно змінюють
інформаційне середовище економічної діяль�
ності. З точки зору футуризму це досліджується
М. Генсолленом у роботі [8]. Автор передбачає
перетворення, які зумовлені поширенням цифро�
вих технологій, на горизонті 2030 р. Великий інте�
рес викликає робота Н. Ледюкової, яка досліджує
функціональні зміни у сфері засобів масової ін�
формації (ЗМІ) [9], що супроводжуються їх екс�
пансією, системними перетвореннями масової
комунікації та підвищенням їх соціальної значу�
щості. Робота Н. Розанової обґрунтовує зміну
архітектури бізнесу під впливом інформаційних
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технологій та зміни інформаційної парадигми
сучасного суспільства, що охоплюється процеса�
ми глобалізації [10].

Проведений аналіз показав, що питання роз�
витку рекламного бізнесу в умовах глобалізації ви�
світлюється лише частково: або з точки зору підви�
щення ефективності рекламування, або у контексті
розвитку ЗМІ і становлення інформаційного сус�
пільства та нової системи масової комунікації. Зро�
зуміло, що цього недостатньо для пояснення особ�
ливостей розвитку сектора реклами і рекламних
послуг в умовах глобалізації, а також її впливу на
рекламну діяльність та збагачення ролі рекламного
бізнесу в економіці. Особливі лакуни спостеріга�
ються у сфері пояснення специфіки глобалізацій�
них процесів у рекламній діяльності та наданні
рекламних послуг, що суттєво обмежує подальші
дослідження за вказаним напрямом.

Мета роботи. Мета роботи полягає в узагаль�
ненні концептуальних засад дослідження розвит�
ку рекламного бізнесу в умовах глобалізації, роз�
робці практичних пропозицій щодо регулюван�
ня цього процесу у контексті забезпечення ста�
лого економічного зростання.

Виклад основного матеріалу. Важливим аспек�
том дослідження галузей економіки, як відомо, є
їх розподіл за особливостями міжнародних опе�
рацій. Найбільш утилітарним є поділ на глобальні
та мультинаціональні галузі. Рекламний бізнес
займає особливе місце. За базовими ознаками він
є мультинаціональною галуззю, тому що він орієн�
тований виключно на національний простір (за
винятком експорту певних видів рекламних по�
слуг). Однак рекламна індустрія є диференційова�
ною та включає окремі сегменти, функціонуван�
ня яких онтологічно пов’язано з глобальними га�
лузями. Це, насамперед, стосується телевізійної
реклами (телебачення вже остаточно набуло фор�
мату глобальної галузі) та Інтернет�реклами (по�
ширення мережі Інтернет є головним «локомоти�
вом» глобалізацій них процесів). Окрім цього, слід
враховувати ще дві додаткові обставини, які зумов�
люють «глобальні» ознаки рекламного бізнесу: по�
перше, інтенсивно глобалізується реклама у пресі,
що пов’язується з поширенням глобальних періо�
дичних видань, випуск яких проводиться на між�
народному рівні (звичайно, з певною адаптацією
до особливостей локальних цивілізацій), і, по�дру�
ге, інші сегменти ринку реклами (а саме: зовніш�
ня, внутрішня, радіореклама, реклама на транс�
порті, у кінотеатрах та ін.) усе більш спрямовані
на просування глобальних брендів, що також є
особливим проявом глобалізації ринків. Отже,
рекламний бізнес за особливостями міжнародних
операцій набуває формату глобальної галузі з при�
таманною тільки цьому виду економічної діяль�
ності специфікою (яка зумовлена, перш за все,
функціями реклами та її реалізацією як соціаль�
но�інформаційного продукту). Усе частіше рек�

ламні кампанії проводяться на глобальному рівні.
Вони передбачають розповсюдження глобально�
го рекламного продукту різними засобами, у тому
числі у межах функціонування глобальних інфор�
маційних (телекомунікаційних) мереж. При цьо�
му реклама, що розповсюджується у різних краї�
нах, повинна бути адаптованою до національних
умов. Однак її «внутрішній» зміст (наповнення) і
спрямування, закладені міжнародним маркетин�
гом, найчастіше не змінюються. До того ж здійс�
нення такого рекламування відбувається (у тому
числі) на основі діяльності міжнародних реклам�
них компаній. Вони стають «провідниками» гло�
бального рекламного продукту та здійснюють
його адаптацію. З цього випливає два висновки:
1) реклама стає таким видом інформаційного про�
дукту, якому властивий вільний характер; 2) існує
взаємозв’язок активізації глобальних рекламних
кампаній та розширення транснаціоналізації рек�
ламної діяльності, а саме спеціалізованих струк�
тур рекламного бізнесу. Стосовно останнього слід
зазначити, що такі структури створюють додат�
кову конкуренцію національному рекламному
бізнесу, що може розцінюватися як глобальна
конкуренція.

З точки зору регулювання ринку, у межах яко�
го діє рекламний бізнес, його слід ділити на дві
частини: по�перше, ринок реклами, тобто сфера
розповсюдження рекламного (рекламно�інформа�
ційного) продукту; по�друге, ринок рекламних по�
слуг, тобто взаємодія рекламодавців та компаній, які
спеціалізуються на виробництві та/чи розповсю�
дженні рекламного продукту. Ці ринки, по суті, яв�
ляють собою дві сторони одного сектора економі�
ки (виду економічної діяльності), тому що рекла�
ма найчастіше є результатом діяльності рекламного
бізнесу. Однак у деяких випадках ці ринки не слід
повністю ототожнювати, адже виробництво і роз�
повсюдження реклами може проводитися підпри�
ємницькими структурами і самостійно. Особливо
це стосується великих компаній, які можуть займа�
тися рекламуванням власної продукції.

Для розробки ефективних рішень у рамках
регулювання діяльності рекламного бізнесу слід
враховувати вплив глобалізації окремо на ринок
реклами та на ринок рекламних послуг. Слід заз�
начити, що такий вплив слід розглядати не тільки
як причину (глобальні фактори) виникнення змін
у структурі та функціях об’єкта, а і як включення
об’єкта у глобалізаційні процеси, тобто сукупність
його природних (еволюційних чи революційних)
перетворень, спрямованих на адаптацію до нових
умов (глобальні умови). У зв’язку з цим, з точки
зору регулювання, виникає ціла низка актуальних
питань щодо корегування напрямів розвитку рек�
ламного бізнесу і рекламної діяльності. Держава,
регулюючий вплив якої унаслідок глобалізації «ви�
холощується», повинна компенсувати його на
основі створення нової парадигми регулювання
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інформаційних процесів, зокрема тих, які мають
сильний соціальний вплив (насамперед реклами).
В інформаційній сфері, особливо у контексті по�
ступу інформаційної глобалізації, традиційний
дирижизм має бути замінений (у конкретно�прак�
тичному розумінні) на модель активного управ�
ління через партнерство і взаємне сприяння.

При розгляді ринку реклами слід враховувати
наступне: 1) сильний вплив глобалізації, зокрема
глобального рекламного продукту, що породжує
інформаційну конкуренцію; 2) ринок стрімко
включається у глобалізаційні процеси, причому
моделі і параметри включення різних сегментів
рекламного бізнесу (глобальних і мультинаціо�
нальних) є різними; 3) інтенсивна глобалізація
ЗМІ та зміна їх ролі в інформаційному суспільстві
поєднується з неможливістю держави впливати
на увесь масив рекламного продукту (зміст рек�
лами та параметри рекламної діяльності), особ�
ливо його «частини», що розповсюджується че�
рез глобальні інформаційні мережі; 4) глобаліза�
ція реклами стимулює зовнішні потоки товарів,
послуг, капіталів та людей, неоднозначно впливає
на підприємницьку активність, а також сприяє
поширенню впливу міжнародного бізнесу.

При розгляді ринку рекламних послуг слід
враховувати наступне: 1) в умовах глобалізації
розширюється діяльність транснаціональних
рекламних компаній (міжнародних груп), які мо�
жуть повністю змінити конкурентний порядок
усього сектора; 2) діяльність транснаціональних
рекламних компаній більше спрямована на адап�
тацію та розповсюдження глобальної реклами,
але вони також можуть освоювати виробництво
рекламного продукту для національних рекламо�
давців (для зовнішнього та внутрішнього роз�
повсюдження); 3) через незворотність глобалі�
зації особливу увагу слід приділяти конкуренто�
спроможності національного рекламного бізне�
су (перш за все малих компаній), особливо щодо
отримання інноваційних конкурентних преваг;
4) вплив глобалізації на функціонування реклам�
ного бізнесу виявляється у: розповсюдженні
досвіду та інновацій; уніфікації технологій роз�
повсюдження реклами; 5) інтенсивність вклю�
чення ринку у глобалізаційні процеси визначає
рівень активізації імпорту й експорту рекламних
послуг; 6) глобальні сегменти екзистенційно
спрямовані на розповсюдження глобальної рек�
лами, тому вплив глобалізації та інтенсивність
включення у глобалізаційні процеси більші у
порівнянні з мультинаціональними сегментами.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити
висновок про необхідність забезпечення гнуч�
кості системи державного регулювання діяльності
рекламного бізнесу та використання глобально�
го підходу, для якого характерна інтегрованість
напрямів (за видами реклами та рівнями регулю�
вання) та урахування особливостей кожного сег�

мента рекламного бізнесу, а також світових тен�
денцій розвитку цієї індустрії.

В умовах глобалізації (у тому числі через по�
силення взаємної залежності національних еко�
номік та гармонізацію циклічності їх функціону�
вання) розвиток рекламного бізнесу окремих
країн відбувається у рамках глобальних трендів. Ці
тренди зумовлені закономірностями еволюції
світового господарства, тому обов’язково торк�
нуться всіх країн (більш чи менш відкритих). Ма�
гістральні напрями розвитку рекламної діяльності
визначаються рекламним світовим ринком, який
набуває ознак глобальності. Це починає проявля�
тись як на ринку реклами (у більшій мірі), так і
на ринку рекламних послуг. У зв’язку з цим ви�
никають нові матеріально�практичні підстави для
змін у регулюванні розвитку рекламного бізнесу.
Зокрема, пріоритетна увага має приділятись роз�
витку міжнародного співробітництва у сфері ре�
гулювання інформаційних процесів і діяльності
глобальних ЗМІ, а також створенню умов для
ефективної взаємодії національного рекламного
бізнесу (у тому числі через діяльність різних об’єд�
нань спеціалізованих компаній) з міжнародними
галузевими організаціями (наприклад, ESOMAR).
Це дозволить більш гармонійно включитися у
глобальне інформаційне середовище у статусі не
тільки «споживача» реклами, а й учасника міжна�
родної рекламної діяльності.

Однак прояви глобальних тенденцій у різних
країнах не є однаковими, залежать від впливу
місцевих умов. Вони можуть досить суттєво ко�
регуватися на національному рівні через вплив
системи державного регулювання. Тому слід вра�
ховувати її ефективність і характер наслідків тих
змін, що відбуваються. При цьому, слідуючи на�
пряму глобальних трендів, необхідно орієнтува�
тись не на минулі чи сучасні, а на майбутні зміни.
В умовах глобалізації передбачення набуває особ�
ливого значення, однак ускладнюється і має
здійснюватись у контексті стратегічного плану�
вання розвитку національної економіки.

Велике значення у процесі корегування про�
явів глобальних трендів має урахування місцевих
(локальних) особливостей національної економі�
ки, а саме: 1) рівня розвитку і структури національ�
ної економіки; 2) якості становлення ринкової
моделі господарювання, окремих інститутів забез�
печення вільної конкуренції; 3) характер змін єм�
ності ринку та якісних параметрів попиту; 4) ста�
новлення інформаційного сектора та розвиток
інформаційних компонентів споживчого ринку;
5) рівень і переважаючі прояви тіньової економі�
ки; 6) якість державного регулювання економіки;
7) особливості ведення бізнесу в окремих секто�
рах економіки (зокрема, неформальні інститути);
8) цивілізаційні детермінанти споживання тощо.
Вплив місцевих особливостей, навіть при віднос�
но високому рівні відкритості національної еко�
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номіки, може бути значним, а в окремих випадках
критично важливим. Це стосується, насамперед,
їх впливу на рівень витрат з надання послуг з роз�
робки і розповсюдження реклами, а також інно�
ваційну діяльність рекламних компаній.

Розвиток рекламного бізнесу є природно об�
меженим (у фізичному та соціопсихологічному
плані), однак потрібним для забезпечення стало�
го економічного зростання. Це вимагає розробки
певних критеріїв його ефективності та оцінки того,
наскільки гармонійно та чи інша модель реклам�
ної індустрії вписується у структуру національної
економіки, сприяє її прогресивним перетворенням
і динамізації. На сучасному етапі (зокрема у кон�
тексті глобалізації ринків) розвиток практично всіх
секторів економіки забезпечується за рахунок
впливу ринкових сил. У рекламному бізнесі рівень
державного втручання має бути мінімальним (за
винятком регламентації змісту реклами) та окре�
мих питань оренди державної власності. Врахо�
вуючи передбачення перспектив глобалізації,
рекламна індустрія має бути максимально відкри�
тою для міжнародного середовища. Допомога на�
ціональним компаніям має зосереджуватись вик�
лючно на двох основних моментах: активізація
інноваційної діяльності рекламного бізнесу та
підвищення якості людського капіталу рекламно�
го бізнесу (освіта і професіоналізація). Серед
практичних кроків вирішення відповідних зав�
дань слід виділити наступні: 1) активізація дослі�
джень і розробок у сфері нових матеріалів і тех�
нологій, що застосовуються у рекламній діяль�
ності; 2) впровадження системи пільг (податко�
вих, кредитних і тарифних) для лідерів реклам�
ного ринку, які масштабно впроваджують інновації
та/чи експортують рекламні послуги; 3) створен�
ня режиму додаткового інформаційного забезпе�
чення інноваційно активних рекламних компаній;
4) розширення ліцензування навчальних закладів,
що готують рекламістів; 5) стимулювання залучен�
ня іноземних професіоналів до реалізації реклам�
них проектів і освітніх програм.

Висновки. Рекламний бізнес України буде
розвиватися за глобальними тенденціями. Він
може бути партнером держави у реалізації інфор�
маційної політики та стимулюванні економічної
активності (наприклад, підтримки малого та но�
вого бізнесу). Однак сьогодні держава має нор�
малізувати стан цього сектора та створити умови
для його гармонійного розвитку. Інтеграція віт�
чизняної рекламної індустрії у глобальний простір

сполучена з певними труднощами та може вик�
ликати вихід національних компаній з ринку.
Тому особливу увагу слід приділяти питанням
адаптації сектора до умов глобалізації, зокрема
отримання конкурентних переваг, пов’язаних з
інноваціями та людським капіталом. У перспек�
тивних дослідження за цим напрямом передба�
чається дослідити особливості інтернаціоналізації
рекламної індустрії України.
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АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Раціональне землекористування є обов’язковою складовою комплексної системи експлуатації
та охорони природних ресурсів. Екологічна незбалансованість сільськогосподарського виробництва призво^
дить до посилення руйнівних тенденцій у використанні найціннішого багатства українського народу — землі.

Ключові слова: деградація, інвентаризація, екосистема, ерозія, модернізація, моніторинг, окультурен^
ня, реформа, родючість, сівозміна, технологія.

Summary. The rational land tenure is of obligatory making complex system of operation and protection of natural
resources. Ecological несбалансированность of agricultural manufacture results in amplification (strengthening) the
destructive tendencies in use of most valuable riches of the Ukrainian people — grounds.

Key words: degradation, inventory, ecosystem, erosion, modernization, monitoring, okulturyuvannya, reform,
fertility, crop rotation, technology.

Постановка проблеми. Ми, українці, маємо
безцінне багатство, дароване нам природою, —
родючі землі, здатні не лише задовольняти потре�
би жителів держави у продуктах харчування, але
й приносити країні неабиякі прибутки. Втім, не
слід забувати, що родючість земель неможливо
розглядати як раз і назавжди надану їм влас�
тивість. Вона суттєво змінюється під впливом
різних факторів, серед яких поряд з природними
велике значення має вплив господарської діяль�
ності людини: застосування агротехнічних та
меліоративних заходів, правил обробітку ґрунтів,
заходів для підтримки та поліпшення балансу
поживних речовин у ґрунтах і т. д.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пору�
шенню природного середовища, деградації зе�
мельних ресурсів та розробкою наукових основ
раціонального землекористування займаються
багато вчених та аграріїв. Про це свідчать роботи
вчених Ф. Д. Заставного, С. А. Балюк, О. М. Ма�
ринича, В. М. Пащенка. Проте деякі питання
залишаються невирішеними або дискусійними і
обумовлюють необхідність подальшого їх науко�
вого обґрунтування в контексті удосконалення
земельних відносин на ринкових засадах.

Мета статті. Необхідною умовою високо�
ефективного, екологічно безпечного використан�
ня зрошувальних земель стає розробка і впрова�
дження комплексу заходів з управління родючістю
зрошуваних земель, поліпшення їх агроекологіч�
ного стану та рівня використання. Цей комплекс
повинен постійно адаптуватися до мінливості при�
родних та антропогенних факторів з метою одер�
жання максимально можливого прибутку при дот�
риманні вимог збереження земельних ресурсів,
охорони ґрунтів і підтримання рівноваги природ�

них процесів як у межах агромеліоративних ланд�
шафтів, так і в біосфері в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. У
підручниках та наукових працях із землеробства
зустрічаємо різні формулювання понять, кате�
горій, видів, груп ґрунтової родючості: природ�
на, первинна, актуальна, потенційна, штучна,
культурна, відносна, порівнювальна, дійсна, аб�
солютна, ефективна, економічна. Деякі поняття
ототожнюються: родючість природна, або потен�
ційна; відносна, або порівняльна; ефективна, або
економічна. У зв’язку з тим, що родючість ґрун�
ту утворюється під дією природних і соціально�
економічних факторів, вона належить до розря�
ду природних і економічних категорій: природ�
на, ефективна й економічна.

Природна родючість ґрунту. Грунт як природ�
но�історичне тіло володіє визначеною родючістю,
яка називається «природною родючістю». Вона є
результатом розвитку ґрунтоутворювальних про�
цесів, які призвели до утворення даного ґрунту
як природного тіла, до якого не доторкалась рука
людини. Вона притаманна лише цілинним зем�
лям. Характеризується комплексом взаємозв’яза�
них механічних, фізичних, хімічних, фізико�
хімічних і біологічних властивостей, які обумов�
люють життєдіяльність рослинних організмів.
Водночас рослинність і мікроорганізми також
діють на зміну і напрямок ґрунтових процесів, а
отже, і на родючість ґрунту.

Ефективна родючість ґрунту. Як тільки люди�
на починає використовувати ґрунт (землю) з гос�
подарською метою, він стає засобом виробництва.
Людина господарською діяльністю (обробітком та
іншими технологічними процесами) впливає на
розвиток і зміну родючості ґрунту; його родючість
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проявляється у величині врожаю культурних рос�
лин. Цю категорію виділяють як ефективну ро�
дючість, її рівень залежить не тільки від природ�
ної родючості ґрунту, але й більше від процесу і
характеру сільськогосподарського використання та
культури землеробства. Застосування засобів об�
робітку, добрив, меліоративних заходів прояв�
ляється і на напрямку ґрунтоутворення: змінюєть�
ся природна родючість, створюється її штучний
ступінь. Але це не нова категорія родючості, а та
сама природна родючість, яка за допомогою штуч�
них заходів набуває більш високого ступеня роз�
витку. Штучний ступінь родючості і природна ро�
дючість зв’язані між собою і впливають на вро�
жайність. Ефективна родючість та її новий штуч�
ний ступінь тісно зв’язані з розвитком соціально�
економічних умов. Звідси випливає необхідність
виділення категорії економічної родючості ґрунту.

Економічна родючість ґрунту. В підручниках
і працях деяких учених економічна родючість як
категорія не виділяється, вона ототожнюється з
поняттям «ефективна родючість». Це поняття
«економічна родючість» доцільно виділяти як
окрему категорію ґрунтової родючості, адже в
суспільному виробництві ґрунт виступає предме�
том і знаряддям праці. В процесі застосування
праці, знарядь і знань, при правильному став�
ленні ґрунт поліпшується; при цьому змінюється
природна і підвищується ефективна родючість,
перетворюючись в економічну, яка реалізується
у визначеній кількості споживчих вартостей.

Економічна родючість — це здатність зем�
леробства, зумовлена соціально�економічними
факторами, використовувати і підвищувати при�
родну родючість ґрунту.

З розвитком науково�технічного прогресу і ви�
робничих сил суспільства створюються умови пра�
вильного використання земельних ресурсів і підви�
щення природної та економічної родючості ґрунту.

Родючість ґрунту є такою властивістю, яка
здатна до відтворення і в природних умовах, і при
сільськогосподарському використанні ґрунту. Від�
творення родючості може бути розширеним, про�
стим і неповним. Розширене відтворення родю�
чості — це поліпшення сукупності властивостей
ґрунту, які впливають на його родючість. Просте —
це відсутність помітних змін сукупності властиво�
стей ґрунту, які впливають на його родючість.
Неповне — це погіршення властивостей ґрунту, які
впливають на його родючість. Це широко розпов�
сюджене як у світі, так і у нашій країні явище має
негативні наслідки в природному й соціально�еко�
номічному відношеннях. Зниження родючості
ґрунту відбувається за рахунок трьох основних
процесів. Перший — антропогенна деградація
(ерозія, викликана людиною, вторинне засолення,
вторинне заболочення). Другий — виснаження
ґрунту (зменшення запасів гумусу, поживних ре�
човин тощо). Третій — стомлення ґрунту (накопи�

чення в ньому різних токсичних елементів, вик�
ликаних неправильними сівозмінами, надлишком
хімічних засобів тощо). Для підвищення ефектив�
ної і природної родючості треба впроваджувати
науково обґрунтовані системи землеробства, що
може забезпечити окультурення ґрунтів.

Окультурювання ґрунтів — систематичне ви�
користання заходів щодо підвищення їх родю�
чості з урахуванням генетичних властивостей,
вимог сільськогосподарських культур, тобто фор�
мування ґрунтів із більш високим рівнем ефек�
тивної й потенційної родючості.

Проте не можна забувати, що окультурювання
ґрунту має бути науково обґрунтованим із вико�
ристанням екологічного підходу. Ще В. В. Докучаєв,
порівнюючи ґрунт з породистим конем, зазначав,
що нещадна експлуатація та голодний раціон
обов’язково викличуть виснаження навіть найсиль�
нішої тварини, тобто найродючішого ґрунту.

Таке штучне обмеження біорізноманітності в
агроценозі робить подібні екосистеми нестійки�
ми. Саме тому едафотопи агроценозів потребують
прискіпливої уваги та бережного ставлення [1].

Деградація земель — болюча проблема. За
одностайним ствердженням фахівців у галузі зем�
лекористування, стан земельних ресурсів як у
цілому в Україні, так і на території нашої області
поступово погіршується: відбувається збільшен�
ня еродованої ріллі, яка нині в межах України
становить близько 11 млн. га, еродованих сільсь�
когосподарських угідь — більше 13 млн. га. В
межах нашої області нараховується 1212,7 тис. га
еродованих сільськогосподарських угідь (58,1 %),
з яких рілля складає 1025, 4 тис. га, або 57,2 % їх
загальної кількості. За ступенем еродованості
земель слабоеродованих налічується 685,9 тис. га
(32,8 %), середньоеродованих — 331,2 (15,9 %),
сильноеродованих — 195,6 тис. га (9,4 %). Водна
й вітрова ерозія завдає великої шкоди сільському
господарству області, адже внаслідок дії ерозій�
них процесів поступово руйнується та змиваєть�
ся родючий шар ґрунту, значно погіршуються
фізико�хімічні властивості ґрунтів. Згідно з роз�
рахунками Інституту охорони ґрунтів УААН повні
прямі збитки (втрати ґрунту від водної та вітро�
вої ерозії) складають 79,1 млн. т (32,3 т на гектар
усіх еродованих земель). Недобір продукції на
еродованих землях досягає 4,4 млн. ц зерна,
686 тис. ц олійних культур, більш мільйона цен�
тнерів картоплі та овечево�баштанних, 81 тис. ц
фруктів, 5,3 млн. ц кормів (у кормових одиницях).
Сумарний недобір продукції — 11 млн. ц зерно�
вих одиниць. Найбільш негативно внаслідок дії
ерозійних процесів на стан родючості ґрунтів
впливає втрата гумусу — найважливішого показ�
ника продуктивності сільськогосподарських угідь,
адже саме гумус є найважливішим джерелом по�
живних речовин, необхідних для нормального
розвитку рослин. Окрім цього, він визначає ве�
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личину ферментної активності та є найбільшим
джерелом накопичення сонячної енергії, тобто
виконує одну з найважливіших біосферних фун�
кцій. Про наслідки згубної дії ерозійних процесів
ґрунтів можливо судити й по наступних цифрах:
запаси гумусу в 1,5�метровому шарі чорноземів
звичайних нееродованих складають 150–200 т/га,
у слабозмитих — 120–150, середньозмитих — 80–
120 і сильнозмитих лише — 50–80 т/га. В даний
час на території Запорізької області з 1906,8 тис.
га орних земель лише 1,3 тис. га мають вміст гу�
мусу більше 5,0 %, 83,0 тис. га — від 4,1 до 5,0 %;
520,0 — від 3,1 — до 4,0 %; 771,4 — від 2,1 до 3,0 %.
І менше 2 % гумусу — тобто поверхневий шар
практично представлений ґрунтоутворювальною
породою, мають 169,8 тис. га. Причини втрати та
необхідні складові збереження родючості. Одним
із факторів, що є причиною розвитку ерозійних
процесів, є надмірна сільськогосподарська ос�
воєність і розораність території, порушення еко�
логічно допустимого співвідношення площ ріллі,
природних кормових, лісових і водних угідь, що
негативно впливає на стійкість агроландшафту. Ці
негативні явища обумовлені, перш за все, резуль�
татом екстенсивного ведення сільськогосподарсь�
кого виробництва та недотриманням екологічних
вимог землекористування. На сьогодні за рівнем
сільськогосподарського освоєння — 69,3 % та ро�
зораності території — 53,95 % Україна значно пе�
ревищила межі, прийняті у цивілізованих країнах.
Для порівняння: рівень освоєння земельних ре�
сурсів країн Європи складає в середньому 53 %–
65 %, а розораність території — 26 %–30 %.

Рівень розораності сільськогосподарських
угідь по Україні складає в середньому 77,8 %, Тоді
як розораність сільськогосподарських угідь, на�
приклад, в Англії складає 34,5 %, у США —
43,5 %, у Франції — 60,6 %.

У Запорізькій області розораність сільськогос�
подарських угідь навіть перевищує середній показ�
ник по Україні і становить 84,8 %. А в таких райо�
нах Запорізької області, як Великобілозерський,
Веселівський, К�Дніпровський, Михайлівський,
цей показник сягнув за 91 %. При цьому, за даними
Інституту землеробства УААН, досягнення еколо�
гічної рівноваги в агроландшафтах можливе лише
за умов, коли частка орних земель у складі сільсько�
господарських угідь не перевищує 55–60 %.

Значно ускладнило ситуацію і реформування
недержавних та приватизації земель державних
сільськогосподарських підприємств, у результаті
чого суттєво збільшилась чисельність землевлас�
ників та землекористувачів, відбулося створення
нових агроформувань ринкового типу та приват�
них господарств. Ці перетворення в аграрній сфері
відбувались без достатнього науково�методологі�
чного, організаційного і фінансового забезпечен�
ня, що призвело до порушення практично всіх
раніше існуючих науково обґрунтованих сівозмін.

Ведення сільського господарства стало спря�
мовуватись виключно на одержання максимально�
го прибутку за будь�яких обставин. З цією метою
новими землевласниками та землекористувачами
(орендарями) перевага стала надаватися вирощу�
ванню найбільш економічно вигідних культур,
таких як соняшник та ріпак, не враховуючи, що
ці культури посилюють дію ерозійних процесів та
деградацію земель. Наприклад, в останні роки у
Приморському районі області більше як 30 %
структури посівних площ займав соняшник, у
Пологівському районі цією культурою було зайня�
то 27,7 % посівної площі, в Чернігівському райо�
ні — 27 %, у Куйбишевському районі — 24,2 %.

Перестали враховуватися стан ґрунтів, агро�
технічні вимоги. Соняшник продовжує масово
засіватися по три і більше років на одних і тих же
земельних ділянках. Практично нікого із сьогод�
нішніх землекористувачів не цікавить, що таке
використання земель призводить до надмірного
виснаження ґрунтів, сприяє посиленню процесів
деградації, призводячи до екологічної кризи дег�
радованих та малородючих земель.

Сьогоднішні землекористувачі та землевлас�
ники в своїй більшості, на жаль, не замислюють�
ся над питаннями про важливість застосування
системи сівозмін, необхідність внесення добрив,
правильність обробітку ґрунту.

Втім, про позитивність чергування сільсько�
господарських культур для підвищення родючості
ґрунтів було відомо ще за часів Древнього Риму.
Ще тоді було встановлено, що правильне чергу�
вання культур дає можливість більш ефективно ви�
користовувати наявні в ґрунтах елементи живлен�
ня та вологу, тоді як постійне вирощування однієї
культури призводить до одностороннього висна�
ження ґрунтів. Тому правильне чергування виро�
щуваних культур значно підвищує результа�
тивність боротьби з бур’янами, знижує можливість
захворювання культури, сприяє підвищенню вро�
жайності та отриманню якісної продукції.

Сьогодні ми отримуємо урожаї лише за рахунок
природного біоенергетичного потенціалу ґрунтів —
не турбуючись про відновлення їх родючості.

В таких умовах використання нині у За�
порізькій області з наявних 1905 тис. га орних
земель лише 840 тис. га відповідають допустимим
нормам родючості, з кожних 10 га сільськогоспо�
дарських угідь тільки 1 га має екологічно безпеч�
ний і сталий стан.

Незважаючи на те, що вже досить тривалий
час науковці та фахівці�практики не один рік
поспіль б’ють тривогу з приводу продовження
практики хижацького використання сільськогос�
подарських земель, діючим сьогодні земельним за�
конодавством так і не врегульоване питання щодо
можливості приступати до використання земель
сільськогосподарського призначення лише за на�
явності затверджених в установленому законодав�
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ством порядку проектів землеустрою. За відсут�
ності цих законодавчих вимог більшість сільсько�
господарських підприємств продовжує здійснюва�
ти свою діяльність з вирощування сільськогоспо�
дарських культур без дотримання науково�обґрун�
тованої системи сівозмін, правил обробітку ґрун�
ту, дотримання технологій вирощування різних
видів сільськогосподарських культур і т. д.

Сьогодні ґрунтові ресурси України, як вже
було сказано, перебувають у критичному стані.
Подальше погіршення ситуації може призвести
до непередбачуваних екологічних наслідків. Тому
нині як на законодавчому, так і на місцевому
рівнях необхідно докласти чимало зусиль для
зміни ситуації на краще.

Використання ґрунтових ресурсів України
повинно, нарешті, почати здійснюватись на
принципах розширеного відтворення ефективної
родючості ґрунтів. Лише такий підхід може забез�
печити зростання добробуту населення нині та
створити усі можливості для передачі у спадок
нашим дітям родючу землю, а не пустелю.

Успіх проведення земельної реформи нероз�
ривно пов’язаний з виконанням комплексу робіт
з охорони земель, проведенням землевпорядних та
землеоціночних робіт: інвентаризації земель, виз�
начення та поновлення грошової оцінки, розме�
жування земель державної і комунальної власності.

У 2011 році особливу увагу слід звернути,
насамперед, на завершення робіт з інвентаризації
земель та поновлення грошової оцінки населених
пунктів. Довідково, за даними статистичної звіт�
ності, зараз у межах області землі несільськогос�
подарського призначення в межах населених
пунктів проінвентаризовані на 86,37 % від загаль�
ної площі, за межами населених пунктів інвента�
ризацію цих земель виконано на 86,39 %.

Нормативну грошову оцінку земель населе�
них пунктів Запорізької області виконано сто�
відсотково. Однак її поновлення нині необхідне
у 2 містах обласного значення — м. Токмак та
м. Мелітополь, 5 містах районного значення —
Василівка, Вільнянськ, Гуляйполе, Дніпрорудне,
Пологи; 21 селищі міського типу та 990 сільських
населених пунктах.

Низькими залишаються темпи виконання
робіт з нормативної грошової оцінки земель за
межами населених пунктів — лише 33,3 %.

З метою виконання зазначених робіт, отриман�
ня економічного ефекту та прискорення земельної
реформи всім головам райдержадміністрацій та
районних рад Головним управлінням надіслано ли�
сти, в яких рекомендовано у 2011 році надходження
від втрат сільськогосподарського та лісогосподарсь�
кого виробництва концентрувати на спеціальному
бюджетному рахунку районної ради та спрямувати,
насамперед, на виконання робіт з поновлення гро�
шової оцінки земель населених пунктів та проведен�
ня робіт з інвентаризації земель [2].

Існує комплекс заходів щодо поліпшення
еколого�меліоративного стану зрошуваних земель
і підвищення їхньої родючості:

1. Реконструкція і модернізація зрошуваль�
них систем з урахуванням їхнього еколого�мелі�
оративного стану. Потреба у зрошенні як у ціло�
му в Україні, так і для окремих її регіонів зале�
жить від різних сценаріїв розвитку агропромис�
лового комплексу України. При цьому мінімаль�
но необхідна площа зрошення в Україні має ста�
новити 1,5–1,7 млн. га. За такої площі на зрошу�
вальних землях гарантовано буде вирощуватись
3,5–4,0 млн. т зерна, близько 5,0 млн. т овочів,
3,0–3,5 млн. т фруктів та винограду.

2. Раціональна структура посівних площ та
сівозмін, орієнтованих на ринкові умови госпо�
дарювання з обов’язковим включенням у сіво�
зміни багаторічних бобових трав.

3. Поповнення ґрунту органічною речовиною
за рахунок рослинних решток, органічних добрив,
сівозмін з багаторічними бобовими травами.

4. Ефективне застосування мінеральних доб�
рив. На сучасному етапі впроваджуються нові
ефективні агротехнології, які передбачають зни�
ження доз мінеральних добрив та підвищення їх
окупності в 1,5–2 рази за рахунок оптимізації
строків і способів внесення.

5. Застосування різних способів поливу (до�
щування, краплинне зрошування, поверхневе)
для зрошення різноманітних сільськогосподарсь�
ких культур залежно від ґрунтово�кліматичних
умов їхнього вирощування, наявності, конст�
рукції та технічного стану існуючої мережі зро�
шувальних систем.

6. Використання сучасних моделей управлін�
ня меліорацією земель, підвищення ролі земле� і
водокористувачів в управлінні зрошенням, а також
залучення приватної ініціативи у вигляді інвестицій.

7. Організація та ведення еколого�меліоратив�
ного моніторингу зрошувальних земель [3, с. 15].

Для наукового та нормативно�методичного за�
безпечення комплексу заходів останнім часом роз�
роблено Концепцію екологічного нормування при�
пустимих антропогенних навантажень на ґрунтовий
покрив та сформульовано Принципи адаптивного
управління родючістю зрошувальних земель.

Суть концепції адаптивного управління ро�
дючістю зрошувальних ґрунтів розкривається у
визнанні провідної ролі ґрунтово�екологічних
факторів, закономірностей, спрямованості та ін�
тенсивності ґрунтових процесів і режимів, агро�
генної еволюції ґрунтів, ресурсного забезпечен�
ня та рівня розвитку зрошуваного землеробства.
При цьому зрошувальні землі, особливо чорно�
земи, плантажовані землі, повинні бути віднесені
до особливо цінних ґрунтів і мати пріоритет на
всіх рівнях управління земельним ресурсами [4].

Висновки з проведеного дослідження і перспек>
тиви подальших розвідок у визначеному напрямку.
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Інтегральним показником якості управління ро�
дючістю ґрунтів виступає урожайність сільсько�
господарських культур, її відповідність екологіч�
ним вимогам та еколого�меліоративний стан
ґрунтів. Відповідність отриманих результатів за�
планованим враховується при коригуванні ре�
жимів управління родючістю ґрунтів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зроби�
ти висновок, що забезпечення відтворення родю�
чості ґрунту та охорони земельних ресурсів у За�
порізькій області лежить у площині запроваджен�
ня принципів активного екологічного менеджмен�
ту на кожному з підприємств аграрної сфери.
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ПРОБЛЕМИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено причини імпортозаміщення продукції вітчизняної металургії. Виявляєть^
ся взаємозв’язок між виробництвом, споживанням та динамікою і структурою імпорту деяких видів мета^
лургійної продукції в Україні. Проаналізовано співвідношення внутрішнього споживання металопродукції і
власного виробництва у зарубіжних країнах. Обгрунтовано висновки щодо зниження негативних наслідків
імпортозаміщення в металургійній галузі України з урахуванням її членства в СОТ.

Ключові слова: імпорт, чорні метали, внутрішній ринок, протекціонізм.

Summary. The reasons of import substitution of national metallurgy’s products has been investigatedin the article.
The interrelation of production, consuming and import’s dynamics and import’s structure of some types of metallurgical
products in Ukraine has been defined. Proportioning of domestic consuming of metallurgical products and own production
in foreign countries has been analysed. The conclusion about redusing of negative consequences of import substitution
in metallurgical branch of Ukraine has been made. Ukraine’s membership in WTO (World Trade Organization) has
been taking into consideration in the article.

Key words: import, ferrous metals, home market, protectionism.

Постановка проблеми. Дослідження проблем
імпортозаміщення вітчизняної продукції, особли�
во в базових галузях економіки країни, зокрема ме�
талургії, яка продукує 38 % ВВП і забезпечує робочі
місця більш як 254 тис. робітників, є актуальним з
позицій підтримки безпеки економіки України.

Аналіз досліджень і публікацій. З розвитком
ринкових відносин та поглибленням курсу Украї�

ни на інтеграцію в світове господарство зростає
вплив зарубіжних ринків на економіку України.
З однієї сторони, цей процес є позитивним, ос�
кільки імпортні товари збільшують пропозицію
на вітчизняних галузевих ринках. З іншої сторо�
ни, умовою реалізації імпорту в Україні є його
конкурентні переваги щодо споживчих і вартіс�
них характеристик. І в цьому зв’язку конкурен�
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тоспроможність імпорту створює певну загрозу
вітчизняним виробникам галузевих товарів.

У вітчизняній економічній літературі імпор�
тозаміщення розглядається з макроекономічних
позицій, тобто оцінки ефективності структури
імпорту товарів в Україну [1, 2]. Деякі положен�
ня авторів є дискусійними, наприклад, рекомен�
дації уряду щодо забезпечення пільгового режи�
му експорту продукції галузей, що здійснюють
виробництво імпортозамінників [3].

Мета статті полягає у виявленні причин та
наслідків імпортозаміщення вітчизняної металур�
гійної продукції в Україні.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом
в Україні спостерігається збільшення імпорту
металопродукції, загалом Україна імпортує
1 млн. тонн металу на рік. Основними поста�
чальниками металургійної продукції в Україну є
Росія, Білорусь, Казахстан, ЄС та країни Близь�
кого Сходу та Азії.

Однією з причин невпинного зростання
імпорту металопродукції є скорочення виробниц�
тва високотехнологічної продукції вітчизняними

металургійними комбінатами. В Україні чорні
метали виробляють такі підприємства, як ВАТ
«Мітал Стіл Кривий Ріг» (ArcelorMittal), ВАТ
«ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК Азовсталь» (Метін�
вест Холдинг), ВАТ «Запорізький мет. комбінат
«Запоріжсталь», ВАТ «Алчевський мет. комбінат»
(Індустріальний Союз Донбасу), ВАТ «Дніпровсь�
кий мет. комбінат ім. Дзержинського» (Індустрі�
альний Союз Донбасу), ВАТ «Єнакіївський мета�
лургійний завод» та «Метален» (Метінвест Хол�
динг), ВАТ «Макіївський мет. комбінат», ВАТ
«Дніпропетровський мет. комбінат ім. Петровсь�
кого», ВАТ «Донецьксталь�металургійний завод».

Основними видами продукції металургійної
галузі є чавун, сталь, прокат чорних металів, тру�
би стальні. З них до високотехнологічної про�
дукції металургійного виробництва належать ме�
талопродукти з легованих, нержавіючих та спе�
ціальних сталей. Металургійні підприємства Ук�
раїни значно скоротили марочний і розмірний
сортаментний ряд продукції, зменшили виробниц�
тво високотехнологічної продукції та збільшили
виробництво напівфабрикатів. (табл. 1)

Таблиця 1
Виробництво металопродукції в Україні в період 1990–2010 рр., млн. т [4]

У порівнянні з 1990 р. фізичні обсяги вироб�
ництва металургійної продукції знизились по
залізній руді на 58 %, чавуну — 61 %, сталі — 33 %,
прокату — 45 %, стальних труб — 29 %. Знос ос�
новних фондів та відсталість технологій породжує
проблему високої собівартості вітчизняної мета�
лопродукції, яку в той же час поглиблюють ціно�
ва політика природних монополістів (Укрзаліз�
ниці, портів, виробників ЗРС, енергоносіїв), ко�
ливання курсу національної валюти, неповернен�
ня податку на додану вартість.

Разом з проблемою спаду виробництва в
період криз важливою проблемою для вітчиз�
няних підприємств металургійної галузі є
відсталість технологій виробництва, яка зумо�
вила зменшення випуску високотехнологічної
продукції. Впровадженню нових технологій
виплавки на вітчизняних металургійних під�
приємствах заважає: 1) недостатня якість сиро�
вини (домішки в залізорудній сировині (ЗРС),
необхідній для киснево�конвекторного та елек�
троплавильного способів виробництва, та вміст
сірки у вугіллі, необхідної для технології пило�
вугільного вдування); 2) недосконалість амор�
тизаційної політики держави.

Висока собівартість вітчизняної металургій�
ної продукції знижує її конкурентоспроможність
як на внутрішньому, так і на світовому ринку.
Металургійні підприємства України у 2009 році
зуміли знизити собівартість однієї тонни метало�
продукціїї до 550 доларів за тонну, в той час як на
підприємствах КНР цей показник склав 510 дол./т,
в Туреччині — 430 дол./т, в РФ — 390 дол./т [5].

Наступною причиною зростання металур�
гійного імпортозаміщення є зменшення попиту
на вітчизняні метали та металопродукцію з боку
українських підприємств�споживачів. В Україні
в останні роки поглиблюється проблема нероз�
виненості внутрішнього ринку та попиту на ме�
талургійну продукцію. Металургійні підприєм�
ства України реалізують тільки 20 % металургій�
ної продукції на внутрішній ринок, а 80 % — ек�
спортують. Про низький рівень внутрішнього
споживання, в тому числі вітчизняних металів
та металопродукції, свідчать порівняльні показ�
ники споживання металу на душу населення: в
Україні 150–180 кг, у Росії — 190 кг/чол., у США,
Японії та ЄС — 340–360 кг/чол. [6]. У Російській
Федерації співвідношення внутрішнього спожи�
вання та експорту металів та металопродукції
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складає 50: 50. Саме завдяки розвиненому внут�
рішньому ринку металургійні комбінати Росії,

США, ЄС зазнали менших втрат за умов світо�
вої економічної кризи (табл. 2).

Таблиця 2
Співвідношення внутрішнього споживання металопрокату і виробництво його в країні, % [7]

Аналіз національних ринків попиту на націо�
нальні метали та металопродукцію показує, що
найнижчим є рівень у країнах СНД (а в Україні
критично нижчий).

Основними споживачами металопродукції є
базові галузі промисловості — машинобудування,
автомобілебудування, будівництво, вагонобудува�
ня та трубна промисловість.

Підприємства галузей�споживачів висува�
ють певні вимоги до якості металургійної про�
дукції (в частині механічних властивостей, ко�
розостійкості, бездефектності). При цьому під�
приємства�споживачі при виборі постачальників

аналізують пропозиції металургійних підпри�
ємств не тільки на внутрішньому ринку, а і на
зовнішньому. Тому підприємства�споживачі за
певних умов надають перевагу металургійній
продукції іноземних виробників, яка відріз�
няється від вітчизняної за якістю та ціною. От�
же, на внутрішньому ринку починає зростати
відсоток імпортованої металургійної продукції.

Як показує динаміка цін за останні роки,
наприклад, на чорний прокат, ціна на вітчизняну
продукцію є неконкурентною: на зовнішньому
ринку від 420 дол./т до 1180 дол./т, а на вітчизня�
ному від 700 дол./т до 1550 дол./т (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка цін на продукцію металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів
на вітчизняному та зовнішньому ринках, дол. США/т [8]

Рис. 2. Споживання сталі в Україні в 1990–2008 рр. [9]

Споживання металопродукції, зокрема сталі, на
внутрішньому ринку України залежить від обсягів
виробництва галузей�споживачів, які, починаючи від
1990 року, скоротили його майже в 2 рази (рис. 2).

Порівняємо обсяги вітчизняного виробниц�
тва, імпорту та споживання сталі в Україні в пе�
ріод 2001–2010 рр. (рис. 2, 3, 4).

Аналіз пропозиції сталі з боку вітчизняного
виробництва та імпорту має логічну законо�
мірність: чим менші обсяги вітчизняного вироб�
ництва, тим більші обсяги імпорту.
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Рис. 3. Динаміка виробництва сталі
в Україні [4]

Рис. 4. Динаміка імпорту сталі на внутрішній ринок
України [10]

У цілому зростання імпорту металів та ме�
талопродукції має стійку тенденцію (за винят�
ком падіння пропозиції як реакції на падіння

попиту та виробництва в період світової
фінансово�економічної кризи 2008–2009 рр.)
(рис. 5, 6).

Рис. 5. Динаміка імпорту чорних металів та виробів
з них на внутрішній ринок України [4]

Рис. 6. Динаміка виробництва чорних металів
та виробів з них в Україні [4]

Останні десять років імпорт в Україну чор�
них металів та виробів з них також зростає. У 2008
році Україна імпортувала чорних металів на сум�
му 3299, 32 млн. дол. США, досягнувши макси�
мальної відмітки з моменту незалежності Украї�
ни. Основними імпортерами металопрокату у
2010 році стали підприємства трубної галузі (31 %
від обсягу імпорту), машинобудівні підприємства
(23,7 %), металоторговельні компанії (16,4 %), а
також підприємства гірничо�металургійного ком�
плексу (13,5 %). Підприємства, окрім імпорту го�
тової металургійної продукції, також ввозять на�
півфабрикати для подальшого переділу за толін�
говою схемою. Основними країнами�постачаль�
никами сталевих напівфабрикатів є Росія та Біло�
русь. У структурі імпорту сталевих напівфабри�
катів значне місце займає трубна заготовка в ос�
новному російського виробництва (табл. 3).

Україна змушена імпортувати також і ресур�
си для виробництва металів і металопродукції,
зокрема коксівне вугілля. Це також зумовлено
надлишковими для власної металургії потужнос�
тями коксохімічних заводів і неможливістю забез�
печити завантаження всіх коксохімічних заводів

України власним вугіллям. Тому, щоб вітчизняне
виробництво сталі залишалося на рівні 40 млн.
тонн, за рік необхідно імпортувати 3,5–5,0 млн.
тонн коксівного вугілля.

Іншою причиною збільшення імпорту є неза�
хищеність вітчизняного металургійного ринку від
конкуренції з боку металургійного імпорту.

Посилення конкуренції між країнами�вироб�
никами металургійної продукції веде до галузе�
вого протекціонізму, який використовують у двох
формах: перша — це ухвалення стимулюючих
програм, а друга — введення обмежень на імпорт.
Наприклад, стимулюючі програми були прийняті
в Китаї щодо національного споживання мета�
лопродукції та регулювання експорту фіскальни�
ми методами. В той же час застосування торго�
вельних обмежень на імпорт спостерігалися в ЄС,
США та Росії. Уряди цих країн передбачали вста�
новлення квот, тарифних обмежень та антидем�
пінгові розслідування щодо імпортерів металів та
металопродукції. Так, антидемпінгові розсліду�
вання застосовувалися і по відношенню до Ук�
раїни. Наприклад, у листопаді 2008 року Мініс�
терство комерції та промисловості Республіки
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Таблиця 3
Географічна структура імпорту сталевих напівфабрикатів [11]

Індія порушило антидемпінгове розслідування
щодо імпорту на територію Індії гарячекатаного
сталевого прокату походженням з п’ятнадцяти
країн світу, у тому числі, з України. Це антидем�
пінгове розслідування було припинене у серпні
2009 року Міністерством комерції та промисло�
вості Республіки Індія без застосування обмежу�
вальних заходів проти української продукції.

Висновки. Проведене дослідження проблеми
імпортозаміщення у металургійній галузі Украї�
ни дозволяє зробити наступні висновки:

1. На нинішньому етапі необхідне посилен�
ня державного контролю за основними витрата�
ми, модернізації виробництва, розвитку опти�
мальної сировинної, енергетичної та транспорт�
ної бази. У металургійній галузі України необхі�
дно активізувати моніторинг цінової політики
імпортерів металургійної продукції з Російської
Федерації, Казахстану та Білорусі на предмет ви�
явлення випадків демпінгування.

2. Міністерству металургії України доцільно
ініціювати застосування необхідних щодо цього
заходів. Введення симетричних тарифних бар’єрів
для імпорту чорних металів та виробів з них із тих
країн, які, всупереч вимогам СОТ, або користу�
ючись передбаченими СОТ захисними інстру�
ментами, блокують доступ української металур�
гійної продукції на свої ринки.

3. Вітчизняним міністерствам металургії,
машинобудування, транспорту та будівництва
розробити стратегічні програми розвитку галузе�
вих підприємств, які б мали погоджені розділи
взаємної кооперації підприємств виробників та
споживачів металургійної продукції. В рамках
розділів необхідно врахувати зміни у НТП назва�
них галузей, що потребує погодження пропозицій
вітчизняних підприємств виробників та спожи�
вачів чорних металів та виробів із них за їх номен�
клатурою, якістю та вартісними показниками.

4. Враховуючи вклад вітчизняної металургії
у ВВП України (38 %), значну частку інвалютних
надходжень від галузевого експорту (33 %), надан�
ня робочих місць (254 тис.), уряду України до�
цільно було б сформувати програму модернізації
металургійного виробництва, як базової галузі
економіки, в рамках якої передбачити і синхро�

нізувати за обсягами і в часі інвестиції з цільово�
го фонду держбюджету, інвесторів та коштів са�
мих вітчизняних металургійних підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено сутність поняття «послуга» та «сфера послуг», виявлено перелік факторів, які
сприяють стрімкому розвитку сфери послуг. Визначено роль сфери обслуговування. Проаналізовано особли^
вості розвитку сфери послуг та вирішення актуальних проблем розвитку сфери послуг в Україні.

Ключові слова: послуга, сфера послуг, перспективи, попит, ціна, ринок послуг, фактори розвитку.

Summary. The essences of «service» and «service industry» are explored, the list of factors that contribute to the
rapid development of services is revealed. The role of the service is detect. Analyzed the development of services and
address the pressing problems of development of services in Ukraine.

Key words: service, service sector, opportunities, demand, price, market services, factors of development.

Постановка проблеми. Розвиток сфери послуг
є необхідною умовою успішного розвитку всієї
економіки держави. Враховуючи важливість сфе�
ри послуг та її вплив на сучасне суспільство, пе�
ріод з 1990 по 2000 рр. ООН назвала десятиліттям
розвитку сфери послуг. За даними МВФ, усі види
послуг складають на початку XXI ст. приблизно
1500 млрд. дол. (близько 70 % вартості всього ре�
зультату світового виробництва), а міжнародна
торгівля послугами є сектором світового госпо�
дарства, який зростає найдинамічніше [1, с. 33–
34]. Тому визначення особливостей і факторів
розвитку сфери послуг є важливим аспектом вив�
чення цієї проблеми, що й зумовило актуальність
нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження названої проблеми зро�
били такі вчені, як Г. І. Башнянина, А. О. Босак,
І. О. Бочан, Т. Д. Бурменко, С. В. Войткл, Н. Н. Да�
ниленко, Б. М. Данилишин, М. В. Довбенко,
В. М. Геєць, В. Г. Герасимчук, В. А. Григор’єв,
В. С. Іфтемічук, В. В. Козик, І. В. Крючкова,
В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, М. І. Маниліч,
С. В. Мочерний, І. Р. Михасюк, В. М. Опарін,
Я. В. Остафійчук, Л. А. Панкова, Т. А. Туренко,
В. А. Федосов, А. В. Філіпенко, Г. Д. Шутак та
інші. В роботах наведених вище авторів досліджу�
ються методологічні, теоретичні та практичні
аспекти розвитку сфери послуг в Україні та світі.

Метою статті є з’ясування структури і особли�
востей розвитку сфери послуг в Україні. Досліджен�
ня факторів розвитку сфери послуг дасть мож�
ливість усвідомити потенціал розвитку цієї сфери в
сучасній економіці та виробити ефективну тактику
та стратегію її розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як
вважає дослідник тенденцій розвитку вітчизняної
економіки В. Козик, в Україні існує загально�
прийнята думка, що бурхливе економічне зрос�
тання в країні можна забезпечити лише за раху�
нок розвитку важкої промисловості — металургії,
хімії, машинобудування, енергетичного сектора.
Тим часом усі розвинуті й низка країн, що розви�
ваються, протягом останніх десятиліть переорієн�
тували структуру економіки від виробництва то�
варів на виробництво послуг. Саме послуги є
джерелом довгострокового економічного зростан�
ня країн, що розвиваються, причому важливішим,
ніж промисловість [2, c. 177].

Отже, на початку статті визначимо сутність
терміну «послуга». Послуга — це вид діяльності,
робіт, у процесі виконання яких не створюється
новий матеріально�уречевлений продукт, якого
раніше не було, але змінюється якість вже створе�
ного продукту. Послуги поділяються на: базові,
додаткові та спеціальні послуги. До базових послуг
належать ті, які є основою надання послуги пев�
ного виду, наприклад телефонний зв’язок чи Інтер�
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нет. Додаткові послуги поділяються на платні
(можливість дистанційного замовлення, відмови
чи керування процесом надання послуг) та без�
коштовні. Спеціальні послуги надаються на замов�
лення державних установ, комерційних під�
приємств, фізичних осіб [3, c. 80]. Разом з наведе�
ною класифікацією існує наступна градація скла�
дових сфери послуг: сфера послуг матеріального
виробництва (транспорт, зв’язок, побутове обслу�
говування); сфера послуг духовного життя (осві�
та, фізична культура, наука, мистецтво); послуги
соціальної сфери (торгівля, житлово�комунальне
обслуговування, охорона здоров’я).

З початку 30�х років ХХ ст. послуги в окремих
країнах світу стають основним об’єктом товарно�
грошових відносин у результаті четвертого вели�
кого суспільного поділу праці — відокремлення
сфери послуг від матеріального виробництва, внас�
лідок чого сфера послуг набуває найдинамічнішого
розвитку [4]. Сфера послуг — система галузей
народного господарства, продукти, споживча
вартість яких виражається в наданні зручностей.
У сфері послуг праця не матеріалізується в речах.
Процес виробництва послуг, як правило, збігаєть�
ся з їх споживанням [5, c. 547]. З часу виокремлен�
ня сфери послуг як сфери народного господарства
недотримання вимог закону її випереджаючого
зростання гальмує розвиток усього народного гос�
подарства, зменшує загальний обсяг предметів
споживання, вартість сукупного продукту, творчий
потенціал суспільства. Розвиток сфери послуг
гальмується вузьким внутрішнім ринком на її то�
вари через тотальне зубожіння переважної
більшості населення, різке підвищення цін на
платні послуги та інше [6, c. 544–545].

Фактори, які сприяють стрімкому розвитку
сфери послуг, доцільно розглядати з двох позицій:
з точки зору розвитку матеріального виробницт�
ва; з точки зору змін, що відбулися в економічній
поведінці домогосподарства. З першої позиції,
мова йде про науково�технічний прогрес. По�
перше, з другої половини ХХ ст. нові технології,
в тому числі інформаційні, різко підвищили ви�
моги до складу і якості робочої сили, рівня ме�
неджменту і маркетингу на підприємствах. Підго�
товку таких спеціалістів може забезпечити тільки
розвинена сфера послуг. По�друге, в оснащенні і
результатах матеріального виробництва помітну
роль стали відігравати складна техніка та облад�
нання, що спричинило підвищення рівня техні�
чного обслуговування виробництва, створення
сервісних центрів, тобто розширення зовнішньої
і внутрішньої послугової діяльності; зріс попит на
виробничі (монтаж, інжиніринг, лізинг) та після�
продажні послуги (кредит, ремонт). По�третє,
автоматизація виробничих процесів зумовила
суттєве зростання продуктивності праці, що, в
свою чергу, призвело до абсолютного витіснення
робочої сили за межі матеріального виробницт�

ва, переливу її у сферу послуг. Такі зміни у сус�
пільному виробництві отримали назву «софтиза�
ція» — процес зростання ролі нематеріальних
ресурсів у забезпеченні суспільного відтворення,
під яким розуміють насичення економіки науко�
во�технічними розробками, інформацією, сучас�
ними засобами зв’язку, оптимізацію й опера�
тивність управління, зростання значення послуг
із консалтингу, інжинірингу тощо [7, c. 90].

Зростання доходів населення — один із най�
важливіших факторів, що детермінує параметри
і структуру розвитку сфери послуг, саме тому
розвинена сфера послуг є атрибутом багатого
суспільства. Цей взаємозв’язок реалізується через
поведінку споживача, який розглядає свій дохід
як засіб купівлі тих чи інших благ. Ще у 80�х рр.
ХХ ст. німецький статистик Е. Енгель сформулю�
вав закон: у міру збільшення доходів сім’ї частка
її витрат на продовольчі товари зменшується,
майже не змінюється частка витрат на житло,
електроенергію, одяг, проте зростає частка вит�
рат на послуги. Певним фактором, що спонукає
сферу послуг до розвитку, є збільшення вільного
часу. Така тенденція характерна для всіх розви�
нених країн. За даними статистичної служби
Європейського союзу, з середини 50�х років до
початку 80�х років ХХ ст. середня тривалість
відпусток у країнах з розвиненою ринковою еко�
номікою збільшилася з двох�трьох тижнів до чо�
тирьох�шести. Це обумовило необхідність постій�
ного і прискореного розвитку різних послугових
видів діяльності. Збільшується частка людей, які
орієнтуються на пріоритети духовного зростання
і фізичного самовдосконалення, тому зростають
роль і масштаби освітніх, спортивних, туристич�
них та інших послуг. Демографічні зміни також
відіграють певну роль у розвитку сфери послуг. З
одного боку, вони об’єктивно визначають масш�
таби сфери послуг через збільшення (зменшен�
ня) чисельності населення, з іншої — детерміну�
ють структуру цієї сфери, оскільки збільшення,
наприклад, частки людей похилого віку (процес
старіння населення, характерний для всіх розви�
нених країн), спричинює зростання попиту на
медичні та рекреаційні послуги.

Дослідження факторів розвитку сфери послуг
дозволяє зрозуміти її роль в сучасних умовах. Отже,
роль сфери послуг проявляється в тому, що вона:

 є важливим сектором національного і світо�
вого господарства;

 відіграє важливу роль у розвитку людсько�
го капіталу;

 впливає на функціонування і розвиток ма�
теріального виробництва;

 сприяє збільшенню вільного часу;
 створює можливості для повнішого задово�

лення і розвитку потреб людей і суспільства;
 є найважливішим елементом формування

сучасної якості життя;



Економіка та управління національним господарством

45

 забезпечує якість економічного зростан�
ня і підвищення конкурентоспроможності краї�
ни [8, с. 292].

Особливістю розвитку сфери обслуговування
у період формування ринкової економіки є
збільшення питомої ваги послуг, які надають на�
селенню за плату, а також розвиток комерційного
сектора. До платних послуг належать побутові,
житлово�комунальні, пасажирського транспорту,
зв’язку, культури, деякі послуги установ освіти,
охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, пра�
вові, фінансових установ, санаторно�курортні,
туристсько�екскурсійні, послуги дитячих дошкіль�
них закладів та ін. Упродовж останніх років послу�
ги були основним сектором, що забезпечують
збільшення доданої вартості в економіці, і надалі
їхня ключова роль у підтримці економічного зро�
стання в Україні збережеться. Сектор послуг за�
безпечив понад половину загальних темпів зрос�
тання ВВП України в 2010 р., або близько 2,9 % [9]
із загальним зростанням у 4,2 % [10].

Слід зауважити, що сфера обслуговування має
низку особливостей, які обмежують ринкове са�
морегулювання у виробництві товарів. По�перше,
у її складі є ринки, попит на яких настільки вели�
кий і ціна рівноваги визначена так високо, що стає
недоступною для більшості членів суспільства (на�
приклад, ринок житла в Україні). По�друге, ціно�
вий механізм регулювання для деяких видів послуг
не спрацьовує. Специфіка механізму функціону�
вання ринку послуг і розвитку сфери обслугову�
вання в Україні у перехідний період зумовлює
особливості їхнього державного регулювання, яке
передбачає регулювання підприємницької діяль�
ності суб’єктів ринку, що надають платні послуги
населенню, і державну підтримку розвитку неко�
мерційного сектора сфери обслуговування.

Рівень розвитку сфери послуг визначає доб�
робут населення, тому в багатьох країнах їй при�
діляється постійна увага, особливо з боку уряду.
Крім цього, деякі галузі соціального комплексу
відносяться до найприбутковіших у господарстві,
попри довгостроковий період окупності. Це ту�
ризм, санаторно�курортне господарство, освіта.

Зазначимо, що загальне послаблення підпри�
ємницької активності внаслідок погіршення умов
господарювання негативно відобразиться на сег�
менті ринку, що є найбільш динамічним та при�
носить суттєву частку прибутків у країнах, де він
найбільш розвинений, — на ділових послугах.
Попит на послуги з боку підприємств значною
мірою залежить від динаміки діяльності малого
бізнесу. Необхідними умовами, що закладають базу
для нормального функціонування та розвитку
ринку нефінансових послуг, мають стати відпові�
дне нормативно�правове забезпечення розвитку
ринку послуг та забезпечення методологічної бази
для проведення співставлення показників розвит�
ку сфери послуг. Оскільки приєднання до систе�

ми СОТ та участь України у Генеральній угоді з
торгівлі послугами вимагають відповідності та
однозначності трактувань положень Угоди у націо�
нальному законодавстві, то постає необхідність у
імплементації в національне законодавство відпо�
відних термінів і норм міжнародного економічно�
го права, що встановлюватимуть порядок і прави�
ла дій контрагентів на ринку послуг, їх відпові�
дальність за свої дії, а також визначатимуть
функції відповідних контролюючих органів
[11, c. 206–207]. Розвиток сфери послуг в Україні
значною мірою визначив процес трансформації
моделі економіки початку 90�х років XX ст. По�
перше, це викликало появу багатьох на той час
нових видів послуг (фінансово�кредитних, кон�
салтингових, аудиторських, брокерських та ін�
ших). По�друге, через скорочення державного
фінансування багато послуг, які раніше надава�
лися безкоштовно, стали платними (освіта, охо�
рона здоров’я, послуги телебачення тощо). Ще
одним важливим саме для нашої країни факто�
ром розвитку сфери послуг став незначний стар�
товий капітал. Ринок послуг саме з цієї причини
є привабливим для підприємців. З одного боку,
багато видів послуг не потребують значного стар�
тового капіталу, що дозволяє сподіватися на швид�
ку віддачу вкладень. З іншого боку, розвиток сфе�
ри послуг створює сприятливі умови для викори�
стання праці висококваліфікованих працівників.

Недостатній рівень розвитку сфери послуг ча�
сто визначають як суттєвий аспект «невідповід�
ності» галузевої структури вітчизняної економіки
умовам інтеграції в європейський простір [12, с. 25–
26]. Однак наслідування «стандартів» та проектуван�
ня структурних пропорцій європейських країн на
економіку України є неприпустимим. Активізація
процесів на ринку послуг не є самоціллю чи кри�
терієм відбору на шляху до інтеграції в світові струк�
тури. Скоріше — ефективний сектор послуг є по�
казником рівня розвитку інноваційних процесів у
економіці, та зокрема промисловому виробництві,
результатом чого є побудова соціального середови�
ща для населення та виробничої інфраструктури для
підприємств. Досвід нових країн�членів Європейсь�
кого союзу показує, що неодмінною передумовою
розвитку сфери послуг є ефективне промислове
виробництво. Яскравим прикладом може бути Сло�
ваччина, де сектор послуг забезпечує 64,4 % ВВП,
у той час, як основою економічного росту в країні
вважається автомобілебудування [13, с. 181].

Важливою складовою проблеми створення
умов для розвитку ринку послуг є вдосконален�
ня дії механізму місцевого самоврядування, тоб�
то залучення громади до активної участі у визна�
ченні пріоритетних напрямів зростання ринку
послуг, посилення впливу населення на рішення
регіональних органів влади, застосування меха�
нізму партнерства для стимулювання розвитку
перспективних видів діяльності в сфері послуг.
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Висновки з проведеного дослідження. Загалом
слід зазначити, що стан сучасної вітчизняної еко�
номіки характеризується такими суперечливими
тенденціями, як уповільнення економічного зро�
стання. В цих умовах суспільство перебуває у
стані пошуку нових рішень для підвищення еко�
номічної ефективності на всіх рівнях економіки
(мікро�, мезо�, макрорівні). Сфера послуг є тим
динамічним сектором економіки, де попит пос�
тійно зростає, створюючи потенціал для довго�
строкового розширення виробництва. Досвід еко�
номічно розвинених країн показує для України
приклад того, що реалізація потенціалу сфери
послуг у системі економічних відносин дозволить
досягти вищих економічних результатів.

Важелями, що забезпечать інноваційність
розвитку регіонального ринку послуг, повинні
стати: сприяння інноваційному інвестуванню
підприємств, що обслуговують пріоритетні для
регіону промислові галузі чи є допоміжними для
розвитку таких пріоритетних галузей (не тільки
промислових); підтримка в перспективі на
відповідній науково визначеній основі розвитку
мережевих та кластерних структур безпосередньо
сервісного характеру (транспортно�логістичні,
туристично�рекреаційні, культурно�розважальні);
посилення взаємодії науково�дослідного сектора,
закладів освіти, органів місцевого самоврядуван�
ня та безпосередньо підприємств з метою науко�
вого обґрунтування впровадження інноваційних
продуктів на ринку послуг та прогнозування ре�
зультатів їх реалізації [14, c. 584–585].

Вивчення структури, факторів та особливос�
тей розвитку сфери послуг в Україні дасть мож�
ливість виробити ефективну державну політику
її розвитку в майбутньому. Дослідження проблем
функціонування сфери послуг та її подальший
розвиток сприятимуть становленню України як
стабільної, розвиненої та квітучої держави.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглядаються актуальні питання управління державним сектором та висловлені
пропозиції щодо зміни чинної моделі з урахуванням іноземного досвіду.
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Annotation. In the article are considered topical issues of state sector management and proposals are given as to
changes of existing model taking into account foreign experience.
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Постановка проблеми. Важливим аспектом еко�
номічної політики держави є забезпечення дієвої
моделі управління державним сектором, котрий має
здійснювати позитивний вплив на конкуренто�
спроможність національної економіки в цілому.

Більшість країн світу з 70�х років минулого
століття проводять політику оздоровлення націо�
нальних економік шляхом пошуку оптимального
співвідношення між державним та приватним сек�
торами (воно у кожної країні специфічне, що по�
в’язано з традиціями та історичними чинниками
розвитку), що знаходить відображення, зокрема,
у послідовному, взаємоузгодженому та системно�
му проведенні процесів приватизації та націона�
лізації, вдосконаленні регуляторної політики, а в
цілому — в еволюції моделей управління держав�
ним сектором. Тобто зазначені процеси стосують�
ся як форм власності та організаційно�правових
форм господарювання підприємств, умов їх фун�
кціонування на ринку, так і системи державного
управління, механізмів та інструментів впливу на
суб’єкти господарювання державного сектора та
національну економіку в цілому.

Іноземний досвід свідчить, що стандартів сто�
совно оптимального розміру державного сектора
не існує. В одних країнах він достатньо великий
(Греція, Італія, Франція), в інших — майже від�
сутній (Японія, Люксембург); десь сконцентро�
ваний у невеликій кількості галузей (Нідерлан�
ди), а десь «розмазаний» по всій економіці (Фран�
ція, Португалія). У деяких країнах він високо�
ефективний (Швеція, Франція), в інших — не�
ефективний (Бельгія, США). Тобто усюди діють
національні моделі, і основне питання полягає в
успішності їхньої практичної реалізації. Головний
принцип полягає в тому, що жоден уряд не може
миритися з великим, але неефективним і обтяж�
ливим у фінансовому відношенні держсектором.
Або він неефективний, і тоді його розміри й об�
сяг фінансування повинні бути мінімальними,
або високоефективний, і тоді його частка в на�
ціональній економіці може бути досить велика [1,
2]. І хоча кількість підприємств, що мають статус

юридичної особи, постійно зменшується, все ж
поряд з приватизацією характерною є періодич�
на націоналізація, котру слід розглядати як один
із дієвих засобів регулювання оптимального роз�
міру держсектора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Принципи розвитку управління державним сек�
тором є предметом дослідження на протязі ба�
гатьох років. Моделі управління держсектором
розробляють та вдосконалюють багато вчених,
зокрема: І. К. Бондар, О. І. Пасхавер, О. В. Ряб�
ченко, М. В. Чечетов.

Формування цілей статті. Розробка методологіч�
них засад щодо вдосконалення управління держав�
ним сектором шляхом трансформації сучасної де�
централізованої моделі в напрямку дуальної моделі.

Виклад основного матеріалу. У країнах ЄС
наявність держпідприємств зумовлене низкою
військово�політичних, економічних, фінансових,
соціальних, стратегічних та екологічних чинників
та вважається виправданим, коли:

— в рамках приватного сектора не можуть
бути досягнуті умови макроекономічного оптиму�
му (насамперед у випадках природних монополій),
а також коли мова йде про необхідність функціо�
нування низькорентабельних або капіталомістких,
але потрібних для суспільства підприємств, куди
приватний сектор іти не хоче (інфраструктура,
наукомісткі та екологічні підприємства тощо);

— держава прагне контролювати ті галузі, які
вона вважає важливими для економіки або оборо�
ни країни, особливо якщо виникає загроза перехо�
ду відповідних фірм під повний контроль ТНК;

— держава хоче мати у своєму розпорядженні
інструменти регулювання господарської діяль�
ності або модернізації економіки через відповідні
програми в сфері НДДКР;

— необхідно забезпечити міжгалузевий пере�
розподіл ресурсів, якщо приватні господарюючі
суб’єкти не в змозі це зробити;

— потрібне проведення цілеспрямованої ре�
гіональної політики, пов’язаної з освоєнням но�
вих територій і розвитком відсталих районів, ство�
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ренням там нових виробництв, об’єктів інфра�
структури й додаткових робочих місць [2, 3].

При цьому розмір державного сектора мож�
на вважати оптимальним не стільки внаслідок
його економічної ефективності, скільки завдяки
ефективному виконанню покладених на нього
суспільно�корисних функцій.

Загальною світовою тенденцією є своєрідне
дрейфування від децентралізованої моделі управ�
ління держсектором (їй притаманна підпорядко�
ваність підприємств галузевому міністерству з
домінування цілей проведення промислової полі�
тики) до дуальної (в ній розмежовуються цілі що�
до управління виробництвом та активами між
галузевим органом управління та центральним),
а також централізованої (властива підпорядко�
ваність центральному органу управління з чіткою
стратегією розвитку держсектора, орієнтованою
на його фінансову ефективність при високому
рівні корпоратизації та інтеграції (консолідації)
підприємств та їх корпоративного управління) [4,
5]. При цьому обов’язковою умовою впроваджен�
ня певної моделі управління державним сектором
є забезпечення відповідних умов щодо кількості
та стану його підприємств, застосування щодо
них найбільш доцільних організаційно�правових
форм господарювання та структуризації, а також
рівня менеджменту.

Щодо розміру, структури та ефективності
функціонування державного сектора в Україні, то
слід зазначити, що на даний час, на жаль, від�
сутній належний облік (перш за все органами
державної статистики), що ускладнює процес уп�
равління та зумовлює наявність ведення відом�
чого обліку підприємств та моніторингу ефектив�
ності їх функціонування. Так, за даними ФДМУ
(на основі Єдиного реєстру об’єктів держвлас�
ності) кількість суб’єктів господарювання держ�
сектора складає станом на 01.01.2011 р. 8031 од.
(в тому числі визнана органами державного уп�
равління лише 4771од., або 59,4 %), з них левова
частка припадає на державні комерційні підпри�
ємства (6589 од., або 82,0 %), а господарськими
товариствами є лише 664 од. (8,3 %).

Із загальної кількості підприємств держсек�
тора стратегічно важливими є понад 280, підпри�
ємствами, що не підлягають приватизації —
1250 од. (з них можуть бути корпоратизовані —
264 або 21,1 %); акціонерними (холдинговими)
компаніями — 29.

За видами економічної діяльності (за інфор�
мацією Держстату при розрахунку частки дер�
жавного сектора в економіці країни) станом на
початок 2011 р.:

1) за кількістю переважають підприємства з
операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірин�
гу та надання послуг підприємцям (31,7 %), про�
мисловості (25,1 %) та сільського господарства,
мисливства та лісового господарства (22,7 %);

2) за чисельністю працюючих — промисло�
вості (43,1 %) транспорту та зв’язку (38,8 %) та
сільського господарства, мисливства та лісового
господарства (7,9 %);

3) за обсягами реалізованої продукції — про�
мисловості (41,7 %), операцій з нерухомим майном,
оренди, інжинірингу та надання послуг підприєм�
цям (32,3 %), транспорту та зв’язку (16,6 %);

4) за залишковою вартістю основних засобів
та нематеріальних активів — промисловості (43,9 %)
та транспорту та зв’язку (43,6 %).

Найбільш повне уявлення про функціонуван�
ня держсектора дає моніторинг Мінекономрозвит�
ку України, за даними якого (станом на 1.01.2011 р.)
із 3163 підприємств, які надали інформацію, пра�
цюючими є лише 79,3 % з них. Водночас не
здійснювали господарську діяльність 20,7 % об�
стежених підприємств. Із загальної кількості
підприємств, які не здійснювали господарську
діяльність упродовж 2010 р. (655), 82 (або 12,5 %)
перебували у процесі реорганізації, 351 (53,6 %) —
у процесі ліквідації за рішенням відповідних
органів управління, а 136 (20,8 %) — не здійсню�
вали господарської діяльності, оскільки знахо�
дяться на різних стадіях банкрутства.

За підсумками 2010 р., у держсекторі із 2508
суб’єктів господарювання, щодо яких органами
управління надано інформацію для моніторингу,
прибутково працювали 1589 підприємств (63,4 %
до загальної кількості звітуючих), безприбутково —
97 підприємств (3,8 %), збитково — 822 (32,8 %).
Слід відзначити, що з року в рік у держсекторі
зростає частка збиткових підприємств. Зокрема,
якщо у 2008 році збитково працювало 678
суб’єктів, або 27,0 % від загальної кількості пра�
цюючих підприємств, у 2009 році — 801, або
32,6 %, то у 2010 році — 822, або 32,8 %. В цілому
ж рентабельність діяльності суб’єктів господарю�
вання держсектора складала у 2010 р. (�)6,9 %, а
без урахування НАК «Нафтогаз України» — +2,7 %.

Згідно з визначеними критеріями ефективним
визнано управління лише щодо 11,9 % підприємств,
задовільним — 26,7, а неефективним — 61,4 %.

Таким чином, у цілому державний сектор в
Україні можна охарактеризувати як такий, що
достатньо великий за обсягом: його частка у ВВП
країни складає, за оцінкою Євростату, — 37 % (до�
відково: у Канаді, Англії, Італії — близько 15 %, у
США й Німеччині — близько 20 %, у Польщі —
25 %), різноманітний за організаційно�правовими
формами господарювання (при домінуванні дер�
жавних комерційних підприємств та недостатньо�
му розповсюдженні господарських товариств), а за
результативністю — низькоефективний.

Протягом тривалого часу (до грудня 2010 р.)
управління держсектором здійснювалося в рамках
децентралізованої моделі на основі положень За�
кону України «Про управління об’єктами держав�
ної власності», в якому визначено систему органів
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управління та їх повноваження. В цілому в Україні
склалася досить детально розроблена нормативно�
правова база щодо управління держсектором, хоча,
на жаль, не всі її принципово важливі положен�
ня фактично були реалізовані на практиці [4].
Крім того, недостатньо уваги приділялося ефек�
тивності використання державних активів, а пре�
валювало вирішення поточних питань часто за
відсутності належної стратегії їх розвитку; при�
ватизація об’єктів здійснювалася безсистемно, а
сам державний сектор був своєрідним донором
приватного. Це призвело до того, що зараз управ�
ління об’єктами держвласності органами влади
здійснюється на недостатньому рівні і діюча си�
стема управління ними є малоефективною.

Державний сектор в Україні характеризуєть�
ся такими рисами, як:

— переобтяженість об’єктами державної
власності у зв’язку із незавершеністю як прива�
тизаційних процесів, так і розмежування об’єктів
державної та комунальної власності, а також не�
раціональність портфеля корпоративних прав
держави, що призводить до розпилення зусиль
управлінського потенціалу держави;

— недосконалість структури та організацій�
но�правових форм господарювання (зокрема,
недостатній рівень їх корпоратизації та інтеграції
як важлива передумова дієвого управління);

— розпорошеність і неузгодженість функцій
управління між окремими органами;

— низькі показники ефективності функціо�
нування суб’єктів господарювання та дохідності
активів;

— недостатньо високий рівень якості управ�
ління як у уповноважених органів управління, так
і менеджменту суб’єктів господарювання;

— відсутність належної прозорості при прий�
нятті стратегічних рішень, наявність проявів ко�
рупції та рейдерства.

У кінцевому підсумку найбільш принциповим
проявом сучасного стану держсектора є загрози в
сфері національної та економічної безпеки держа�
ви, занепад інвестиційної та інноваційної діяль�
ності, незацікавленість приватного капіталу у
співпраці з державою у стратегічних для економіки
країни сферах, що особливо важливо в умовах
відсутності належних інвестиційних ресурсів у
держави. Саме тому зміна діючої моделі управ�
ління об’єктами держвласності зумовлена необхі�
дністю перегляду принципів і пріоритетів у сфері
управління, посилення державного контролю й
регулювання в держсекторі, що повинно здійсню�
ватися в комплексі із заходами щодо посилення
стратегічного управління та тих, що спрямовані на
активізацію інвестиційно�інноваційної діяльності
й удосконалення корпоративного управління.

Таким чином, до ініціювання адміністратив�
ної реформи децентралізовану модель управлін�
ня держсектором можна охарактеризувати:

— за концептуальною обґрунтованістю ре�
формування та розвитку державного сектора —
як фрагментарну з домінуванням поточних цілей
тактичного характеру (у зв’язку із відсутністю
стратегії реформування);

— за кількісними параметрами об’єктів управ�
ління — як переобтяжену об’єктами державної влас�
ності (зі значною часткою збиткових підприємств
та тих, управління якими визнано незадовільним);

— за якісними характеристиками — як транс�
формаційну (тобто, по�перше, із наявними озна�
ками невизначеності в основних принципах, за
якими формується та функціонує держсектор та
його головна складова — державні підприємства,
що знаходить відображення як у незавершеності
приватизаційних процесів, так і розмежуванні
об’єктів державної та комунальної власності; по�
друге, з недостатнім рівнем інституційного забез�
печення як стосовно механізмів та інструментів
держрегулювання, так і окремих ринків (зокре�
ма, фондового ринку); по�третє, з недостатньою
часткою господарських товариств як найбільш
прогресивної організаційно�правової форми гос�
подарювання, а також інтеграції (консолідації)
корпоративних структур (з відповідним рівнем
корпоративного управління);

— за дієвістю — низькоефективну, що зумов�
лене як відсутністю належної чіткості в розмежу�
ванні повноважень та відповідальності суб’єктів
управління об’єктами державної власності, так і
гнучкості (зокрема, щодо оптимізації держсекто�
ра за рахунок націоналізації).

Основні недоліки в управлінні держсектором
зводяться до такого:

— відсутність системних стратегій, програм
ринкової трансформації та розвитку як окремих
галузей та сфер діяльності в цілому, так і рефор�
мування державного сектора зокрема;

— відсутність системності та наявність невре�
гульованих елементів у правовому полі щодо
органів державного управління та їх повноважень;

— відсутність належної прозорості при
прийнятті стратегічних рішень і наявність про�
явів корупції та рейдерства.

Зазначені недоліки зумовлені тим, що про�
тягом тривалого часу питанням управління об’єк�
тами державної власності не приділялося належ�
ної уваги (зокрема, щодо розробки та реалізації
виваженої державної політики розвитку держсек�
тора як важливого елементу економіки), їх при�
ватизація здійснювалася безсистемно, а сам дер�
жавний сектор був своєрідним донором приват�
ного. До цього часу немає чітко сформованої
стратегії реформування та функціонування держ�
сектора. Саме тому актуальним є визначення як
основної стратегічної мети держсектора — фор�
мування раціонального його розміру та забезпе�
чення конкурентоспроможності, що можливе
лише шляхом зміни чинної моделі управління з
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урахуванням як світового досвіду, так і особли�
востей та стану національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження і перспек>
тиви подальших розвідок з даного напряму. Страте�
гічним напрямом удосконалення управління дер�
жавним сектором є еволюційна трансформація
сучасної децентралізованої моделі у коротко� та
середньостроковому періоді в напрямі дуальної
моделі, а також посилення засобів та інструментів
стратегічного управління, інвестиційно�інновацій�
на діяльність та підвищення рівня корпоративно�
го управління, а у довгостроковому — за наявності
відповідних передумов щодо консолідації і корпо�
ратизації держсектора та реформування системи
органів виконавчої влади в межах адміністратив�
ної реформи — до централізованої.

Формування дуальної моделі повинно здійс�
нюватися поетапно за рахунок системи заходів,
що повинні бути розраховані на коротко� та се�
редньостроковий період. При цьому зазначені
заходи повинні бути спрямовані, з одного боку,
на приведення у відповідність до сучасних потреб
як кількості, так і організаційно�правових форм
господарювання об’єктів, а також інших еле�
ментів у межах загального механізму управління
державною власністю (зокрема, щодо правового,
організаційно�економічного, фінансового, інфор�
маційно�аналітичного блоків), а з іншого — влас�
не впровадження елементів, що інституційно
притаманні дуальній моделі (зокрема, щодо фор�
мування відповідних органів управління з деле�
гуванням їм певних повноважень).

З позиції вдосконалення механізму регулю�
вання формування та розвитку держсектора, а
також забезпечення його раціональної структури,
доцільним є врахування іноземного досвіду в цій
сфері та запровадження комплексу таких заходів:

— щодо оптимізації структури державного
сектора:

— актуалізація сфер діяльності та кола під�
приємств державного сектора з позиції виконан�
ня державою притаманних їй функцій; переліку
підприємств, що не підлягають приватизації, та
тих, котрі можуть бути корпоратизовані;

— завершення приватизації як широкомасш�
табного соціально�економічного проекту транс�
формації державної власності (приватизація збит�
кових, непрацюючих та безперспективних під�
приємств, що можуть функціонувати у недержав�
ному секторі, а також пакетів акцій господарсь�
ких товариств з несуттєвим розміром державної
частки — менше 25 %);

— розмежування об’єктів суспільного значен�
ня між державним та комунальним секторами
економіки;

— щодо вдосконалення законодавства у сфері
управління держмайном:

— врегулювання питань щодо оптимізації роз�
мірів державного сектора, функціонування та під�

тримки стратегічно важливих підприємств шля�
хом прийняття законів України «Про державне
стратегічне планування», «Про стратегічно важ�
ливі підприємства», «Про націоналізацію»;

— щодо реформування суб’єктів господарю�
вання державного сектора та підвищення ефек�
тивності їх функціонування:

— реструктуризація державних підприємств;
— корпоратизація держсектора та активізація

інтеграційних процесів шляхом поступового, ви�
важеного перетворення державних комерційних
підприємств у господарські товариства з одночас�
ним чи подальшим формуванням інтегрованих
корпоративних структур холдингового типу;

— забезпечення ефективного менеджменту,
підвищення кваліфікації управлінського персона�
лу, залучення консалтингових фірм;

— щодо вдосконалення засобів (інструмен�
тів) управління держсектором:

— підвищення рівня стратегічного управлін�
ня та планування, формування стратегій розвит�
ку державних підприємств, господарських струк�
тур і товариств, у статутному капіталі яких є дер�
жавна частка; вдосконалення управління корпо�
ративними правами держави; запровадження
«золотої акції»;

— впровадження засобів державної підтрим�
ки стосовно підприємств, що опинилися у скрут�
ному фінансовому становищі, банкрутство чи
ліквідація яких є неприйнятною у зв’язку із дер�
жавними інтересами, а також запобіганням роз�
миванню державного пакета акцій;

— щодо вдосконалення інформаційно�ана�
літичного забезпечення управління суб’єктами
господарювання державного сектора:

— упорядкування обліку державного майна,
удосконалення інструментарію діючої системи
моніторингу виробничо�господарської та фінан�
сової діяльності державних підприємств, а також
господарських товариств за участю держави;

— відновлення державним органам статисти�
ки відстеження показників діяльності державно�
го сектора;

— запровадження моніторингу фінансово�
господарського стану стратегічно важливих під�
приємств для економіки та безпеки країни, а
також підприємств�монополістів, що діють на
загальнодержавних ринках, як держсектора, так і
недержавного з позицій їх впливу на соціально�
економічний розвиток національної економіки;

— розкриття в межах, визначених законодав�
ством, інформації щодо функціонування суб’єктів
господарювання державним корпоративним сек�
тором для забезпечення умов щодо залучення
приватних інвесторів в рамках державно�приват�
ного партнерства.
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ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. Досліджується ступінь державного регулювання гарантованого забезпечення виробничої діяль^
ності агропромислових товаровиробників, створення мінімально достатніх умов підвищення прибутковості і
рентабельності новостворених аграрних підприємств на принципах ринкового господарювання.

Ключові слова: аграрна політика, агропромислові товаровиробники, прибутковість, рентабельність.

Summary. It is probed the degree of government control the assured providing of production activity of agroindustrial
commodity producers, creation of minimum sufficient terms of profitability increase of agrarian enterprises on market
menage principles.

Key words: agrarian policy, agroindustrial commodity producers, profitability.

Постановка проблеми. Сучасний рівень роз�
витку продуктивних сил, розширення масштабів
виробництва на ринкових засадах обов’язково
породжують нові організаційно�економічні та ви�
робничо�технологічні види діяльності на усіх
рівнях управлінської ієрархії, що в значній мірі
стає предметом державної підтримки розвитку
агропромислового комплексу. Без постійної актив�
ної регулюючої функції держави, її владних струк�
тур неможливо вирішувати завдання соціально�
економічного характеру, здійснювати демократич�
не державотворення та входження країни в циві�
лізоване світове співтовариство. Держава як по�
літична система може здійснювати економічні ре�
форми у суспільному виробництві, законодавчо
забезпечувати економічну свободу усім суб’єктам
господарювання, створювати механізми надійно�
го захисту товаровиробників від стихійного впли�
ву ринку. В процесі реформування колективних
сільськогосподарських підприємств важливо за�
безпечити прибуткове господарювання нових ви�
робничо�правових структур, перебудову системи
економічних відносин, спрямованих на підвищен�

ня зацікавленості товаровиробників у розвитку
ринкової діяльності, особливо шляхом перетво�
рення колективної власності у приватну, що спри�
ятиме підвищенню продуктивності праці та ефек�
тивності використання виробничого потенціалу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
останні роки в Україні розробкою проблеми дер�
жавної підтримки сільськогосподарського вироб�
ництва займалися такі відомі вчені економісти�
аграрники, як В. Г. Андрійчук, П. І. Гайдуцький,
М. Я. Дем’яненко, А. М. Кандиба, О. В. Крисаль�
ний, І. І. Лукінов, М. Й. Малік, В. Я. Месель�Ве�
селяк, Б. Й. Пасхавер, Б. Я. Панасюк, Д. В. Поло�
зенко, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак, В. В. Юрчи�
шин та інші. В їх дослідженнях увага приділялася
системі правового забезпечення, управління, ціно�
вого регулювання розвитку агропромислової сфе�
ри, проблемі оподаткування сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, формування кредитно�
фінансової політики в умовах аграрної реформи.

Проте окремі питання вимагають детальнішо�
го опрацювання. Так, на сьогоднішній день потре�
бує глибокого дослідження питання економічних
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закономірностей дії інструментів державного ре�
гулювання аграрного сектора економіки і проблем
їхнього застосування в умовах розвитку ринкової
економіки. Недостатньо уваги приділено визна�
ченню впливу макроекономічних чинників на
розвиток сільського господарства. Не розроблено
ефективних механізмів державної підтримки аг�
рарних підприємств. Незавершеність наукових
розробок державного регулювання розвитку аграр�
ного сектора економіки та суттєва значимість цієї
проблеми для держави підтверджують об’єктивний
характер актуальності теми дослідження.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу су�
часного стану та вивченні форм і методів держав�
ної підтримки і державного регулювання розвит�
ку сільськогосподарського виробництва в умовах
аграрної реформи, обгрунтуванні напрямів та
принципів державного регулювання виробничої
діяльності аграрного сектора при переході до
ринкової економіки, удосконаленні організацій�
ного й економічного механізмів державної під�
тримки розвитку агропромислового виробницт�
ва в постреформований період.

Виклад основного матеріалу. Указом Прези�
дента України від 3 грудня 1999 року обумовлено
«забезпечення реалізації державної аграрної по�
літики, прискорення реформування та розвитку
аграрного сектора економіки на засадах приват�
ної власності» [1, с. 74]. Мета такої політики
передбачає прискорене подолання кризових
явищ у аграрній сфері, адаптацію підприємств
агропромислового комплексу до ринкових умов
господарювання, поліпшення їхнього фінансово�
кредитного становища. До важливих складових
аграрної реформи належить створення системи
нових організаційно�правових форм господарю�
вання на ринкових засадах. Тут головним завдан�
ням є формування на базі колишніх колгоспів і
радгоспів виробничих структур, спроможних ус�
пішно функціонувати в ринковому середовищі з
урахуванням їх особливостей і нагромадженого
ресурсного потенціалу у кожному сільському
поселенні. Реформування передбачає створення
на базі колективних сільськогосподарських під�
приємств оптимальних ринкових господарсько�
правових структур, розподіл між членами їх тру�
дових колективів майна і землі на паї, забезпе�
чення їм права вільного виходу з цих підприємств
із земельними частками (паями) і майновими
паями, що сприятиме появі нових приватних
господарських формувань.

Також передбачається створення сприятливо�
го економічного середовища для ефективного фун�
кціонування постреформованого агропромислово�
го виробництва, формування організаційно�управ�
лінських вимог до наявності висококваліфіковано�
го господаря, який зацікавлений у ефективному
веденні виробництва та реалізації продукції, що
забезпечують прибуток на одиницю сукупних вар�

тісних витрат та матеріальних ресурсів у конкрет�
них умовах господарювання. Тільки власник стане
головним у розвитку товарно�грошових відносин у
постреформованому середовищі.

Для подолання негативних явищ у рамках
державної аграрної політики запропоновано роз�
робити систему показників продовольчої безпе�
ки на державному і регіональному рівнях; розро�
бити механізми ефективного кредитування за�
купівлі сільськогосподарської техніки та палив�
но�мастильних матеріалів для сільського госпо�
дарства; удосконалити систему статистики з ме�
тою забезпечення повного обліку обсягів вироб�
ництва сільськогосподарської продукції; розроби�
ти програму заходів щодо поетапного зменшен�
ня бартерних операцій; законодавчо обмежити
рівень дохідності посередницьких структур у по�
стачальницько�збутовій сфері обслуговування
підприємств АПК; у перехідному періоді здійсню�
вати регулювання майнової відповідальності та
іпотечних відносин з огляду на національну та
продовольчу безпеку країни; розглянути питан�
ня формування державного інтервенційного фон�
ду зерна через систему агропромислових бірж з
метою підтримання продовольчого балансу зер�
на та цін на нього; вжити заходів щодо підтрим�
ки на належному рівні запасів стратегічно важ�
ливих видів продовольства в Державному мате�
ріальному резерві; на основі держзамовлення та
змішаного фінансування на базі галузевих НДІ
забезпечити виведення більш ефективних сортів
сільськогосподарських культур та порід худоби,
розроблення технологій виробництва та перероб�
лення сільськогосподарської сировини.

Беручи до уваги сезонний характер сільсько�
господарського виробництва та уповільнений обіг
коштів в його галузях, можна заснувати селянсь�
кий (іпотечний) банк з відповідною мережею
структурних формувань на місцях, який повинен
виконувати функції центру фінансово�кредитно�
го забезпечення всіх товаровиробників агропро�
мислового профілю. Це дасть змогу запровадити
іпотечне кредитування під заставу земельних
ділянок та право їх оренди. В нинішніх умовах
назріла потреба у створенні Фонду кредитної
підтримки підприємств агропромислового вироб�
ництва, кошти якого доцільно використовувати
на конкурсних умовах для кредитування цільових
державних програм, надання гарантій для одер�
жання кредитних коштів у комерційних банках,
а також часткового покриття процентних ставок
унаслідок банківського кредитування окремих
цільових програм. Кошти для формування цього
фонду можуть надходити від одержаних диві�
дендів на державну частку акціонерних товариств,
від приватизації підприємств системи АПК та з
інших джерел. Аналіз використання пільгових
кредитних ресурсів показав, що у більшості сіль�
ськогосподарських підприємств кредити викори�
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стовуються на закупівлю паливно�мастильних
матеріалів, запасних частин для сільськогоспо�
дарської техніки, мінеральних добрив і придбан�
ня посівного матеріалу [2, с. 6].

Світова практика свідчить, що найефектив�
нішим методом управління ризиками в АПК є
його страхування. Проте сьогодні в Україні
відсутня система страхування сільськогоспо�
дарських виробників. Страхування сільськогос�
подарського виробництва за останні роки фак�
тично знизилося і не перевищує 5–7 %, тоді як у
країнах з розвиненим сільським господарством
воно охоплює понад 90 %. З цим пов’язана і низь�
ка інвестиційна привабливість аграрного секто�
ра. Враховуючи ринкові умови, необхідно відно�
вити систему страхування у сільському госпо�
дарстві та фонд страхування інвестицій в АПК,
що, в свою чергу, забезпечить зниження комер�
ційних і некомерційних ризиків [3, с. 64].

Подальшого реформування вимагають ринок
сільськогосподарської продукції через розвиток
біржової торгівлі, стимулювання інвестиційного
процесу, впровадження досягнень НТП, викорис�
тання енерго� і ресурсозберігаючих технологій.
Досягнення високорозвинутих країн в аграрній
сфері переконливо свідчать про ефективність струк�
тури сільського господарства, яка створена і функ�
ціонує на засадах приватної власності на землю і
засоби виробництва. Упродовж десятиліть, в умо�
вах агресивної конкуренції, вона постійно вдоско�
налювалась і нині в багатьох країнах, судячи з по�
казників, набула оптимального вигляду. Узагальню�
ючи набутий досвід організації агровиробництва,
можна виділити основні риси, в тій чи іншій мірі
характерні для різних країн, не дивлячись на різно�
манітність соціально�економічних і грунтово�кліма�
тичних умов та національних традицій. Тобто виз�
начити фундамент, на якому будується вся струк�
тура аграрного сектора. Це — сімейні ферми різних
типів, різноманітні сільськогосподарські коопера�
тиви, інтеграція аграрних і агропереробних під�
приємств і, що особливо важливо, економічне се�
редовище, найбільш сприятливе насамперед для
сільськогосподарських товаровиробників.

Світовий досвід показує, що майбутнє і пер�
спектива за великими спеціалізованими сільсько�
господарськими підприємствами. Справді, воло�
діючи значним оборотним капіталом, тісними
зв’язками з наукою і промисловістю, прямим до�
ступом до потрібних джерел інформації, великі
спеціалізовані господарства виявилися сприйнят�
ливішими до впровадження досягнень науково�
технічного прогресу, зниження витрат виробниц�
тва, організації переробки та пакування своєї про�
дукції відповідно до потреб покупців. За цих умов
дрібні ферми не можуть конкурувати з великими.
У розвинутих країнах великі ферми у змозі вирі�
шити продовольчу проблему. Державі в економіч�
ному і соціальному плані вигідніше зберігати такі

ферми, врятувати їх від банкрутства, ніж забезпе�
чити вивільнюваних фермерів житлом, роботою,
грошовою допомогою тощо. Тому держава тепер
рекомендує дрібним фермерам об’єднуватися у
групи, кооперативи та інші об’єднання для більш
ефективної участі в урядових програмах.

Світовий досвід організації аграрного ринку та
управління його функціонуванням дав змогу ви�
ділити такі його положення: домінування продук�
тово�централістських засад організації продукто�
вих ринків (тобто формування кожного продукто�
вого ринку як єдиного, національного, а не як
сукупності локальних територіальних ринків);
послідовно демократичні засади організації аграр�
ного ринку як самоорганізації та самоврядування
його операторів за певною участю держави у цьо�
му процесі; поєднання державного регулювання
ринкових цін шляхом грошових і товарних інтер�
венцій з регулюванням доходів сільськогоспо�
дарських товаровиробників за рахунок бюджетних
коштів; високий рівень бюджетної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників різнома�
нітними засобами; виважений захист вітчизняно�
го сільськогосподарського товаровиробника при
побудові його взаємовідносин із світовим ринком.
Вивчення світового досвіду країн щодо здійснен�
ня земельної реформи дає можливість зробити
висновок щодо створення вільного земельного
ринку. У відносинах між виробниками сільськогос�
подарської продукції і її споживачами має бути
застосована контрактова система, яка сприятиме
тісній інтеграції сільського господарства і перероб�
ної промисловості. На базі регіональних спеціа�
лізованих комплексів треба створювати спеціалі�
зовані асоціації різних типів. Це можуть бути га�
лузеві і міжгалузеві формування: тваринницькі або
рослинницькі агрокомплекси, агрофірми, агро�
комбінати, агрооб’єднання.

За умов переходу до ринкових відносин в аг�
ропромисловому комплексі важливо створити
ефективну систему реалізації його продукції. Ма�
ють стати нормою вільна реалізація продукції, рин�
кове регулювання цін, інвестицій, фінансування за
рахунок створення відповідних цільових фондів.

Треба реформувати також усі сфери і ланки
АПК: переробну промисловість, виробництво
засобів виробництва, агротехсервіс. заготівлі, збе�
рігання та реалізацію продукції АПК.

Виходячи із ситуації, що склалася на продо�
вольчому ринку України, здійснювати реформуван�
ня АПК треба в такій послідовності — розв’язати
проблему подолання кризових явиш і досягти ста�
білізації, тобто розвивати: а) усі форми власності і
господарювання; б) пріоритетні форми власності і
господарювання як конкурентоспроможних агентів
ринку через відповідний механізм державного ре�
гулювання, щоб досягти рівноваги між попитом і
пропозицією на продовольство; в) сільсько�гос�
подарську кооперацію на засадах структурної пере�
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будови агропромислового комплексу і введення ме�
ханізму державного регулювання.

Усім цим етапам притаманні загальні риси:
поступове вдосконалення форм власності і госпо�
дарювання; зміни організаційної структури вироб�
ництва в сільськогосподарських, переробних, аг�
росервісних та інших підприємствах, державне
регулювання економічних і земельних відносин:

— розвиток підприємництва: розробка і ос�
воєння якісно нових технологій;

— підготовка і перепідготовка кадрів для ви�
робництва в ринкових умовах;

— соціальне перетворення села.
Проведення аграрної реформи в агропромис�

ловому комплексі багато в чому збігається з її ре�
алізацією в АПК усієї країни. Щоб кризові явища
не паралізували агропромисловий комплекс, дер�
жава має повернути селу борги. Тільки після цьо�
го можна приступати до другого етапу реформи —
еволюційного природного розвитку форм госпо�
дарювання на основі всіх форм власності без втру�
чання держави (крім держпідтримки). На цьому
етапі сільські товаровиробники, спираючись на
законодавчі акти, мають самостійно прийняти
остаточне рішення щодо форм власності і таким
чином визначити своє майбутнє.

Маючи тверду законодавчо�правову базу і зроб�
лений трудовими колективами вибір, уряд повинен
реформувати конкуруючі структури в АПК. Їх дві
групи [4, с. 72]: 1) державні, колективні і колектив�
но�пайові форми господарства; 2) господарства,
засновані на приватній власності на землю та її
оренді (різноманітні форми фермерства).

Треба ретельно вивчити виробничий потенці�
ал: земельні, водні, трудові ресурси, основні вироб�
ничі фонди. У програмі розвитку АПК потрібно
передбачити можливості самозабезпечення продук�
цією, масштаби ввозу та вивозу її. У відносинах між
виробниками сільськогосподарської продукції та її
споживачами має бути застосована контрактова
система, яка сприятиме тісній інтеграції сільського
господарства і переробної промисловості.

На базі регіональних спеціалізованих комплексів
треба створювати спеціалізовані асоціації різних
типів. Це можуть бути галузеві і міжгалузеві форму�
вання: тваринницькі або рослинницькі агрокомплек�
си, агрофірми. агрокомбінати, агрооб’єднання.

За умов переходу до ринкових відносин в
АПК важливо створити ефективну систему реалі�
зації його продукції. Мають стати нормою вільна
реалізація продукції, ринкове регулювання цін,
інвестицій, фінансування за рахунок створення
відповідних цільових фондів, зовнішньоеконо�
мічні зв’язки. Також доцільно створити фінансо�
во�управлінську структуру, до складу якої входи�
ли б товарно�фондова біржа, інформаційна сис�
тема, науковий центр тощо.

Особлива роль у державному регулюванні роз�
витку агропромислового виробництва належить

податковій системі. Доцільним було б звільнення
від оподаткування фіксованим сільськогосподарсь�
ким податком товаровиробників сільськогоспо�
дарської продукції, за винятком платежів до пенс�
ійного фонду та фонду пенсійного страхування. Бе�
ручи до уваги надання пріоритету стимулюючій
функції податків, треба визначити напрями удос�
коналення податкової системи в АПК. Насамперед
це — зниження ставок податку на прибуток, на
додану вартість, звільнення від оподаткування при�
бутку підприємств, що спрямовується на рефі�
нансування, запровадження пільгового оподатку�
вання інноваційної діяльності, розширення бази
оподаткування за рахунок включення до оподат�
кування доходів від приросту капіталу, нерухомо�
го майна тощо. Податкова система є тим регуля�
тором, який дасть змогу реалізувати встановлення
єдиної по країні норми прибутку й оподатковува�
ти прибуток у межах норми за мінімальною став�
кою, а понад норму — підвищеними прогресую�
чими ставками; встановити прогресивні ставки
податку залежно від норми прибутку.

Широке розголошення неконтрольованої по�
літики вільних цін на засоби виробництва призве�
ло до стрімкого їх зростання на матеріально�
технічні ресурси в 17–20 разів, а на сільськогос�
подарську продукцію — тільки в 5,8 раза. Таке
поглиблення цінового диспаритету на сільськогос�
подарську продукцію і матеріально�технічні ресур�
си, що споживаються на селі, стало однією з ос�
новних причин збиткового виробництва переваж�
ної більшості видів сільськогосподарської про�
дукції. Разом з тим посилився розрив економіч�
них зв’язків сільськогосподарських підприємств з
підприємствами переробних і харчових галузей.
Україна втратила традиційні ринки збуту продукції
в Росії та інших країнах СНД, що значно погірши�
ло економічну і фінансову ситуацію в країні.

Зусилля всіх господарських і урядових струк�
тур, а також самих сільськогосподарських това�
ровиробників у питаннях цінової політики мають
зосереджуватися, у першу чергу, на реалізації та�
ких завдань [5, с. 112]:

— підвищення платоспроможного попиту насе�
лення через підвищення рівня доходів населення;

— регулювання цін на ринках основних видів
сільськогосподарської продукції та продовольства
через застосування заставних операцій, товарних
інтервенцій та інших важелів впливу на ринкову
кон’юнктуру, недопущення адміністративного об�
меження цін на сільськогосподарську продукцію;

— посилення вимог до якості вітчизняної
продукції та забезпечення відповідності держав�
них стандартів європейським та міжнародним,
активніше просування українського продоволь�
ства на зовнішні ринки;

— запровадження заставних операцій на сіль�
ськогосподарську продукцію через заставні ціни,
які відшкодовуватимуть середньогалузеві витрати;
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— посилення антимонопольного контролю за
цінами на ресурси для сільськогосподарського
господарства, ціни на товари і послуги яких не
повинні формувати норму прибутку вищу, ніж у
середньому по народному господарству України;

— запровадження державної підтримки сис�
теми моніторингу цін на сільськогосподарську
продукцію.

У реформованому АПК не слід відмовлятись
від складання регіональних планів — вони існу�
ють у багатьох країнах, зокрема у розвинутих. У
регіональних планах розвитку різних ланок АПК
не варто акцентувати увагу на обсягах виробниц�
тва, як це було в недалекому минулому. Система
регіональних планів різних форм господарюван�
ня в регіональному АПК повинна включати такі
розділи: підвищення і стабілізація прибутків; ви�
робництво пріоритетних видів продукції; марке�
тинг; форми використання різноманітних ресурсів.

В умовах переходу до ринкових відносин
підлягають реформуванню різні за масштабами і
структурою агропромислові формування. Якщо
такі формування будуть у складі однієї асоціації,
то питання інтеграції між сільськогосподарською
і переробною ланками будуть вирішуватись на
основі комбінування. В разі приналежності ви�
робництва переробки різним власникам має зап�
роваджуватися контрактова форма інтеграції.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Одним із важливих завдань реформування еконо�
міки України є трансформація агропромислово�
го комплексу, підвищення його конкурентоспро�
можності на світових ринках. У програмі рефор�
мування АПК слід максимально враховувати
особливості регіональної конкурентоспромож�
ності та можливості індивідуальних і колектив�
них виробників у виробництві певних видів
сільськогосподарської продукції. Суть стратегіч�
них і тактичних підходів до ринкових трансфор�
мацій полягає в тому, щоб у складному процесі
економічних реформацій ретельно поєднувались
виробничі ринкові та відтворювальні процеси.
Розрив між ними може бути подоланий тільки
при переході від короткострокового до стратегі�
чного планування, створення системи, за якої ті
чи інші рішення створюють умови збалансовано�
го розвитку всіх складових діяльності агроформу�
вань, включаючи ринкові.

Для підвищення конкурентоспроможності
АПК необхідно вирішувати наступні завдання:

— забезпечення сільськогосподарських това�
ровиробників сучасною технікою;

— створення новітніх технологій вирощу�
вання та підвищення урожайності сільськогос�
подарських культур, забезпечення приросту по�
голів’я худоби;

— фінансування сільськогосподарського ви�
робництва та забезпечення фінансової підтрим�
ки виробників насінневого матеріалу, науково�
дослідних установ, сортовипробувальних станцій;

— підготовка висококваліфікованих кадрів
для села;

— удосконалення цінової політики;
— урахування специфіки виробництва сільсь�

когосподарської продукції у регіонах.
Зусилля держави повинні концентруватись на

сприянні розвитку і збільшенню обсягів продукції
аграрного виробництва, перетворенні АПК у ви�
сокоефективний, конкурентоспроможний сектор
економіки. У цьому зв’язку необхідно прискори�
ти проведення робіт з формування і гармонізації
національної бази стандартів якості та безпеки
продуктів харчування до вимог країн�членів ЄС.
Тож потрібні докорінні зміни в аграрній політиці,
а це — основа для більш оптимістичних варіантів
розвитку агропромислового виробництва.

Потребує державної підтримки розвиток со�
ціальної інфраструктури, здійснення реформуван�
ня системи заробітної плати, пенсійного забезпе�
чення працівників агропромислового комплексу.
Державі належить викупити об’єкти соціально�
комунальної сфери, що перебувають на балансах
сільськогосподарських підприємств і передати їх
на утримання місцевих бюджетів. Компенсаційні
кошти, одержані з державного бюджету, направи�
ти на розвиток соціальної інфраструктури на селі.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГО>ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

(НА ПРИКЛАДІ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ)

Анотація. У статті розглянуто основні засади формування й використання еколого^економічного по^
тенціалу промислових підприємств. Досліджено особливості його моделювання на прикладі вугледобувного
підприємства.

Ключові слова: еколого�економічний потенціал, промислове підприємство, управління, додатково
видобуті ресурси.

Summary. The basic principles of formation and ecological and economic potential of industrial enterprises use
are discussed in the article. The features of his modeling are searched (coal^mining enterprise as an example).

Key words: еcological and economic potential, industrial enterprise, management, passing extracted resources.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що ву�
гільна галузь виступає національним пріоритетом в
економіці України і держава підтримує вугледобувні
підприємства за рахунок бюджетних коштів. Так, на
сьогодні превалююча кількість гірничодобувних
підприємств перебувають на дотаціях держави, тоб�
то є планово збитковими. Зменшити розмір дотації
або повністю її уникнути можна за допомогою уп�
равління еколого�економічним потенціалом (ЕЕП)
підприємства, який складається з багатьох природ�
них, виробничих, екологічних та економічних фак�
торів. Досліджуючи проблему оцінки еколого�еко�
номічного потенціалу, доходимо висновку, що ба�
гато авторів кількісно оцінюють екологічні, трудові,
виробничий види потенціалів, але, на жаль, ніхто з
них не розглядає потенціал, що включає в себе при�
родні ресурси на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потенціа�
лу як складній системі присвячено праці А. Я. Бер�
суцького [1], І. З. Должанського [2], Н. В. Касья�
нової [3], Чевганової В. Я. [4] та інших учених�еко�
номістів. Деякі дослідники — О. М. Царенко [5],
Є. В. Лапін [6] — розглядають ресурсну структуру
потенціалу з урахуванням екологічної складової.

Мета статті — дослідження особливостей
оцінки та управління еколого�економічним по�
тенціалом промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Під еколого�еко�
номічним потенціалом промислового підприєм�
ства розуміється інтегрована сукупність потен�
ційних можливостей забезпечення та підвищен�
ня прибутковості діяльності підприємства поряд
зі зниженням техногенного впливу на навко�
лишнє природне середовище.

Тому кожна складова ЕЕП розглядається як
наявна можливість підприємства покращити за�
гальний фінансовий результат через зменшення
витрат підприємства та підвищення інших доходів.

На основі формулювання поняття та сутності
еколого�економічного потенціалу промислового
підприємства визначено наступні якісні та кількісні
його показники. Якісні показники визначають за
критеріями наявності та приросту (рис. 1).

А у кількісному вираженні поняття еколого�
економічного потенціалу можна сформулювати
як суму потенційних доходів, які підприємство
може отримати в результаті видобутку корисних
копалин (окрім основної продукції), переробки
відходів виробництва (додатково видобутих ко�
рисних копалин: води, метану тощо) та за раху�
нок ресурсозбереження.

На підприємстві вугледобувної галузі під ба�
зовою складовою потенціалу — основним ресур�
сом — вважається вугілля, а до другої складової
відноситься сума локальних потенціалів ресурсів,
що попутно видобуті в процесі виробництва про�
дукції. Ніхто раніше обсяги вугілля та відходи не
ураховував як еколого�економічний потенціал,
хоча це є економічною складовою даної категорії.

Еколого�економічний потенціал підприєм�
ства формується за такими напрямами:

— перший: утворення додаткових інших до�
ходів за рахунок продажу попутно видобутих ре�
сурсів на основі механізму ресурсозбереження;

— другий: отримання економії матеріальних,
інших прямих та накладних витрат за рахунок
використання попутно видобутих ресурсів, а та�
кож за рахунок їх перетворення у корисний ре�
сурс на основі ресурсозбереження.

Тобто еколого�економічний потенціал скла�
дається з двох джерел: дохідного джерела та дже�
рела економії витрат.

Для побудови моделі управління ЕЕП під�
приємства необхідне формулювання низки фак�
торів, на основі яких реалізується модель, що
показано в таблиці 1.
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Рис. 1. Якісні та кількісні показники еколого^економічного потенціалу

Таким чином, для визначення факторів мо�
делі, що зумовлюють еколого�економічний потен�
ціал прибуткових підприємств вугледобувної га�
лузі, можуть бути використані наступні рівняння:

а) формування обсягу прибутку від реалізації
основної продукції (вугілля):

Qv = Pv – VZMv – VOРv – IPVv +
+ ZMVp + ZIPVrz + ZNVrz (1),

де Pv — величина виторгу від реалізації видобу�
того вугілля,

VZMv — витрати на закупівлю матеріалів на
потреби видобутку вугілля,

VFOРv — витрати на формування фонду оп�
лати праці, а також відрахування на єдине со�
ціальне страхування для забезпечення видобут�
ку вугілля,

IPVv — інші прямі витрати щодо видобутку
вугілля,

ZMVp — зниження матеріальних витрат за
рахунок повторного використання попутних при�
родних ресурсів на виробничі потреби,

ZIPVrz — зниження інших прямих витрат за
рахунок ресурсозбереження,

ZNVrz — зниження накладних та адміністра�
тивних витрат за рахунок застосування механіз�
му ресурсозбереження на підприємстві.

Таблиця 1
Складові та фактори зростання ЕЕП
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Окрім прибутку від реалізації основного ви�
робництва, потенціал враховує можливість
збільшення фінансових коштів підприємства за
рахунок кредитів та інших ресурсів, що надійшли,
а також за рахунок зниження витрат. Зниження
витрат, що не підлягають ніякій компенсації, по�
в’язано з покупкою і модернізацією основних
фондів, оплати праці (тому що є певні зобов’я�
зання й обмеження) та певних видів матеріалів.
В даній формулі зниження витрат розраховуєть�
ся як різниця між величиною витрат до і після
впровадження ресурсозберігаючих заходів. Зни�
ження інших прямих витрат можливе за рахунок
використання власноочищеної питної та техніч�
ної води у процесі виробництва.

б) формування обсягу прибутку від реалізації
видобутої попутної продукції:

Qp = Pp – VZMp – VFOРp —
– IPVp + ZMVvidh + ZEPp, (2)

де Pp — величина виторгу від реалізації попут�
ної продукції,

VZMp — витрати на закупівлю матеріалів на
потреби видобутку попутної продукції,

VFOРp — витрати на формування фонду оп�
лати праці, а також відрахування на єдине со�
ціальне страхування для забезпечення видобутку
попутної продукції,

IPVp — інші прямі витрати щодо видобутку
попутної продукції,

ZMVvidh — зниження матеріальних витрат
за рахунок використання вторинних ресурсів
(відходів)1,

ZEPp — зниження обсягів екологічного по�
датку та штрафів у результаті використання по�
путної продукції.

Формули 1 та 2 відрізняються деякими скла�
довими, тобто у формулі 2 враховано обсяг
коштів, що надходять від безпосередньої реалі�
зації попутної продукції, що сприяє зниженню
обсягів екологічного податку та штрафів.

Виходячи з методу розподілу витрат (метод
виключення) [7] в процесі роботи вугледобувно�
го підприємства, витрати на закупівлю матеріалів
на потреби виробництва, витрати на закупівлю й
модернізацію основних засобів підприємства, у
т. ч. природоохоронного призначення, а також
витрати на формування фонду оплати праці, а та�
кож відрахування на єдине соціальне страхуван�
ня розраховуються на основі пропорції, відпові�
дно від галузевої належності підприємства.

в) формування обсягу прибутку від реалізації
обсягу ресурсів, отриманих у результаті ресурсо�
збереження:

Qrz = Prz + PVrz + PPrz – VZMrz –
– VFOРrz – IPVrz + ZEPrz, (3)

де Prz — величина виторгу від реалізації про�
дукції в результаті ресурсозбереження,

PVrz — величина виторгу від можливої реа�
лізації вугілля, що залишається в результаті ви�
робництва у вигляді відходів,

PPrz — величина виторгу від можливої реа�
лізації попутної продукції, що не підлягає пере�
робці у даному періоді,

VZMrz — витрати на закупівлю матеріалів на
потреби ресурсозбереження,

VFOРrz — витрати на формування фонду
оплати праці, а також відрахування на єдине со�
ціальне страхування для забезпечення ресурсо�
збереження,

IPVrz — інші прямі витрати щодо впроваджен�
ня механізму ресурсозбереження,

ZEPrz — зниження обсягів екологічного по�
датку та штрафів у результаті впровадження ре�
сурсозбереження.

У всіх трьох рівняннях у якості від’ємних
факторів визначаються такі: IPV, VZM, VFOР, а
додатними факторами, що позитивно впливають
на величину еколого�економічного потенціалу,
виступають наступні: ZMV, ZIPV, ZNV. Від�
мінність між факторами стосується, передусім,
першого доданка у формулах, що зумовлено спе�
цифікою складової. А саме: оскільки Qv — це
показник основного виробництва, то перша скла>
дова Pv, що відображує реалізацію тільки вугіль�
ної продукції. У другому рівнянні для розрахун�
ку Qp першим показником виступає виторг від
реалізації попутної продукції, а в третьому, для
розрахунку Qrz, — перші три показники — це ве�
личина виторгу від реалізації продукції, утворе�
ної в результаті ресурсозбереження та можливої
реалізації основної та попутної продукції, що на
даний час не здійснюється.

Тоді величина ЕЕП може бути визначена за
розрахунком (4):

ЕЕП = Qv + Qp + Qrz. (4)

На цьому етапі ці рівняння відображають ті
фактори, що формують еколого�економічний
потенціал підприємства, але вони потребують
конкретизації, особливо відносно впливу еколо�
гічної компоненти (на фінансово�економічні по�
казники роботи підприємства).

Висновки і перспективи подальших досліджень.
У проведеному дослідженні запропоновано мето�
дику оцінки еколого�економічного потенціалу
вугледобувного підприємства за допомогою мо�
делювання складових та факторів зростання ЕЕП,
що передбачає продаж та комплексне викорис�
тання попутно видобутих природних ресурсів. У
результаті вживання заходів з ресурсозбережен�
ня відбувається приріст обсягу видобутку корис�
них копалин і обсягу відходів, придатних для
переробки. Тобто в результаті ресурсозбережен�
ня підвищуються обсяги використання основної

1 Відходи, що утворилися в результаті впровадження ресур�
созбереження (наприклад, посипання стежок шлаком).
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та попутно видобутої продукції, а також відходів,
що використовуються у виробництві.

Результативність використання еколого�еко�
номічного потенціалу вимірюється за двома кри�
теріями: економія витрат та створення додатко�
вих інших операційних доходів.
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УДК 338.432 О. В. Горпинич

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті розглядаються економічні показники та результати фінансової діяльності сільсько^
господарських підприємств Запорізької області в період проведення аграрної реформи.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарське підприємство, землекористування,
аграрна реформа, економічна ефективність виробництва.

Summary. The article examines the economic indicators and results of agricultural enterprises financial activity
in Zaporozhia region during the leadthrough of agrarian reform.

Key words: agricultural production, agricultural enterprise, land^tenure, agrarian reform, economic efficiency of
production.

Постановка проблеми. Україна, як і кожна
інша країна, проходить період драматичних со�
ціально�економічних трансформацій, без яких
неможливе підвищення конкурентоспроможності
і забезпечення продовольством населення. Голов�
ною метою аграрної реформи було і є формуван�
ня власника — господаря на землі, здатного ра�
ціонально й ефективно її використовувати. Пе�
рехід від великих сільськогосподарських під�
приємств до дрібних господарств знищили індус�
тріальну основу галузі, відкинувши в епоху давно�
минулої ручної праці. Надії на особисті господар�
ства населення не справдилися, стали міражем.
Сільське населення намагається власною тяжкою

працею забезпечити себе основними видами про�
довольства. І лише частка їхньої продукції стає
товарною, не завжди відповідаючи необхідній
якості і стандартам. Ми здійснимо спробу проана�
лізувати господарську діяльність діючих сільсько�
господарських підприємств Запорізької області.

Метою статті є обґрунтування економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва
суспільним сектором економіки Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. Для порівняння
результатів сільськогосподарського виробництва з
витратами використовують такі види ефектив�
ності: економічну, організаційну, соціальну, еколо�
гічну тощо. Економічна ефективність передбачає



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3(15)2011

60

досягнення максимального ефекту від фінансово�
господарської діяльності підприємств за міні�
мальних витрат ресурсів, вона відображає вплив
сукупності факторів, що формують її рівень і зу�
мовлюють тенденції розвитку галузі. Система по�
казників економічної ефективності сільськогоспо�
дарського виробництва формується на даних про
вартість валової продукції, прибутку, собівартості,
рівня рентабельності виробництва й норми при�
бутку, продуктивності праці й трудомісткості, уро�
жайності сільськогосподарських культур, продук�
тивності тварин і птиці тощо.

Дослідження провідних вчених�аграріїв В. Ан�
дрійчука, В. Месель�Веселяка, О. Онищенка, П. Саб�
лука, В. Терещенка, В. Юрчишина та інших при�
свячені обґрунтуванню напрямів, заходів і методів
підвищення результативності ведення агропро�
мислового виробництва. Проте останнім часом
мало уваги приділяється дослідженню впливу
факторів на економічну ефективність господарю�
вання в сільському господарстві, що й буде роз�
глянуто в даній статті.

Перед аграрним сектором економіки ставить�
ся загальнодержавне завдання — розвиток вироб�
ництва та підвищення його ефективності, по�
ліпшення економіко�соціальних показників. Як
відомо, ефективність виробництва — складне ба�
гатогранне явище і як економічна категорія відоб�
ражає співвідношення між одержаними результа�
тами й витраченими ресурсами.

Ефективність використання всіх ресурсів не в
останню чергу залежить від того, у чиїй власності
вони знаходяться. В умовах становлення ринкових
відносин у сільському господарстві України всі
ресурси переважно перейшли у приватну власність,
що не є правильними заходами. Сільськогоспо�
дарські підприємства створені головним чином
шляхом передачі земельних і майнових паїв в орен�
ду, з організаційно�економічними особливостями
формування статутного фонду, характером управ�
ління діяльністю, розподіленням результатів вироб�
ництва та типу організації праці. Трудові ресурси в
усіх формуваннях використовуються у вигляді най�
маної праці, за винятком сільськогосподарських
кооперативів, учасники яких повинні брати обо�
в’язкову трудову участь у процесі виробництва.

На кінець 2009 р. у Запорізькій області нара�
ховувалось 2974 агроформувань ринкового типу
(табл. 1). З них майже 70 % становлять фермерські
господарства, господарські товариства 15,5 %,
приватні підприємства 8,7 %. Аналізуючи 2007–
2009 роки, слід зазначити, що загальна кількість
підприємств за цей період зменшилася на 52 гос�
подарства; чисельність господарських товариств
і приватних підприємств збільшилась відповідно
на 40 і 46 господарств, а по фермерах, виробни�
чих кооперативах і інших підприємствах зменши�
лась на 34 агроформування. Однак забезпечення
ефективності їх функціонування потребує певних
теоретичних і практичних обґрунтувань.

Таблиця 1
Кількість сільськогосподарських підприємств за організаційно>правовими формами господарювання*

* Джерело: [1, 2].

Аграрні перетворення вже мають певну істо�
рію, але навколо них і зараз продовжується дис�
кусія щодо того, чи були вони потрібні. Відповідь
на ці запитання треба шукати шляхом досліджен�
ня використання одного з головних ресурсів —
землі суб’єктами господарювання.

Враховуючи високу питому вагу сільськогос�
подарських підприємств у землекористуванні та
наявність значних потенційних можливостей
збільшення виробництва сільськогосподарської
продукції, підвищену увагу ми приділяємо саме
цій категорії господарств. Вони мають більшу
можливість щодо використання ресурсного по�
тенціалу, застосовуючи сучасну техніку і прогре�
сивну технологію. З метою визначення ефектив�

ності діяльності створених господарських струк�
тур нами проведено аналіз використання ними
земельних ресурсів (табл. 2).

Дані таблиці 2 свідчать про те, що майже 50 %
від загальної кількості сільськогосподарських під�
приємств області займають агроформування з
площею землекористування до 50 га, 12 і 19 % з
площею від 51–500 га. Можна стверджувати, що
відбулося подрібнення площі земель в обробітку
до неприпустимого рівня. Оптимальним розміром
сільськогосподарського підприємства зони Сте�
пу є агроформування з площею землі в обробітку
4000–5000 тис. га сільськогосподарських угідь,
при якому з найвищою ефективністю використову�
ються земельні, матеріальні і трудові ресурси. За



Економіка та управління підприємствами

61

Таблиця 2
Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2009 році*

* Джерело: [2].

2009 рік крупномаштабне виробництво сільсько�
господарської продукції проводилось у 77 під�
приємствах, що становить 2,8 % від загальної
чисельності підприємств.

У результаті проведення господарської діяль�
ності в області землекористування між категоріями
господарств за 2009 р. було таким: у сільськогоспо�

дарських підприємств знаходилось 1379,8 тис. га
(64,9 %) землі і у господарств населення 747,5 тис.
га (35,1 %). Порівняно з 1990 р. відбувся перероз�
поділ площі сільськогосподарських угідь між кате�
горіями господарств: зменшилась у сільськогоспо�
дарських підприємств на 32,6 %, у господарств на�
селення збільшилась в 9,5 раза (табл. 3).

Таблиця 3
Площа сільськогосподарських угідь і виробництво валової продукції по категоріях господарств

Запорізької області* (у порівняльних цінах 2005 р.; млн. грн.)

* Джерело: [2, 3].

Виробництво валової продукції всього в 2009
році порівняно з 1990 роком зменшилось на
42,3 %, в тому числі продукції рослинництва на
11,2 %, а валової продукції тваринництва на
65 %. Якщо у 1990 році 78,3 % продукції вироб�
ляли сільськогосподарські підприємства, а гос�
подарства населення 21,7 %, то у 2009 році відпо�
відно 55,3 % і 44,7 %. Сьогодні значну роль у ви�
робництві продукції тваринництва займають
господарства населення (54,5 %).

У 2009 році в середньому розрахунку на 100
га сільськогосподарських угідь по області ви�
роблено 164,2 тис. грн. валової продукції, у т. ч.
господарствами населення — 205,9 тис. грн.,
сільськогосподарськими підприємствами —
141,1 тис. грн., в тому числі валової продукції
рослинництва відповідно 105,9 тис., 116,8 тис.,

99,9 тис. грн., тваринництва 58,3 тис., 89,1 тис.,
41,2 тис. грн.

Цікавими є дослідження посівних площ під
основними сільськогосподарськими культурами в
період з 1913–2009 роки (табл. 4).

Посівна площа сільськогосподарських під�
приємств області найбільшою була в 1980 р. і ста�
новила 1 млн. 902 тис. га сільськогосподарських
угідь. Під зерновими культурами поступово пло�
ща в обробітку зменшується, проте зернові куль�
тури (в т. ч. озима і яра пшениця) залишаються
провідними культурами, що вирощуються всіма
категоріями господарств. Площа під посівами со�
няшнику поступово збільшується і досягла рівня
у 2009 році 558 тис. га сільськогосподарських угідь
і зросла порівняно з 1990 роком в 2,9 раза, а по�
рівняно з довоєнним 1940 роком у 10 разів. Роз�
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Таблиця 4
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у 1913–2009 роках* (господарства усіх категорій тис. га)

* Джерело: [2, 3].

ширення посівів відбувається у всіх категоріях
господарств. В останні роки йде необґрунтоване
розширення посівів площ соняшнику під впли�
вом стабільного попиту на насіння на внутріш�
ньому і зовнішньому ринках.

Валовий збір зернових культур у 2007 році
порівняно з 1990 роком (табл. 5) зменшився в 2,4
раза, а в 2009 році в 1,4 раза (2009 рік характери�
зувався сприятливими природно�кліматичними
умовами для виробництва продукції рослинниц�

тва). Зернові культури як були, так і залишають�
ся провідною групою. Виробництво насіння со�
няшнику є одним з основних напрямків сільсько�
господарського виробництва області. Збільшен�
ня валового збору досягається не підвищенням
урожайності, а розширенням посівних площ, не�
зважаючи на спад родючості ґрунтів. Всі ці зміни
спрямовані на те, щоб посилювати експорт тієї
продукції рослинництва, яка має перевагу за кор�
доном та приносить дохід.

Таблиця 5
Валовий збір основних сільськогосподарських культур у 1913–2009 роках*

(господарства усіх категорій тис. тонн)

* Джерело: [2, 3].

Запорізька область — найменш продуктивна зона
для вирощування картоплі. Валовий збір картоплі в
сільськогосподарських підприємствах області змен�
шився у 2007 році порівняно з 1990 роком у 14 разів,
овочів у 9 разів, плодів і ягід у 12 разів. І в господар�
ствах населення виробництво картоплі зменшилось в
1,7 раза, проте вирощування овочів збільшилось у 2
рази, плодів і ягід залишилось на рівні 1990 року.

Негативною тенденцією, яка стає правилом, є
те, що зростає імпорт трудомісткої продукції —
овочів, картоплі, ягід та фруктів, при цьому власне
виробництво скорочується. Кількість магазинів роз�
дрібної торгівлі овочами і картоплею, а також мо�
лочною продукцією скоротилась у 5–6 разів. Їх за�
мінили великі супермаркети, які переповнені ово�
чевою і садовою імпортною продукцією. За 2006–
2008 роки імпорт овочів зріс у 2 рази, картоплі — в
4 рази. Асортимент цієї продукції став ширшим, а

ціни не знизилися. Виробництво ж власних овочів,
картоплі, ягід, фруктів, винограду значно скороти�
лось, бо стало невигідним, збитковим. Внаслідок
того, що в країні відсутні овочеві та фруктосховища,
в зимовий період наші магазини торгують морквою,
цибулею, капустою, томатами, огірками, картоплею,
вирощеними і завезеними із Польщі, Угорщини, Ту�
реччини, Єгипту та Росії, а ціни на завезені овочі й
фрукти нижчі за вироблені вдома.

Площі посівів під зерновими культурами,
садами скорочуються, натомість збільшуються
під соняшником та ріпаком, вирощування яких
здійснюється на екстенсивній основі, що ви�
снажує землю, а тому знижується в динаміці й
урожайність (табл. 6).

Довідково: середня урожайність сільськогоспо�
дарських культур зони Степу за часів планової еко�
номіки становила: озимої пшениці — 32–40 ц/га,
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Таблиця 6
Урожайність сільськогосподарських культур в господарствах усіх категорій Запорізької області

(ц/га зібраної площі)*

* Джерело: [2, 3].

соняшнику — 16–20 ц/га, цукрових буряків — 240–
260 ц/га, кукурудзи на зерно — 30–45 ц/га, картоп�
лі — 120 ц/га. Отже, сільськогосподарські підпри�
ємства у зв’язку зі розукрупненням крупнотовар�
ного виробництва не дотримуються 7 та 9�польової
системи сівозміни, а тому грунт виснажується і
зменшується урожайність сільськогосподарських
культур. Сівозміна — основний закон землеробства.

Щодо галузей, то тваринництво в основному
існує для самозабезпечення. Такого занепаду воно
ще ніколи не мало, навіть у тяжкий післявоєн�
ний період. У період з 1990–2009 роки поголів’я
ВРХ у господарствах усіх категорій зменшилось
у 9,5 раза, в тому числі корів у 6 разів. Поголів’я
свиней також зменшилось у 3 рази, птиці всіх
видів у 2, овець та кіз у 16 разів (табл. 7).

Таблиця 7
Поголів’я худоби та птиці у 1915–2009 роках* (господарства усіх категорій; тис. голів)

* Джерело: [2, 3].

У сільськогосподарських підприємствах
області скорочується поголів’я м’ясного і мо�
лочного скотарства, на низькому рівні знахо�
диться продуктивність худоби. Відзначається
певне пожвавлення у свинарстві та птахів�

ництві, що пояснюється швидким нарощуван�
ням тут поголів’я, оборотом капіталу та пооди�
ноким упровадженням сучасних інноваційних
технологій виробництва свинини, курятини і
яєць (табл. 8).

Таблиця 8
Поголів’я та продуктивність худоби й птиці в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області

у 1990–2009 роках*

* Джерело: Розраховано автором за даними [2, 3].
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Подорожчання енергоресурсів, формуван�
ня кормової бази та інші фактори вплинули на
збільшення собівартості тваринницької про�
дукції. А низька купівельна спроможність біль�

шості населення не дає можливості досягти
рентабельності продукції тваринництва агро�
підприємствами Запорізької області та України
в цілому (табл. 9).

Таблиця 9
Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства

у сільськогосподарських підприємствах, %*

* Джерело: [2, 3].

Сільськогосподарські підприємства мають
збиток практично від усіх галузей тваринництва.
Лише продаж яєць курячих залишався рентабель�
ним упродовж періоду, та в 2005 році — молока —
за рахунок державних дотацій. Наслідком цієї еко�
номічної нестабільності в сільському господарстві
й занепаду тваринницької галузі області й Украї�
ни в цілому є зменшення рівня споживання насе�
ленням країни основних продуктів харчування,
зокрема м’яса, молока, плодів, ягід тощо. За 19�
річний період незалежності України споживання
м’яса і м’ясопродуктів на 1 особу зменшилося на
33,3 %, або з 73,3 кг у 1990 році до 48,9 кг у 2009�
му, молока й молокопродуктів — із 370,9 до 176,3
кг, або на 52,5 % (медично рекомендована норма
споживання м’ясних і молочних продуктів на 1
особу становить, відповідно 83 і 380 кг на рік).
Україна відстає від європейського рівня споживан�
ня м’ясопродуктів у 2,1 раза, молока — 1,6, фрук�
тів — у 2,6 раза. Споживання продукції рослинного
походження (хліб, картопля, овочі, цукор, олія)
практично не змінюється [4].

Обсяги, структура та якість харчування на�
селення мають незадовільний стан, що свідчить
про значну ємність внутрішнього ринку продо�
вольства. Такий дефіцит білкового харчування
населення України, проблема неповноцінної
якісної структури харчового раціону мають спо�
нукати сільськогосподарських товаровиробників,
з одного боку, і державу — з іншого, переходити
на інтенсивний розвиток м’ясного й молочного
скотарства, свинарства, садівництва і виноградар�
ства, що разом із загальним підвищенням доходів
населення, його продуктивної зайнятості сприя�
тиме піднесенню аграрного сектора економіки за
рахунок внутрішніх резервів.

Отже, при становленні нової соціально�еко�
номічної системи в Україні особливо великі зміни
відбулися в аграрному секторі. Причиною існу�

ючого стану стали аграрні реформи, через які
змінилася власність на землю і майно, держава
втратила функцію регулювання аграрної еконо�
міки. Не найкраще змінилася структура вироб�
ництва й у цілому інфраструктура соціально�по�
бутового і культурного секторів. Сільське госпо�
дарство зазнало величезних втрат аграрного по�
тенціалу, збитків. У сільському господарстві
структура економіки викривлена, пріоритети на�
лежать обслуговуючим і посередницьким струк�
турам, а не виробничим сферам.

Свого часу в Україні було багато зроблено,
щоб загальнонародна власність могла виявити свої
переваги. Країна виробляла близько тонни зерна
на душу населення, досягла рівня ряду розвину�
тих країн з виробництва продукції тваринництва,
мала значні здобутки в соціальній сфері села. Усе
це належало удосконалювати, розвивати. На жаль,
сталося навпаки. Після проголошення незалеж�
ності в Україні розпочалася суцільна приватизація.

У перші роки аграрних реформ лібералізація
цін і торгівлі, відкритість вітчизняного ринку для
імпорту слугували поштовхом до приватизації та
пограбування великих тваринницьких комп�
лексів, комбінатів, науково�виробничих об’єд�
нань, де умови праці, виробництва та технології
забезпечували одержання конкурентоспроможної
продукції. Приватна власність породила велику
кількість власників, які не готові бути ними.
Відсутність громадянської порядності, прагнен�
ня виключно до власної наживи значної частини
керівників сільськогосподарських підприємств
створили умови безконтрольності, безвідпові�
дальності й просто розтягування та привласнен�
ня народного майна. Ми переконалися, що дріб�
нотоварне виробництво в сільському господарстві
не може бути конкурентоспроможним.

Вітчизняний і світовий досвід переконують, що
сільськогосподарське виробництво не може дієво
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функціонувати в умовах жорсткої конкурентної
боротьби без державного регулювання та фінансо�
вого захисту на державному рівні. Специфіка сіль�
ськогосподарського виробництва вимагає виваже�
ної державної політики протекціонізму для забез�
печення ефективної діяльності за будь�яких умов.

Нині в розвинутих країнах Заходу поширюєть�
ся твердження, що приватна власність на землю
стала перешкодою на шляху до прогресу. Тому її
необхідно замінювати іншою формою власності.

У Німеччині і у Польщі ліквідація колгоспів, а
потім колективних сільськогосподарських підпри�
ємств в Україні викликала велике здивування. У
світі ще такого не спостерігалося, щоб великі інду�
стріальні господарства знищувалися, а майно і зем�
ля розтягувалися. Тому в західних країнах поси�
люється процес укрупнення аграрних господарств,
більше того — держава скуповує землю. У багатьох
країнах значна, а подекуди й переважна частина землі
стала вже державною. Тобто спостерігається об’єк�
тивний процес усуспільнення землі, поступова
трансформація приватної власності на землю у бік
загальнонародної власності, а це і є право кожної
людини на землю. 43 млн. га сільськогосподарських
угідь є одним із головних ресурсів України.

Висновки. Майже десятирічний досвід вилучен�
ня землі у колективних сільськогосподарських
підприємств та її паювання показав помилковість і
неефективність цих заходів. Керівництву держави
слід поступити мудро та проявити мужність і ви�
знати цей факт. Слід прийняти закон про передачу
землі колективам чи сільським громадам, скасував�
ши, таким чином, приватну власність на неї.
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ПЕРЕВАГИ Й ОБМЕЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація. У статті проведено аналіз концентрації виробництва в сільському господарстві, виявлено
основні переваги та обмеження, які спостерігаються в сучасних умовах.

Ключові слова: виробництво, концентрація, сільське господарство, агроструктура, технологія, кон’юнктура.

Summary. In the article the analysis of concentration of production is conducted in agriculture, found out basic
advantages and limitations which are observed in modern terms.

Key words: production, concentration, agriculture, agro structure, technology, state of affairs.

Постановка проблеми. Для більшості малих
і середніх фермерських господарств гостро
стоїть проблема досягнення оптимального
рівня концентрації виробництва, а відповідно
й існує проблема забезпечення та ефективного
використання передової техніки та технологій.
Це під силу великим господарствам. Саме вони
по багатьох параметрах переважають дрібні й
малі аграрні господарства.

В той же час навіть при одночасному зростанні
й удосконаленні всіх чинників виробництва та їх
ефективній комбінації питання про переваги ве�
ликого виробництва слід вирішувати в площині
раціональних масштабів підприємств. Тобто забез�
печення оптимального (раціонального) рівня кон�
центрації виробництва — спільне завдання всіх га�
лузей і сфер господарювання. Підприємство з оп�
тимальним рівнем концентрації виробництва (за
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рівних інших умов) може функціонувати рента�
бельніше і бути конкурентоспроможним. Однак не
всім господарствам вдається досягти такого рівня,
але і в цьому разі повинен враховуватися мінімаль�
ний поріг концентрації виробництва, нижче яко�
го підприємство буде нерентабельним унаслідок
невеликих його масштабів. Для кожного виду гос�
подарської діяльності та етапу розвитку продуктив�
них сил існує «свій» мінімальний і раціональний
рівень концентрації виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос�
лідженням зазначеної проблеми присвячені праці
іноземних та вітчизняних науковців і практиків,
таких як В. Я. Амбросов, Г. Є. Мазнев, М. Й. Ма�
лік, В. Я. Месель�Веселяк, В. Нелеп, П. Т. Саблук
та інші. Це свідчить, що проблема оптимальної
концентрації виробництва ціни, особливо в
сільському господарстві потребує глибокого дос�
лідження і є актуальною.

Метою статті є визначення переваг та обме�
жень концентрації виробництва, характерних для
сучасного товарного господарства.

Виклад основного матеріалу. Виробничо�еко�
номічний ефект великого, насамперед за земель�
ними масивами, сільськогосподарського вироб�
ництва знаходить вияв у таких моментах (за
інших рівних умов):

1. Великі господарства мають можливість
ефективніше використовувати уречевлені засоби,
виробничу та соціальну інфраструктуру, застосо�
вувати нову техніку й технологію. Слід погоди�
тися з тими дослідниками, які вважають теоре�
тично обґрунтованим і підтвердженим практикою
факт, що такого ресурсу, як техніка, потрібно
набагато більше при зменшенні розмірів земле�
користування, до того ж значно знижується ефек�
тивність машиновикористання через недованта�
ження машин протягом року чи сезону виконан�
ня робіт. Відбуваються зміни у забезпеченні інши�
ми ресурсами, пов’язаними з наступною перероб�
кою і транспортуванням виробленої продукції [3].

Справа в тому, що будь�яка самостійна ви�
робнича ланка повинна мати певний набір тех�
ніки, виробничу інфраструктуру. У великих гос�
подарствах вони будуть використовуватися більш
тривалий час, тобто коефіцієнт використання
робочих машин і механізмів тут вищий. Крім
того, знижується ймовірність морального зно�
шення засобів праці.

Всеросійський НДІ економіки і нормативів
запропонував метод комплексної оцінки ефек�
тивності різних форм власності та господарюван�
ня в аграрному секторі. Більшість досліджень
свідчать про високу ефективність крупнотовар�
ного виробництва у порівнянні із дрібнотовар�
ним. На великих підприємствах оптимальних
розмірів ефективність використання виробничих
ресурсів у 2–3 рази вища. Це підтверджує й зару�
біжний досвід. У США на 100 га земель великим

господарствам потрібно в 5–10 разів менше тех�
ніки та інших ресурсів. Фонди, земля, праця тут
використовуються в декілька разів ефективніше,
а середній виробіток на одного працівника в 3,2
раза вище загального показника в країні [4].

У розвинутих країнах дрібні ферми мають
нижчу продуктивність праці у 2–5 разів, а фондо�
віддачу — у 8–10 разів, ніж великі. Так, на молоч�
них фермах Великобританії з поголів’ям понад 200
корів продуктивність праці утричі вища порівня�
но із сімейними фермами з поголів’ям до 20 корів,
у США в стаді з 50 корів витрати праці на тварину
удвічі нижчі, ніж у стаді на 10 корів [6, с. 401].

2. Великі господарства ефективніші (порівня�
но з невеликими) і з точки зору раціонального
використання землі. У розрахунку на одиницю
земельної площі її обробіток, збирання врожаю
на великих земельних масивах обходиться дешев�
ше. Але головний ефект виявляється в тому, що
великі господарства мають набагато більше мож�
ливостей для застосування науково обґрунтова�
ної системи чергування культур (сівозмін).

3. У великих господарствах, де зайнято бага�
то працівників, є можливість ефективніше вико�
ристовувати робочу силу. Відносно дешевше й
швидше у практичному і теоретичному аспектах
обходиться підготовка працівників за рахунок їх
вужчої професійної спрямованості порівняно з
універсальною професійною підготовкою фер�
мерів. У великих господарствах використовуєть�
ся спеціалізація і кооперація праці, що сприяє
підвищенню її продуктивності. Крім того, колек�
тивна праця породжує внутрішнє змагання, яке
сприятливо впливає на ставлення до праці.

4. У великих підприємствах є можливість здійс�
нювати первинну обробку або переробку сільсько�
господарської продукції, її зберігання і реалізацію
у фірмових магазинах. Крім того, вони можуть ре�
алізувати продукцію не в період масового збиран�
ня, коли пропозиція вища від попиту, а у більш пізні
терміни із сприятливою кон’юнктурою. Все це дає
змогу збільшувати прибутки підприємств.

5. У соціальному плані велике підприємство з
колективною формою господарюванням має біль�
ше можливостей для забезпечення раціонального
режиму і відпочинку, а спільне використання об’єк�
тів невиробничої інфраструктури у розрахунку на
одну людину обходиться дешевше. Усувається та�
кож проблема суспільної ізоляції трудівників.

6. Великі господарства мають більші можли�
вості щодо закупівлі нової техніки і застосування
прогресивних технологій. Так, у США вони, вико�
ристовуючи досягнення науково�технічного про�
гресу, здійснюють небачену раніше концентрацію і
централізацію сільськогосподарського виробницт�
ва, застосовують ресурсоощадні технології. Такі
господарства дуже продуктивні й високоефективні.
У США великі фермерські господарства із середнім
розміром земельних угідь 2,7 тис. га виробляють
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продукції з кожного гектара у 7 разів більше, ніж
фермери, які мають приблизно середньостатистич�
ний розмір земельних угідь — 168 га [1].

Викладене вище положення щодо переваг
великого виробництва стосується усіх сфер і га�
лузей економіки. В науковій літературі часто
стверджується, що в економіці діє закон переваг
великого виробництва. З цим можна погодити�
ся, але слід зважати, що це закон загальних тен�
денцій, тобто його прояв не набуває абсолютно�
го характеру. Переваги великого виробництва
завжди мають певну межу, за якою вони «затуха�
ють», спадають або навіть не виявляються зовсім.

Згідно із законом спадної ефективності, як
вже зазначалося, додатковий приріст одного з
чинників виробництва при фіксованих значеннях
інших призводить до скорочення приросту про�
дукту. Це зумовлене тим, що зростаючий обсяг
одного із чинників виробництва поєднується з
фіксованим обсягом інших.

Отже, просте збільшення масштабів вироб�
ництва навряд чи забезпечить підвищення еконо�
мічного ефекту. Це можливо лише у тому випадку,
коли кількість приводить до появи нової, вищої
якості. Зростання масштабів виробництва повин�
не супроводжуватися поліпшенням виробничих
технологій і вдосконаленням форм внутрішньогос�
подарської організації праці, кращим використан�
ням виробничих потужностей і робочої сили
(йдеться про переваги кооперації та спеціалізації).
Господарство може збільшуватися до досить знач�
них розмірів, перш ніж воно повністю вичерпає
потенціал великого виробництва.

Які ж моменти зумовлюють вичерпність пе�
реваг великого виробництва? Найчастіше нази�
вають такі обмежувальні чинники:

— удосконалення процесу управління, по�
слаблення контролю за виробничим процесом,
тобто зниження ефективності менеджменту;

— збільшення витрат на транспортування
продукції до ринків збуту і внутрішньогоспо�
дарські переїзди.

Вищевикладене стосується усіх сфер і галузей
виробництва, у тому числі аграрного. Однак кожній
з них притаманні особливості, й сільське господар�
ство — не виняток. Так, більшість дослідників аг�
рарного виробництва, визначаючи дію закону пе�
реваги великого виробництва (у межах оптималь�
ного рівня), вказують на те, що в сільському госпо�
дарстві цей закон діє з великими обмеженнями.

Визначимо чинники, що зумовлюють обмежен�
ня переваг великого виробництва в обробітку землі:

1. У сільському господарстві транспортний
чинник набуває особливого значення. Йдеться
про витрати на внутрішньогосподарські переве�
зення та переїзди, які зростають із підвищенням
концентрації виробництва.

2. На великих підприємствах, як правило, зай�
нято багато працівників. За таких умов важко за�

безпечити матеріальну заінтересованість і відпо�
відальність кожного члена колективу в ефектив�
ному використанні землі та інших засобів вироб�
ництва, слабшає контроль за виробничим проце�
сом, знижується ефективність управління, або до�
рожчає система управління підприємством. Тобто
тут рівень концентрації обмежений природою.

3. Велике виробництво у сільському госпо�
дарстві потребує значних земельних площ, а для
їх придбання потрібні неабиякі кошти.

4. У сільському господарстві чимало видів
виробництва, які можуть бути рентабельними в
межах «малого» і навіть «дрібного» бізнесу, на�
приклад, виноградарство, городництво, садівниц�
тво, бджолярство та ін.

5. Досягти ефекту масштабу виробництва
невеликі підприємства в аграрному виробництві
можуть шляхом кооперації між собою, інтеграції
з підприємствами третьої сфери АПК, поглиб�
лення спеціалізації.

Отже, укрупнення виробництва, рівень його
концентрації має мінімальну, оптимальну й мак�
симальну межі. Нижче мінімальної межі госпо�
дарство може бути нерентабельним саме через
невеликі розміри. Оптимальний рівень концент�
рації сільськогосподарського виробництва (за
інших рівних умов) забезпечує мінімальну со�
бівартість одиниці продукції.

Слід зазначити, що з розвитком виробничих
сил оптимальний розмір землекористування
підвищується. Так, за підрахунками економістів
Німеччини, 20 років тому фермеру, щоб повністю
жити за рахунок доходу від ведення господарства,
досить було мати земельну ділянку розміром в 15
га. Тепер недостатньо і 50 га [4].

У штаті Айова (США) вважають, що для
підтримки нормального рівня життя, займаючись
тільки сільським господарством, фермерська сім’я
повинна обробляти не менше 240 га землі [7, с. 227].

Європейський Союз (ЄС) радить мати фер�
му земельною площею 75 га, худоби утримувати
стільки, скільки гною може прийняти земля.
Вважається, що сільськогосподарська діяльність
є основним бізнесом лише тоді, коли площа зем�
лекористування господарства, яке спеціалізуєть�
ся на рослинницькій продукції, становить не
менше 80–100 га [2].

Досвід країн Західної Європи показує, що
виробництво ефективне, якщо розміри землеко�
ристування перевищують 100 га, а у США — 400
га, що значно вище, ніж у дрібних господарствах.

Фактично навіть у розвинутих країнах середні
розміри земельних ділянок, що припадають на
одну ферму, далекі від оптимальних. Зокрема, в ЄС
переважають дрібні господарства. Частка таких
дрібних господарств становить: у Греції — 76 %, в
Італії — 78, в Іспанії — 58, у ФРН, Австрії, Бельгії,
Нідерландах і Фінляндії — 34–35, у Швеції і Ве�
ликобританії — приблизно 15 і в Данії — 2,6 %
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загальної кількості фермерських господарств. Ча�
стка найбільших господарств (середня площа по�
над 100 га) у всій чисельності фермерських госпо�
дарств: у Великобританії — досягає 16 %, у Фран�
ції — 8, у ФРН — 27 і в Австрії — 2 %. У Голландії
із 120 тис. фермерів половина має орної землі
близько 10 гектарів, понад 30 га — тільки 5,8 %,
решта — від 10 до 30 га. З одного гектара ці фер�
мери виробляють продукції майже у 5 разів більше,
ніж французькі, у 3,3 – ніж німецькі і в 7,4 раза
більше, ніж англійські [5, с. 534].

Таким чином, забезпечення оптимального
рівня концентрації сільськогосподарського вироб�
ництва для більшості фермерських господарств у
розвинутих країнах — це одна із найважливіших
проблем розвитку фермерства. Дрібні і, частково,
середні ферми найбільше зазнають ризику еконо�
мічного банкрутства, більшість із них нерента�
бельні. Саме це зумовлює загальну тенденцію до
концентрації виробництва і кооперації.

Концентрація виробництва на макрорівні
характерна також і для фермерських господарств
України. Так, площа сільськогосподарських угідь
із розрахунку на одне господарство зросла з 56 га
у 2000 році до 102,6 га у 2009�му, валова продук�
ція — відповідно з 34 тис. грн. до 121 тис. грн.

Але оскільки фермерство в Україні не одер�
жало істотного (до речі, й очікуваного) розвитку
(у 2009 році його частка у валовій продукції сіль�
ського господарства становила лише 5,0 %), то
концентрацію виробництва на макрорівні дореч�
но розглядати з погляду двох найбільших секто�
рів — господарств населення і сільськогосподар�
ських підприємств. За обсягами виробництва
валової продукції сектор господарств населення
є найбільшим (у 2009 році — 55,2 %).

Загальна кількість тільки особистих селянсь�
ких господарств (ОСГ) у 2009 році становила 4,6
млн. од. У середньому на одне ОСГ припадало
1,42 га, у т. ч. для ведення ОСГ — 0,62 га, а для
ведення товарного сільськогосподарського ви�
робництва — 0,59 га. Виходячи із цих даних, дещо
умовно можна обчислити рівень їх товарності —
48,8 % [1]. Зрозуміло, що точніше це можна зро�
бити за показниками валової і товарної продукції,
але навіть і цих даних достатньо для того, щоб
мати узагальнений висновок — господарства на�
селення у цілому та ОСГ зокрема не повною
мірою відповідають критеріям малого бізнесу.

Водночас сільськогосподарські підприємства
України за середніми розмірами сільськогоспо�
дарських угідь значно перевищують «європейсь�
ку» і навіть «американську» моделі.

У 2009 році в Україні понад 3000 га сільсько�
господарських угідь мали 1663 сільськогоспо�
дарських підприємств (у т. ч. понад 5000 га —
584). Позитивним є той факт, що їхня питома
вага у загальній площі сільськогосподарських
угідь становила 43,5 %.

З огляду на викладене вище можна ствер�
джувати, що агроструктури усіх організаційно�
правових форм (за винятком більшості ФГ) ви�
користовують більш�менш оптимальні площі
сільськогосподарських угідь.

Великі площі землекористування характерні
передусім для зон Степу й Лісостепу. Так, у
Дніпропетровській області (Новомосковський
район) станом на 1 січня 2009 року в ТОВ АФ
«Олімпекс�Агро» загальна площа сільськогоспо�
дарських угідь становила 16,9 тис. га, в АТЗТ
«Агросоюз» — 10,9 тис. га.

У цілому по області в 324 агроформуваннях
(31 % від загальної їх кількості) використовува�
лось понад 1000 га сільськогосподарських угідь.
Питома вага їх у всій площі сільськогосподарсь�
ких угідь становила 60,1 %. Із розрахунку на одне
таке господарство припадало 2792 га, а в По�
кровському районі — 4869 га, Новомосковсько�
му — 3840 га і найменше у Верхньодніпровсько�
му районі — 2083 га.

Крім того, в Україні одержала розвиток «над�
концентрація» виробництва і земельних ресурсів
з боку агропромислових структур. Так, у 2010 році
одинадцять агрохолдингів орендували по 150 тис.
га ріллі й більше, при цьому абсолютним лідером
залишається ТОВ «Українські аграрні інвестиції»,
які контролюють 330 тис. га ріллі. У середньому
одним із 16 найбільших (100–330 тис. га) агрохол�
дингів орендується 164 тис. га ріллі. В Україні
налічується понад 50 агрохолдингів. Найбільше їх
працює в Полтавській, Черкаській та Київській
областях, які орендують понад 30 тис. га ріллі
кожний. У сукупності вони контролюють близько
5 млн. га, або майже 15 % площі ріллі в Україні.
Слід підкреслити, що найближчим часом переваж�
на більшість агрохолдингів планують розширити
площі орендованих земельних угідь [3].

Виходячи з контексту порушеної проблеми,
можна зробити висновки, що характерною тен�
денцією розвитку світового та національного
сільського господарства є підвищення рівня кон�
центрації виробництва. Цей процес зумовлений
розвитком продуктивних і ринкових сил, НТП
зокрема. Інакше кажучи, стрімкий розвиток про�
дуктивних сил у сільському господарстві, впро�
вадження досягнень НТП (щодо техніки й особ�
ливо технологій), об’єктивна необхідність віднов�
лення та розвитку сільського господарства на
інтенсивно�інноваційних засадах надають чинни�
ку техніко�технологічної оснащеності й відпові�
дно професіоналізму тих, хто її використовує
(техніко�людська система), визначального зна�
чення. Цьому сприяють і такі зовнішні чинники,
як кон’юнктура аграрного ринку, зокрема ринкові
ціни та конкуренція. Глобалізаційні процеси,
зокрема вступ України до СОТ, об’єктивно зму�
шуватимуть вітчизняних аграріїв посилити рівень
технічної оснащеності сільського господарства. А
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ефективне її використання, впровадження нових
технологій потребує відповідних земельних площ
і розмірів агропідприємств.

Саме тому є всі підстави стверджувати, що нині
в сільському господарстві вирішального значення
набуває формування, функціонування й розвиток
сектора високотоварних агроформувань, незалеж�
но від їх організаційно�правових форм. Вони ма�
ють незаперечні переваги щодо ефективного вико�
ристання землі, уречевленої та живої праці.

Разом з тим не варто абсолютизувати пози�
тивне значення процесів концентрації і надкон�
центрації виробництва, формування сектора ве�
ликотоварних агроструктур, їх вертикальну інтег�
рацію й створення різних агропромислових фор�
мувань, зокрема агрохолдингів. Оптимальний
варіант — поєднання великого, середнього, ма�
лого і частково навіть дрібного агробізнесу. Тією
чи іншою мірою це притаманно усім моделям
аграрної економіки. Цьому сприяють такі проце�
си, як кооперація, об’єднання сімейних ферм,
їхня вертикальна інтеграція. Важливою тут є
відповідна аграрна політика у країнах Заходу, яка
певною мірою гальмує проникнення в аграрне
виробництво несільськогосподарських фірм, ви�
користовуючи для цього нормативно�правові
акти. В Україні такі обмеження відсутні.

Можна визнавати чи заперечувати наявність
об’єктивного економічного закону «переваг ве�
ликих підприємств порівняно з малими». Але, як
відомо, практика — критерій істини. А вона
свідчить про те, що розвитку світового сільсько�
го господарства притаманна концентрація ви�
робництва, яка зумовлена перевагами великих
агроструктур. Водночас у сільському господарст�
ві рівень концентрації виробництва значно по�
ступається промисловості й деяким іншим галу�
зям економіки. Об’єктивно він не може призве�
сти не тільки до появи монополій, а й оліго�
полій. Практично у всіх економічно високороз�
винутих країнах уже сформований пріоритетний
сектор великотоварних агроструктур, який є
основою забезпечення їхньої продовольчої без�
пеки. Поряд з ним залишається й сектор дріб�
них, малих і середніх агрогосподарств. Його
збереження значною мірою пояснюється соціаль�
ними аспектами аграрної сфери економіки.

Інакше кажучи, аграрна сфера економіки —
це не тільки виробництво сільгосппродукції, але
й сільські поселення та люди, які там мешкають.
Вони потребують певного рівня доходів, зайня�
тості тощо. Останнє й ставить соціальну межу
посилення концентрації виробництва. З макроеко�
номічних позицій, економічної доцільності підви�
щення ролі сектора великотоварних агроструктур
є вигідним для суспільства. Адже вони високо�
продуктивні, ефективні та фінансово стабільні. З
іншого боку, держава не допускає витіснення по�
вністю малих і навіть мікроферм, надає їм допо�

могу насамперед із метою збереження способу жит�
тя аграріїв та водночас гальмуючи депопуляцію.
Тобто йдеться про соціальний аспект проблеми.

Концентрація виробництва забезпечується за
рахунок переваг великих підприємств порівняно
з малими і середніми. Йдеться про так званий
«ефект масштабу виробництва».

У найзагальнішому вигляді концентрацію
виробництва можна визначити як процес зосе�
редження виробництва на великих підприємствах
й одночасне зменшення їх кількості у тій або
іншій галузі виробництва. Концентрація вироб�
ництва зумовлена насамперед науково�технічним
прогресом і впровадженням його досягнень у
виробництво. Розміри існуючих господарств з
часом не дають змоги рентабельно вести вироб�
ництво, тому виникає потреба його розширення,
як правило, на новій техніко�технологічній та
організаційній базі. Крім того, концентрація ви�
робництва посилюється також ринковою конку�
ренцією. Саме вона призводить, з одного боку, до
банкрутства багатьох підприємств і примусового
їх поглинання великими, а з другого — спонукає
товаровиробників до добровільного об’єднання.

У сільському господарстві, як і інших галу�
зях економіки, на базі нової техніки і технологій
виведення продуктивніших видів тварин і рослин
постійно відбувається концентрація виробницт�
ва. Цей процес посилюється і під впливом логіки
дії ринкових законів. Наслідком укрупнення ви�
робництва у сільському господарстві є скорочен�
ня кількості господарств при одночасному збіль�
шенні рівня концентрації виробництва, насампе�
ред на великих підприємствах.

Звернемося до практики концентрації вироб�
ництва, яка виявляється у процесах скорочення
кількості ферм і збільшення середнього розміру
землекористування.

Так, у США з 1959–1992 рр. кількість ферм
скоротилася майже удвічі, а загальна площа зе�
мель, які займають фермери, — лише на 16 %. У
результаті середній розмір ферми зріс від 303 до
491 акра, або на 62 %. Значно менше скоротила�
ся загальна площа орних земель (лише на 3 %) і
збиральних (на 5 %). Аналогічний процес харак�
терний також для інших розвинутих країн. Зок�
рема, у ФРН кількість фермерських господарств
також зменшується. За останні 40 років чи�
сельність дрібних фермерських господарств ско�
ротилася у 4,5 раза. Одночасно спостерігається
процес зменшення числа працівників на одну
ферму. Дедалі більшого поширення набувають
фермерські господарства підсобного типу, де пра�
цює одна людина. У країнах ЄС щорічно на 3–
6 % зменшується кількість фермерських госпо�
дарств. Наприклад, у Голландії кількість фер�
мерських господарств у 1997 р. зменшилася на 3
тис., а в Норвегії — на 80 тис. одиниць. У Франції
щорічно 4 % фермерів стають безробітними [4].
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Індивідуальні, або сімейні, ферми нерідко
створюють різні об’єднання з метою концентрації
виробництва і використання переваг великого
виробництва. Вони можуть бути організовані на
партнерській або корпоративній основі. Хоч їх
кількість невелика, але роль у сільськогоспо�
дарському виробництві дуже істотна. Корпора�
тивні ферми або ферми, власники яких делегу�
ють право оперативного управління найманому
управлінському персоналу, наприклад, у США,
мають найвищі показники обсягів реалізації про�
дукції в розрахунку на одне господарство.

Крім об’єднань аграрних господарств сімей�
ного типу (про які йшлося раніше), в останні де�
сятиліття певного розвитку набули об’єднання
несімейного типу. Це стосується насамперед
корпорацій несімейного типу. У 70�і роки XX ст.
через пільгове оподаткування багато несільсько�
господарських компаній США почали вкладати
інвестиції у сільське господарство. Як наслідок,
особливо у західних штатах, з’явилися великі
корпорації з відгодівлі худоби (фідлоти), вироб�
ництва бавовни, вирощування цукрових буряків,
овочів і розведення птиці.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Концентрація виробництва є прогресивним про�
цесом. Саме тому у ринковій системі господарю�
вання у всіх галузях національного господарства
діє тенденція зростання концентрації виробницт�
ва. Про закономірності тут вести мову принаймні
некоректно. Зокрема, у промисловості бурхливий
розвиток продуктивних сил і посилення концен�
трації (у 70�ті роки XIX ст. і приблизно до 20�х
років XX ст.) призвів до високих темпів концент�
рації виробництва. У другій половині XX століття
з огляду на дію ряду факторів (прийняття та реа�
лізація антимонопольного законодавства у багатьох

країнах, особливості постіндустріального етапу
розвитку суспільства і як наслідок зростання
масштабів і ролі малого бізнесу та ін.) процес кон�
центрації у промисловості уповільнився. Все це і
дає підставу вести мову не про абсолютний закон,
а про тенденцію зростання концентрації вироб�
ництва. Оскільки НТП є постійним явищем еко�
номічного життя, тому таким є і концентрація
виробництва. Тенденція до витіснення дрібного і
середнього виробництва більшим, очевидно, збе�
режеться і в майбутньому.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті досліджуються критерії оцінки категоріального поняття «трудові ресурси», яке із
переходом до ринкової економіки має визначальне значення трудових відносин аграрного сектора економіки.
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Summary. The criteria of estimation of category concept «labors resources», which with passing to the market
economy has a qualificatory value of labors relations agrarian to the sector of economy, are investigated in the article.
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Постановка проблеми. Результативність кож�
ної економічної системи визначається масою про�
дуктивних факторів (природних ресурсів, робочої
сили, капіталу) та їх досконалістю, які виступають
як потенційна спроможність, та спонукальними
чинниками енергійної підприємницької діяльності
суб’єктів господарювання і стимулів трудової
діяльності працівників, що реалізуються в еко�
номічній системі. Економічна система — об’єдну�
юча ланка між природою (з її природними ресур�
сами) і людиною (з її продуктивною здатністю
генерувати робочу силу і капітал). Провідним фак�
тором у цьому поєднанні є людський ресурс, а
умовою високопродуктивного функціонування —
адекватна рівню продуктивності оплата праці.

Характерно низький рівень продуктивності
праці сільськогосподарського виробництва зали�
шається однією із найскладніших проблем вітчиз�
няної економіки, і як наслідок — недостатній
рівень оплати праці унеможливлює відтворю�
вальні процеси життєвого і трудового потенціалу
товаровиробника із сукупною вартісною втратою
всього його ресурсного капіталу.

Сучасний етап розвитку сільського господар�
ства України з ринковим його поступом, висуває
на перший план завдання забезпечення аграрно�
го виробництва кваліфікованою робочою силою,
що в умовах сьогодення складає певний дисба�
ланс між її попитом та пропозицією в сільських
регіонах країни.

Проблема знецінення робочої сили як трудово�
го потенціалу галузей народного господарства, на�
буває неабиякої гостроти. Особливо це відчутно в
аграрному секторі економіки України, де за наявно�
го підвищення номінального рівня заробітної пла�
ти, за галузями економіки, оцінка праці сільськогос�
подарських товаровиробників залишається найниж�
чою. І це незважаючи на те, що протягом останніх
п’яти років стрімко скорочується частка аграрного
виробництва в загальному обсязі валової доданої
вартості (з 10,4 % у 2005 р. до 8,2 % за 2009 р.), зай�
нятість населення в сільському господарстві (з 19,4 %

у 2005 р. до 15,6 % за 2009 р.), вона має особливе
стратегічне значення — забезпечення продовольчої
безпеки держави [1, с. 30, 34].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ско�
рочення зайнятості в аграрному виробництві,
погіршення трудового потенціалу, кваліфікацій�
ного й освітнього рівня сільського населення,
необґрунтоване зниження вартості робочої сили
та доходів товаровиробників — сьогоденні реалії
ринкових умов господарювання сільськогоспо�
дарських підприємств.

Ці проблемні питання постійно знаходяться
в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних вчених
економістів В. Я Амбросова, О. А. Бугуцького,
Д. П. Богині, В. С. Дієсперова, О. Ю. Єрмакова,
Т. І. Заславської, О. І. Здоровцова, В. І. Лишилен�
ка, П. Т. Саблука, І. Н. Топіхи, А. Д. Чикуркова,
Р. І. Тринько, В. Й. Шиян, В. В. Юрчишина,
К. І. Якуби та ін., які досліджували проблеми фор�
мування, розвитку і використання ресурсів праці
в ринкових умовах з визначальним її оціночним
фактором на процеси виробничої діяльності.

При цьому зростає актуальність подальшого
дослідження категорії «трудові ресурси» у пло�
щині продуктивності праці та факторів її підви�
щення з обґрунтуванням методів оцінки досягну�
того рівня та динамічних змін.

Метою статті є дослідження сутності методів
оцінки при використанні трудових ресурсів аграрни�
ми підприємствами в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. Методології у
визначенні рівня людського розвитку присвячені
глибинні дослідження провідних вчених�еко�
номістів різних епох — від класиків політекономії
до сучасних науковців, які досліджували пробле�
му оцінки трудових ресурсів, продуктивної сили
людей як складової сукупного капіталу підпри�
ємства чи країни в цілому.

Характерним проявом накопиченого світово�
го досвіду вчених�економістів процесів форму�
вання, розвитку і використання трудових ре�
сурсів, є їх аналіз за різними економічними кате�
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горіями. І один із них — визначення розміру люд�
ського капіталу як критерій оцінки, в основу
якого покладена вартість робочої сили, де в якості
критерію виступає заробітна плата як віддзерка�
лення вартості людського капіталу.

Визначити цінність людських ресурсів була
зроблена спроба ще в XVII ст. засновником тру�
дової теорії вартості В. Петті. Він вважав, що за�
гибель (втрата) 100 тис. чоловік рівнозначна збит�
ку у 7 млн. фунтів стерлінгів [2, с. 153]. По суті,
це перша спроба оцінки робочої сили (трудових
ресурсів) із розумінням економічного закону, що
виражає сутність суспільних явищ.

За К. Марксом, робоча сила, як і будь�який
товар, має споживчу вартість та вартість [3, с. 124].
Споживча вартість полягає в тому, що людина,
яка володіє робочою силою, здатна працювати,
створюючи вартість більшу, ніж відтворення ви�
трат його робочої сили. Це передбачає розподіл
всього робочого дня, протягом якого робітник
працює під контролем роботодавця, на необхід�
ний і додатковий робочий час. У необхідний ро�
бочий час робітник створює еквівалент своєї
власної вартості — вартість необхідного продук�
ту, а в додатковий час — вартість додаткового
продукту, з метою чого підприємець і купує ро�
бочу силу. Таким чином, предметом купівлі�про�
дажу є не праця, а робоча сила — здатність до
праці як сукупність фізичних і духовних потенцій,
якими володіє особа.

З цих вихідних позицій можна сформулювати
відповідь на запитання про вартість робочої сили.
В першу чергу вона визначається вартістю пред�
метів споживання, необхідних для життєдіяльності
робітника і його сім’ї, включаючи кошти на ос�
віту, які постійно зростають в умовах підвищення
технічного і технологічного рівня виробництва.
Окрім цього, у вартість робочої сили включають�
ся історичний та моральний елементи, які зале�
жать від умов формування робочої сили.

Постсоціалістична суспільна формація з при�
таманною їй плановою економікою визначала
категорію трудові ресурси як «…планово�облікову
категорію для складання балансу праці та враху�
вання працездатного населення» і характеризува�
ла як «частину продуктивних сил» [4, с. 8]. І за
визначенням радянського енциклопедичного слов�
ника, трудові ресурси трактувалися як «…частина
населення, яка володіє необхідним фізичним роз�
витком, знаннями та практичним досвідом для
роботи в народному господарстві [5, с. 1362].

А одне із останніх методичних видань радянсь�
кого періоду, характеризувало трудові ресурси сіль�
ського господарства як «…частину працездатного
населення країни, яка зайнята в сільськогоспо�
дарському виробництві, …в основному розміщена
в сільських регіонах з притаманними їй особливо�
стями сільського населення щодо динаміки та
структури». Тобто пострадянський погляд на тру�

дові ресурси як економічну категорію відображав
відношення до них у суспільстві як «…до пасивно�
го об’єкта зовнішнього управління» [6, с. 22].

Крім того, метод вартісної оцінки трудового
потенціалу АПК був рекомендований при оціню�
ванні одного середньорічного працівника сіль�
ськогосподарського підприємства в сумі 18 тис.
крб. (радянських), що означало — вибуття одно�
го працівника могло компенсуватися введенням
додаткових основних виробничих фондів для
його заміщення на таку ж суму [7, 26]. Але при
цьому методичному підході не враховувалися такі
складові, як: вік, стан здоров’я, рівень професій�
ної кваліфікації, досвід, що саме і повинно фор�
мувати розмір людського капіталу взагалі.

Загалом термін «робоча сила» слід сприйма�
ти як синонім терміну «економічно активне на�
селення» (тобто частину працездатного населен�
ня, зайняту і шукаючу роботу). Більш розгорнуте
уявлення про можливості і здібності робочої
сили, як узагальнююча характеристика особисто�
го чинника виробництва, дає поняття трудового
потенціалу, і воно також трактується по�різному.

Дискусія про формування ціни робочої сили в
умовах ринкової економіки є правомірною щодо
достатності відтворювального процесу з розвитком
фізичних та професійних здібностей людини до
праці, що в цілому і формує поняття людського ка�
піталу. І тому використання інших термінів, на нашу
думку, є неприйнятним або невдалим.

Трудовий потенціал може розглядатися як
ресурсна категорія, тобто відображати ресурси
праці, які можуть бути використані для вирішен�
ня якого�небудь завдання або досягнення певної
мети. Він може виступати в спільному русі з ре�
човими чинниками формою особистого еле�
менту виробництва, що виражається при повній
реалізації грошових доходів. Трудовий потенціал
формується на різних рівнях «сукупного праців�
ника», тому і функціонує як взаємозв’язок тру�
дових потенціалів як окремого працівника, так і
виробничого колективу чи суспільства [8, с. 235].

Стосовно підприємства, трудовий потенці�
ал — це гранична величина можливої участі пра�
цівників у виробництві з урахуванням їх психо�
фізіологічних особливостей, рівня професійних
знань і накопиченого досвіду.

Оскільки поняття трудових ресурсів, робочої
сили і трудового потенціалу, по суті, не націлені
на вивчення індивідуальних якостей людини як
працівника і особи, то рядом авторів введено в
поняття «людина праці» як індивідуалізованого
елементу трудових ресурсів, власника робочої
сили, володаря трудового потенціалу.

Характеризуючи людський капітал, дослідни�
ки стверджують, що «в умовах нашого суспільного
ладу власник засобів виробництва не може ні про�
дати, ні купити працівника. Він може «купити» або
«продати» лише результати його праці» [9, с. 57].



Економіка та управління підприємствами

73

Тобто власник засобів виробництва купує право на
використання властивості працівника створювати
продукцію чи виконувати певну роботу.

Таким чином, в умовах ринку висуваються
підвищені вимоги до оцінки використання трудо�
вих ресурсів у діяльності будь�якого підприємства,
яка полягає в аналізі трудового і технологічного
змісту робіт, виконання виробничих функцій, на�
буття необхідних теоретичних знань і практичних
умінь для вироблення правильних управлінських
рішень про професійний відбір персоналу.

Слід відзначити, що взагалі надавати вартіс�
ну оцінку колективу чи особі некоректно, оскіль�
ки людина як елемент трудового потенціалу не
продається, і тому ціни не має за будь�яким су�
часним ладом. Трудовий потенціал, як властивість
забезпечення у виконанні певних професійних
дій, теж оцінювати неможливо. Працівник не
може вимагати оплати за те, що має навик вико�
нання певної роботи, і тому йому оплачують
вартість права на використання визначеної у часі
властивості виконати певний обсяг робіт.

Сучасна ринкова система управління персо�
налом, заснована на ефективному використанні
обмежених економічних ресурсів у процесі ви�
робництва, яка передбачає систематичний аналіз
і оцінку всіх видів виконуваних робіт на під�
приємстві, процесів праці та отриманих резуль�
татів, що служить економічною основою не лише
вдосконалення управління трудовими ресурсами,
робочою силою, але і раціонального витрачання
всіх виробничих ресурсів, збереження людського
капіталу.

Перед всіма рівнями управління трудовими
ресурсами постають проблеми зниження рівня
поточних витрат і підвищення конкурентоспро�
можності підприємства, доходу і сукупного при�
бутку, рівня платоспроможності підприємства і
особистих доходів працівників.

Сучасне сільськогосподарське виробництво
характеризується показником економічної ефектив�
ності — прибутком, що утворюється за рахунок
повного використання всіх організаційних ресурсів,
і головним чином — трудового потенціалу з його
підприємницькими здібностями. На основі аналізу
змісту трудової діяльності й оцінки показників ви�
конання певного технологічного циклу робіт, мож�
на встановити вклад кожного працівника або окре�
мого робочого колективу в загальному результаті
всього господарства, виходячи із продуктивності їх
трудової діяльності як основного критерію.

Особливість сільськогосподарського вироб�
ництва зумовлює система показників і методика
обчислення продуктивності праці. Рівень продук�
тивності визначається співвідношенням обсягу
виробленої продукції і затратами живої праці.
Обсяг валової продукції сільського господарства
може обчислюватись як у натуральному, так і
вартісному виразі. Звідси продуктивність праці в

сільському господарстві характеризується систе�
мою прямих і непрямих показників (рис. 1).

Рис. 1. Показники продуктивності праці в сільському
господарстві. Джерело: складено автором за [10, с. 65]

Прямі показники визначаються кількістю
продукції, що виробляється за одиницю робо�
чого часу. Вони безпосередньо характеризують
її рівень в окремих галузях, сільськогосподарсь�
ких підприємствах або в сільському госпо�
дарстві в цілому. Вони виражаються в нату�
ральній і вартісній формі.

Непрямі показники продуктивності праці
(додаткові) характеризують обсяг виконаних робіт
з розрахунку на одиницю робочого часу. Вони
лише приблизно оцінюють рівень продуктивності
праці, проте дають змогу своєчасно протягом
усього періоду виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції визначати його динаміку. Непрямі
показники дають можливість робити висновки
про рівень продуктивності праці в період до одер�
жання продукції, після чого можна визначати
основні показники продуктивності праці.

Як правило, у сільському господарстві фактич�
ну вартість отриманої продукції визначають у кінці
року, а не щодня і щомісяця, тому й оцінка продук�
тивності праці визначається за кінцевою продук�
цією із урахуванням специфічних особливостей
галузей сільськогосподарського виробництва.

Таким чином, вихідною умовою ефективно�
го ведення аграрного товарного виробництва є
досягнення високого рівня продуктивності праці,
економічна суть якої полягає у зменшення її
кількості на виробництво одиниці продукції.

Оскільки одним із резервів підвищення про�
дуктивності праці є її мотивація, то неможливо
провести оцінку трудових ресурсів без аналізу
стимулювання праці. Мотивація праці є соціаль�
но�економічною основою активізації зусиль пер�
соналу підприємства, які спрямовані на підви�
щення результативності їх трудової діяльності.
Необхідність формування нової мотиваційної си�
стеми пов’язана з тим, що в умовах колишнього
соціально�економічного механізму, який протя�
гом тривалого часу діяв в аграрній сфері, утвори�
лась суперечність між інтенсивними перетворен�
нями матеріально�майнових факторів виробниц�
тва та екстенсивними змінами у відновлення ро�
бочої сили. Це суттєво підірвало мотиваційну
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основу трудової поведінки і діяльності праців�
ників сільського господарства.

Отже, необхідно наголосити, що доцільність
оцінки трудового потенціалу сільськогосподарсь�
ких підприємств виходить не тільки з позиції
ресурсної їх складової (стан здоров’я, освіта, інте�
лектуальні здібності), а і можливих результатів
праці — виробнича складова, при якій прояв�
ляється здатність працівників виробляти певну
кількість споживчих вартостей.

Із переходом до ринкової економіки аналіз
трудових відносин стає вагомішим, оскільки ро�
боча сила має вартісну оцінку і є конкурентною
на ринку праці. Зростання виробництва про�
дукції сільського господарства може бути досяг�
нуте або за рахунок збільшення кількості засто�
совуваних ресурсів, або за рахунок підвищення
ефективності їх використання. Важливу роль у
цьому зв’язку відводять раціональному викори�
станню трудових ресурсів.

Таким чином, трудові ресурси — особливий
і надзвичайно важливий вид економічних ре�
сурсів, оцінка якого визначається чисельністю
працівників, що мають певні професійні навич�
ки, знання, які можуть використовувати у трудо�
вому процесі та служити вихідною інформацій�
ною базою для планування й аналізу.

Планування й аналіз трудових ресурсів є од�
ним із напрямків економічної роботи на під�
приємстві, мета якого — виявити підвищення
ефективності виробництва за рахунок збільшен�
ня його обсягу при кращому використанні тру�
дових ресурсів, що безпосередньо залежить від
умов праці і розмірів заробітної плати.

Висновки. Працездатність та результати праці
за участю трудових ресурсів визначаються без�
ліччю взаємопов’язаних факторів, серед яких на
одне з перших місць виступають умови праці, її
тяжкість і інтенсивність, що характеризують
ефективність праці. Тому раціональне викорис�
тання трудових ресурсів, управління ними має
передбачати створення на аграрних підприєм�
ствах відповідних умов для оптимального витра�
чання робочої сили, тобто розумових, фізичних і
підприємницьких здібностей працівників.

Розвиток ринкових відносин в економіці
України потребує нових підходів до вирішення
проблеми більш повного використання людсько�
го фактора шляхом активізації трудових ресурсів
як на державному, так і регіональному рівні.

Неповна зайнятість населення, низька продук�
тивність праці, особливо аграрного сектора еконо�
міки, визначають обмежувальні фактори, які не доз�
воляють реалізувати потенційні можливості трудо�
вих ресурсів та значно підвищити ефективність їх
використання з проведенням інтегральної оцінки.

Оцінка результативності управління трудо�
вими ресурсами як інтегрованої системи дозво�
лить виявити сильні та слабкі сторони в управ�
лінському впливі з формування та використан�
ня трудових ресурсів, а також можливості для
його вдосконалення.

Важливість механізму оцінки трудових ре�
сурсів відіграє провідну роль у процесі їх управ�
ління. Тому удосконалення оціночних методів у
практичній діяльності аграрного підприємства
нададуть конкурентні переваги на ринку праці з
можливістю збільшення стабільного розвитку.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ
ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ КАБЕЛЬНО>ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті досліджено сучасний стан кабельно^провідникової галузі, тенденції її розвитку.
Проаналізовано ефективні методи прогнозування продажів. Зроблено прогноз продажу продукції ЗАТ ПП
«Азовкабель» на 2011–2012 роки.

Ключові слова: кабельна промисловість, виробництво, прогнозування, індекс, тренд, динаміка.

Summary. In the examine article the current state of cable^conductor industry, trends in its. Also development
are the analysis of the effective methods of forecasting sales. Are done the forecast for sales enterprise «Azovkabel»
by private on 2011–2012 years is presented.

Key words: cable industry, manufacturing, forecasting, index, trend, dynamics.

Постановка проблеми. Кабельна промисловість
України в нинішній час являє собою сукупність ви�
робників кабельно�провідниковой продукції, що
конкурують між собою в основному за якістю про�
дукції та налагодженими взаємовигідними міжна�
родними зв’язками з підприємствами. При цьому
кабельна промисловість країни залишається фраг�
ментованою, без домінуючого лідера і з великою
кількістю компаній середнього розміру. В таких
умовах функціонування підприємств галузі край
необхідно проводити прогнозування динаміки про�
дажів кабельно�провідникової продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Робо�
та спирається на класичні і сучасні праці вітчиз�
няних і зарубіжних вчених — економістів та фа�
хівців�практиків, таких як: Юджин Брiгхем,
Е. А. Черниш, І. Є. Мойсеєнко, І. К. Бєляєвський,
С. А. Айвазян, Т. Г. Морозова та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз
динаміки продажів кабельно�провідникової про�
дукції підприємства ЗАТ ПП «Азовкабель» та
прогнозування обсягів продажу за допомогою
технічних методів.

Виклад основного матеріалу. Переважна бiль�
шiсть пiдприємств кабельно�провідникової галузі в
умовах функцiонування ринкової економiки досить
добре контролює власнi витрати та дотримується
фiнансової дисциплiни. Проте навiть повний кон�
троль керівництва за дiяльнiстю пiдприємств не дає
можливостi керувати найбiльш впливовим факто�
ром ефективностi дiяльностi пiдприємства — про�
дажами. Мабуть, саме лише часткова керованiсть та
непiдконтрольнiсть ринку однiй особi змушують
керівництво компанiї особливу увагу придiляти
продажам [1, c. 59]. Отже, тi фiрми, які безпосе�
редньо працюють з клiєнтами та здiйснюють про�
дажi, стають об’єктом ретельної уваги зi сторони
iншого керiвництва фiрми [2, c. 91].

Бiльш повною i як наслiдок методологiчно
правильною варто вважати ситуацiю, коли прогноз
мiстить значення, що виникають у випадку опти�

мiстичного, песимiстичного i найбiльш імовiрного
результатiв подiй. Важливим атрибутом такого
прогнозу є наявнiсть імовiрностей кожного з мож�
ливих варiантiв розвитку подiй (рис. 1).

Рис. 1. Графічна модель прогнозу обсягів продажу
підприємства з урахуванням імовірного результату

Як видно з наведеної вище графiчної моделi,
у процесi розробки прогнозу обсягiв продажiв
підприємства кабельно�провідникової галузі роз�
глядався оптимiстичний варiант результату подiй,
що передбачав 15 % прирiст обсягiв продажiв
компанiї у плановому роцi. Ймовiрнiсть такого
результату оцiнювалася величиною, позначеною
на моделi Рmax. Крiм того, прогноз мiстить ва�
рiант найбiльш імовiрного результату подiй, що
передбачає 5 % зростання обсягу продажiв з імо�
вірністю Рexpect. Також у прогнозi закладена
ймовірність вiдтворення продажiв базового року
i песимiстичний варiант, який передбачає 5 %
падiння рiвня продажiв фiрми у порiвняннi з
базовим роком. Імовiрний результат такої події
позначений Рmin.

Одне з найбiльш важливих питань у процесi
прогнозування продажів кабельно�провідникової
продукції стосується правильного вибору методу
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прогнозування. Розглянемо iснуючу на даний
момент практику використання актуальних
методiв прогнозування. Залежно вiд концептуаль�
них засад таких методiв їх подiляють на фун�
даментальнi та технiчнi [3, c. 171]. У деяких еко�
номiчних джерелах їх також називають суб’єктив�
ними та об’єктивними методами (рис. 2).

вітчизняного походження, при цьому внутрішні
ціни на кольорові метали жорстко прив’язані до
цін на Лондонській біржі металів.

У 2008–2009 рр. в Укаїні спостерігався висо�
кий ріст попиту на кабельні вироби. Володіючи ве�
ликими запасами вільних виробничих потужнос�
тей, українська кабельна промисловість виявила�
ся в стані відповідати цьому росту. Для кабельної
промисловості велике значення зіграло і те, що
ріст попиту не привів до збільшення імпорту.

Проведене дослідження показало, що в 2010 р.
припинилося уповільнення темпів росту випуску
кабельних виробів на підприємствах. Обсяг вироб�
ництва в 2010 р. збільшився в порівнянні з 2009 р.
за показником «кабельні вироби по вазі міді» на
10,9 % «по вазі металу» — на 8,7 % (різниця в тем�
пах розуміється більш високими темпами росту
споживання алюмінію в порівнянні з ростом спо�
живання міді на жилу кабельних виробів).

Це поліпшення розуміється, насамперед,
зростанням платоспроможного попиту на кабель
в Україні. Більш високі темпи росту кабельних
виробів у 2010 р. на підприємствах країни пози�
тивно вплинули на загальний ріст показника.
Іншою особливістю підсумків 2010 р. став ріст
обсягів випуску в 4 кварталі в порівнянні з 3
кварталом. Кількість виробників кабельно�про�
відникової продукції показано на рис. 3.

Рис. 2. Класифікація методів прогнозування

Фундаментальнi суб’єктивнi методи базуються
переважно на оцiнках експертами майбутнiх обсягiв
продажу підприємства та їх приросту. При цьому
експертами�оцiнювачами можуть виступати як
фокус�групи, що складаються з покупців кабельно�
провідникової продукції, так i групи продавцiв чи
менеджерiв підприємства [4, c. 68]. Практика дово�
дить, що актуальний для планування результат
можна отримати у випадку використання групи, яка
охоплюватиме всi вищеназванi категорiї.

На сьогодні, за даними існуючих джерел, стан
справ у кабельній промисловості характеризуєть�
ся наступними характеристиками:

— за останні роки спостерігається стабільний
ріст обсягу промислового виробництва в галузі;

— ряд великих кабельних заводів входять до
складу холдингів кольорової металургії, все
більше наближаючись за статусом до заводів з
обробки кольорових металів;

— збільшується обсяг закордонних інвес�
тицій у кабельну промисловість країни;

— провідні підприємства кабельної промис�
ловості України активно проводять модернізацію
виробництва, удосконалюють технологію, освою�
ють нові сучасні вироби;

— українська кабельна промисловість в ос�
новному забезпечує потреби вітчизняних спожи�
вачів КПП (кабельно�проводниковой продукції)
з асортименту та номенклатури;

— росте кількість середніх і дрібних приват�
них підприємств�виробників КПП;

— відбувається жорсткість конкуренції се�
ред виробників КПП, що впливає на ефектив�
ність галузі;

— сировина і матеріали, які використовують�
ся в кабельному виробництві, у більшій частині

Рис. 3. Кількість виробників кабельно^провідникової
продукції

З урахуванням частки українських підпри�
ємств у загальному обсязі випуску динаміка їхньо�
го виробництва визначила загальну тенденцію в
цілому. Ріст української економіки носив інер�
ційний характер і не завжди визначався структур�
ними змінами. У той же час у 2010 р. підвищили�
ся темпи обсягів виробництва промислової про�
дукції, і, що особливо важливо, для інвестиційно
орієнтованої кабельної промисловості — темпи
росту інвестицій в основний капітал.

Нині курс на укрупнення беруть не тільки ви�
робники кабельно�провідникової продукції, але і
найбільші постачальники кольорових металів, що
приходять до думки про об’єднання усього вироб�
ничого циклу. Основними споживачами внут�
рішнього ринку кольорових металів є саме вироб�
ники кабельно�провідниковой продукції.

Сьогодні вітчизняна кабельна промисловість
задовольняє потреби вітчизняного ринку з біль�
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шості позицій (рис. 4). Зокрема, кабельні заводи
України задовольняють попит на волоконно�оп�
тичний кабель, обмоточні проводи, з ізольованих
проводів, що самонесуть. Останні кілька років за�
гальний баланс імпорту�експорту кабельної і на�
півпровідникової продукції України покращився,
і загальний обсяг імпортних постачань на російсь�
кий ринок знаходився в проміжку 13–15 %.

комплектації транспортних засобів. Однак слід
зазначити, що, в порівнянні з показниками ана�
логічного періоду попереднього року, істотного
росту в даному сегменті не спостерігається, не�
зважаючи на значне збільшення обсягів випуску
автомобілів на території країни. Це зв’язано, на�
самперед, з тим фактом, що зборка транспортних
засобів здійснюється переважно на основі імпор�
тних комплектуючих.

Широкий асортимент надає можливості спе�
ціалізації, що обумовлює суттєві розбіжності у
техніко�економічних показниках діяльності окре�
мих підприємств галузі [5, c. 82]. Враховуючи
постійні зміни у кон’юнктурі та попиті, окремі
виробники відмовились від вузької спеціалізації,
яку практикували раніше та пропонують випуск
більшої кількості продукції для різних секторів
економіки. Інші підприємства надають перевагу
спеціалізації на одному або декількох видах спо�
рідненої продукції [6, c. 134]. Асортимент про�
дукції різних заводів в основному не перетинаєть�
ся, що надає можливість зайняти лідируючу по�
зицію щодо виробництва певних марок кабель�
ної продукції (таблиця 1).

Рис. 4. Темпи зростання обсягів виробництва КПП
у вартісному виразі

Як видно з поданих даних, лідируючу пози�
цію по обсягах виробництва в натуральних оди�
ницях виміру, посідають проводи, призначені для

Таблиця 1
Асортимент кабельно>провідникової продукції українських виробників

Нині потреби внутрішнього ринку практич�
но цілком покриваються за рахунок кабельно�
провідникової продукції вітчизняного виробниц�

тва. У зв’язку з цим, обсяги зовнішньої торгівлі
даною продукцією, у порівнянні з загальною
місткістю ринку, відносно невеликі [7, c. 69].
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Прогнозування на основі аналізу часових ря�
дів передбачає, що зміни в обсягах продажів, які
відбуваються можуть бути використані для визна�
чення цього показника в наступні періоди часу.

Для проведення прогнозу, по�перше, відок�
ремимо коефіцієнти рівняння тренду, які наведе�
но у таблиці 2.

Таблиця 2
Коефіцієнти рівняння тренду

Обчислюємо тренд по кварталах:

Рис. 5. Динаміка обсягів продажів ЗАТ
ПП «Азовкабель» з прогнозними даними

За результатами проведеного аналізу обчис�
лення тренду по кварталах наступних періодів
побудуємо графік динаміки обсягів продажу з
прогнозними даними, які на рисунку позначені
пунктирною лінією (рис. 5).

Висновки. Обсяги продажу більшості ком�
паній кабельної галузі показують більш значні
коливання, ніж ті, що представлені в даному
дослідженні. Вони збільшуються або зменшують�
ся в залежності від загальної ситуації в бізнесі,
рівня попиту на продукти, діяльності конкурентів
та інших факторів. Але за допомогою статистич�
них методів прогнозування можливо проводити
стратегічну політику розвитку підприємства.
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УДК 658.15 І. А. Сільченко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Стаття присвячена питанням ефективності інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств. Обґрунтовано науково^методичні, теоретичні положення і теоретичні засади функціонування
машинобудівних підприємств за умов підвищення ефективності їх інноваційної діяльності.

Ключові слова: машинобудування, ефективність інноваційної діяльності, інноваційний потенціал, екс^
пертна оцінка, інноваційні пріоритети, інноваційний кластер, інформаційне забезпечення.

Summary. The article is devoted to the questions of the efficiency of the innovative activity of machine^building
enterprises. Grounded scientifically methodical, theoretical positions and theoretical principles of functioning of machine^
building enterprises in the conditions of the increase of the efficiency of their innovative activity.

Key words: engineer, efficiency of the innovative activity, innovative potential, the expert estimation, innovative
priorities, innovative cluster, informative providing.

Актуальність теми. Сучасний шлях розвитку
національних економік країн, що розвиваються, і
провідних країн світу значною мірою визначаєть�
ся ефективною роботою їх інноваційного механі�
зму та результативністю реалізованих нововведень.
Сьогодні роль інновацій в економічній системі
займає одне з провідних місць. У сучасних умовах
інновації виступають найважливішим засобом за�
безпечення умов виходу з економічної кризи,
структурних зрушень у народному господарстві,
зростання технічного прогресу, підвищення якіс�
них показників господарської діяльності.

Економічна ситуація, яка склалася зараз в Ук�
раїні, дуже складна. На сьогодні всередині країни
панує економічна і політична нестабільність, яка ще
й підсилюється світовою фінансовою кризою. Тому
саме зараз особливо актуальним постає питання
інноваційного розвитку. Економіка України в умо�
вах глобальної фінансової кризи не зможе ефектив�
но розвиватися без розвитку інновацій та впрова�
дження нових технологічних рішень.

Серед сукупності причин, що сприяли еко�
номічній кризі та утримують перехід України на
траєкторію економічного зростання, чи не най�
головнішою є низька інноваційна активність. У
забезпеченні виходу економіки з кризового ста�
ну і стабільного її розвитку вирішальну роль
відіграє науково обґрунтована інноваційна по�
літика держави. В Україні дотепер не створено об�
ґрунтованої системи державної підтримки інно�
ваційної діяльності підприємств. Вивести Украї�
ну з цієї ситуації може лише науково обґрунтова�
на інноваційна політика держави.

Особливої актуальності набувають питання
більш глибокого вивчення шляхів та можливостей
ефективного використання інноваційної діяль�
ності, як основи економічного зростання, пошук
методів розв’язання низки теоретичних та прак�
тичних завдань у тих сферах господарювання, які

виступають каталізатором розвитку економіки.
Такими є підприємства машинобудівної галузі, яка
є фондоутворюючою і визначає рівень технологі�
чного розвитку інших секторів економіки. На су�
часному етапі розвитку промислових підприємств
України характерна серйозна криза в інноваційній
сфері, що вимагає вживання активних заходів з її
подолання як з боку держави, так і з боку під�
приємств. Для вирішення зазначених питань не�
обхідно системно досліджувати сутність ефектив�
ності інноваційної діяльності підприємства та його
складових, особливості їх взаємодії у процесі роз�
витку підприємства для ефективної реалізації за�
ходів інноваційного розвитку.

Інноваційна діяльність та її окремі аспекти
залишаються ще недостатньо досліджені і не
одержали того теоретичного і практичного роз�
витку, що сприяв би подоланню певних загроз
економічній та технічній безпеці України. В на�
укових публікаціях та дослідженнях знаходять
своє відображення широке коло актуальних про�
блем інноваційної діяльності, як найважливішо�
го фактора підвищення ефективності діяльності
машинобудівних підприємств.

Теоретичним і практичним аспектам ефектив�
ності інноваційної діяльності присвячені праці
зарубіжних та українських вчених: Т. Брайана,
Б. Санто, Б. Твісса, К. Фрімена, Й. Шумпетера,
Ф. Валенти, Л. Водачека, О. Алімова, В. Алексан�
дрової, О. Ареф’євої, Ю. Бажала, С. Гуткевич,
Б. Данилишина, П. Завліна, І. Кушніра, О. Савчу�
ка, А. Гальчицького, В. Геєця, В. Герасимчука,
С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кириченко, С. Ко�
заченка, А. Кузнєцова, О. Кузьміна, О. Лапко,
А. Наливайко, В Новицького, В. Соловйова, Л. Фе�
дулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай, І. Школи,
Ю. Яковця, Г. Ялового, С. Ямпольського та інших.

Незважаючи на велике різноманіття наукових
проблем, пов’язаних з інноваціями, та глибину їх
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дослідження, окремі аспекти у сучасній економічній
науці залишились маловивченими і невирішеними.
Так, очевидна недостатність комплексних еконо�
мічних розробок питань створення й ефективного
використання інноваційного підприємництва в
машинобудуванні; потребує удосконалення ме�
ханізм управління інноваціями. Зокрема, мають
потребу в більш глибокій теоретичній розробці
питання аналізу та оцінки ефективності інновацій�
ної діяльності та визначення пріоритетних на�
прямків підвищення ефективності цієї діяльності.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає
в обґрунтуванні науково�методичних, теоретичних
положень і теоретичних засад функціонування
машинобудівних підприємств за умов підвищен�
ня ефективності їх інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасний еконо�
мічний розвиток України неможливий без першо�
чергового відродження машинобудівної галузі, яка
є джерелом забезпечення засобами праці. Саме
рівень якості машинобудівної продукції, її відпо�
відність сучасним вимогам, закладають основи роз�
витку інших галузей економіки. Сьогодні в Україні
на більшості машинобудівних підприємств питан�
ням планування приділяється недостатньо уваги. В
сучасних умовах ключовою складовою розвитку
підприємств машинобудування має стати розробка
стратегічних планів, які повинні комплексно вра�
ховувати внутрішні та зовнішні чинники, тенденції
та особливості економічних процесів, які відбува�
ються в Україні та світі [1, с. 88–89].

Основними складовими ринку машинобудівної
промисловості є продукція таких галузей, як транс�
портне та енергетичне машинобудування, автомо�
білебудування, а також машинобудування для наф�
тохімічної і хімічної, металургійної та гірничодобув�
ної промисловості, верстатобудування.

Машинобудівний комплекс України представ�
лений сотнями підприємств різного масштабу та
профілю діяльності, більшість з яких не працюють
або завантажені на неповну потужність. Рівень про�
дукції, яка випускається діючими підприємствами,
здебільшого не відповідає міжнародним стандар�
там та не може конкурувати на рівні із західними
аналогами. Так, частка машинобудівної продукції
в структурі експорту України складає 13,6 %, що
нижче світового рівня на 40,5 % [2, с. 35].

У провідних країнах світу термін служби тех�
нологічного обладнання не має перевищувати 7–
10 років, а в Україні середній розрахунковий вік
перевищує 20 років. Зношеність основних засобів
у середньому в машинобудівній галузі складає 70–
80 %. Щорічний відсоток оновлення обладнання
є надзвичайно низьким — 0,01 %, тоді як у про�
відних країнах світу з розвинутим машинобуду�
ванням вважається, що щорічно повинно онов�
люватись 10–12 % технологічного обладнання.

Проблемою залишається і відсутність достат�
нього обсягу інвестиційних ресурсів, необхідних

для виведення машинобудівної промисловості на
шлях інноваційно�конкурентного розвитку. Інно�
ваційна активність у галузі недостатня. Державні
програми інноваційного розвитку часто не забез�
печують очікуваних результатів, міністерства і
відомства, обтяжені соціальною необхідністю під�
тримки традиційних виробництв, не мають дос�
татньо коштів для інноваційних перетворень, а
недержавні комерційні установи все ще не можуть
здійснювати довгострокові проекти, які б забез�
печували базові технологічні зміни.

Повільний розвиток машинобудівних під�
приємств у сфері інновацій тісно пов’язаний і з
недосконалістю діючої системи оподаткування.
Так, надмірний податковий тиск, спричинений
необґрунтовано високими ставками податків на
виробництво та імпорт інноваційної продукції, не
лише значно сповільнює інноваційну активність
товаровиробників, а й змушує багатьох із них іти
у тінь з метою виживання.

Лише близько 14 % підприємств проводять
інноваційну діяльність, хоча працює значна кіль�
кість наукових і конструкторських організацій. У
2009 році впроваджено лише 1983 нових техно�
логій, з них маловідходних і ресурсозбережних
тільки 753, освоєно виробництво нових видів тех�
ніки — 641 одиниця [3]. Однією з основних при�
чин низької інноваційної активності галузі маши�
нобудування є незначні обсяги фінансування.

Істотно позначається на інноваційній діяль�
ності також зменшення кількості науковців, зни�
ження рівня їх кваліфікації. Загострилася кадро�
ва проблема. Середній вік працівників на багатьох
машинобудівних підприємствах перевищує 55
років. Щодо ряду нових професій, пов’язаних із
створенням і застосуванням комп’ютеризованих
виробництв, упровадженням високих технологій,
ця проблема потребує особливої уваги. Збільшен�
ня обсягу виробництва продукції машинобуду�
вання і впровадження ресурсозбережних техно�
логій позитивно позначається на економічних по�
казниках галузі [4, с. 93].

Розглянуті вище проблеми та тенденції розвит�
ку інноваційної діяльності машинобудівної галузі
дозволяють запропонувати ряд заходів, насамперед,
у певних сферах державної політики, які сприяти�
муть збільшенню кількості інноваційно�активних
підприємств, забезпеченню їх фінансової стабіль�
ності та необхідного рівня конкурентних переваг як
на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Основними завданнями управління іннова�
ційною діяльністю підприємства є формування
пріоритетів його інноваційної діяльності, а також
визначення потреби виробництва в інноваціях.
Не менш важливим є визначення сфер застосу�
вання інновацій, забезпечення процесу створен�
ня і впровадження інновацій і його контроль.

Розглядаючи класифікаційні ознаки інно�
вацій, запропоновані вітчизняними та зарубіжни�



Економіка та управління підприємствами

81

ми вченими, можна зробити висновок, що не
існує універсальної класифікації інновацій, які
визначають ефективність інновацій та галузеві
особливості в машинобудуванні. У запропоно�
ваній класифікації виділено ряд важливих крите�
ріальних ознак: виробнича, структурна та цільо�
ва ознака за часом реалізації (рис. 1). Особливі�
стю даної класифікації є те, що вона дозволяє
відображати, окрім традиційних розмежувань,
критерії джерел підвищення ефективності інно�
вацій та фактори, які сприяють її прояву.

чними реформами та вимушені конкурувати з більш
фінансово потужними закордонними виробниками.

У сучасних умовах спостерігається критичний
стан у здійсненні інноваційної діяльності на маши�
нобудівних підприємствах у зв’язку з їх недостатнім
фінансовим забезпеченням. До причин, що гальму�
ють реалізацію інноваційної діяльності, відноситься
також скорочення фінансування фундаментальних
досліджень. Участь держави (кошти держбюджету та
місцевих бюджетів) в інноваційній діяльності непри�
пустимо незначна (на рівні 1 % від загального обся�
гу фінансування інновацій). Також на низькому
рівні залишаються інвестиційні можливості націо�
нальних банків. Крім того, західні експерти відміча�
ють надмірно високі інвестиційні та економічні
ризики для української економіки, які оцінюються
на рівні 60 %, про що також свідчить обсяг інвес�
тицій інших країн у машинобудівну галузь України
(3,6 % від загального обсягу інвестицій). Без кори�
гування існуючої практики кредитування вироб�
ництва неможливо виправити становище, при яко�
му машинобудування не може сподіватися на по�
вноправну інтеграцію в загальносвітовий ринок.

Ефективність оцінювання інноваційної діяль�
ності на машинобудівних підприємствах значною
мірою визначається особливостями методичних
підходів об’єктивної економічної оцінки величи�
ни ефективності. Безпосередньо економічні ре�
зультати від інноваційної діяльності пов’язані із
науково�технічним і соціальним ефектами.

У свою чергу, ресурсний та екологічний ефек�
ти виникають лише як наслідок науково�технічно�
го прогресу й опосередковано впливають на еконо�
мічний ефект від інноваційної діяльності. Тому від
упровадження інноваційних проектів можна отри�
мати чотири види ефекту: економічний, науково�
технічний, соціальний та екологічний (табл. 1).

Рис. 1. Класифікація інновацій у машинобудуванні.
Джерело: [5, с. 118]

Ця класифікація дозволяє точно позиціону�
вати інновації стосовно машинобудування, по�
бачити їх спрямованість і оцінювати ефективність
діяльності їх використання.

Аналіз інноваційної активності промислових
підприємств України дозволив зробити висновок
про недостатню позитивну динаміку з точки зору
впровадження інноваційного типу стабільного еко�
номічного зростання. Українські машинобудівні
підприємства послаблені політичними та економі�

Таблиця 1
Система показників ефективності інноваційної діяльності

Джерело: [6, с. 126]
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При проведенні аналізу ефективності інно�
ваційної діяльності організації потрібно врахову�
вати перелічені фактори зіставленості варіантів
аналізу й оцінки.

Ефективність оцінювання інноваційної діяль�
ності машинобудівних підприємств залежить від
сукупності факторів та чинників, зокрема такий
важливий чинник, пов’язаний з проведенням інно�
ваційної діяльності, як час, витрати на ресурси,
результативність. Комплексну оцінку ефективності
впровадження інноваційної продукції, на нашу
думку, необхідно проводити у двох напрямках:

 оцінка економічної ефективності іннова�
ційної діяльності й інновацій з отримання при�
бутку (складається з традиційних показників
ефективності);

 оцінка ефективності інноваційної діяль�
ності з погляду реалізації інноваційних процесів
і досягнення цілей підприємства у вигляді отри�
мання інновацій (продуктів, технологій) (додат�
кові показники, які характерні для машинобуді�
вних підприємств та впливають на значимість
інноваційної продукції).

Розрахунок показників ефективності іннова�
ційної діяльності необхідно здійснювати на ос�
нові фактичних результатів діяльності підприєм�
ства, через певні проміжки часу.

Центральне місце в підвищенні ефективності
інноваційної діяльності машинобудівних підпри�
ємств належить упровадженню пропозицій з
удосконалення механізму управління.

Аналіз чинних організаційно�правових форм
управління розвитком інноваційного потенціалу
підприємства свідчить про вирішальну роль спіль�
ного управління інноваційним потенціалом із
застосуванням відповідної організаційної струк�
тури, що дозволить поєднати фінансові і вироб�
ничі можливості підприємств і слугуватиме базою
для нарощування інноваційного потенціалу. Ці
проблеми найбільш ефективно можна вирішити
за допомогою кластерного підходу.

Потреба у прискореному створенні в Україні
кластерних систем у галузі машинобудування
зумовлюється, насамперед, особливістю сучасно�
го механізму формування конкурентоспромож�
ності підприємств машинобудування на вітчиз�
няному та міжнародному ринках, що базується
переважно на генерації і нарощуванні інновацій�
ного потенціалу, який, у свою чергу, створює ос�

нову для розвитку сукупності науково�техноло�
гічних, фінансових, виробничих і маркетингових
ланцюгів зі створення нових продуктів і техно�
логічних процесів з визначеними параметрами.

Висновок. Повільна адаптація підприємств
машинобудування до роботи в ринкових умовах;
нерозвинутість інфраструктури ринку (відсутність
реального моніторингу, дистриб’юторської систе�
ми, фірмового технічного обслуговування); недо�
сконалість механізму середньо� та довгостроко�
вого кредитування виробників продукції та високі
ставки кредитування; недостатня ефективність
механізму часткової компенсації вартості склад�
ної техніки та фінансового лізингу; застарілість
основних фондів, низький їх технічний рівень,
відсутність обладнання, придатного до перенала�
годження без значних витрат для впровадження
ресурсозбережних технологій; низький кадровий
потенціал — все це визначило необхідність пошу�
ку шляхів підвищення ефективності інноваційної
діяльності, що дасть змогу українським підпри�
ємствам значно підвищити рівень конкуренто�
спроможності та інвестиційної привабливості.
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ОЦЕНКА РИСКОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА

Анотація. У статті проведено аналіз стану галузі розробки програмних проектів, а також факторів,
що впливають на процеси управління розробкою програмних проектів. Однією з проблем є низький рівень
розвитку процесів управління ризиками. Описуються існуючі підходи до управління ризиками на основі зас^
тосування методів імітаційного моделювання.

Ключевые слова: программный проект, жизненный цикл, проектный риск, метод Монте^Карло, метод
PERT, дерево решений.

Summary. The author of the article analyzes the state of the development of software projects, as well as the
factors influencing the processes of managing the development of the software projects. One of the problems is the low
level of the risk management processes. The existing approaches to risk management through the use of simulation
modeling are also described.

Key words: program project, life cycle, project risk, method of Monte Carlo, method of PERT, tree of decisions.

Постановка проблемы. Неотъемлемой частью
создания качественного программного продукта
(ПП) является составление программного проекта.
Управление проектами является новой развиваю�
щейся областью знаний и практики в управлении,
имеющей большое значение в развитии экономи�
ки. Анализ и управление проектными рисками ста�
новится общепризнанной методологией осуществ�
ления проектов и превратилось в неотъемлемую
часть ведения бизнеса. Можно перечислить хотя бы
несколько преимуществ, которые анализ рисков
дает менеджеру: более глубокое понимание специ�
фики проекта, позволяющее создавать более реа�
листичные планы и бюджет проекта; понимание
природы рисков и их потенциальных последствий
дает возможность к их распределению между аген�
тами, которые способны лучше ими управлять;
возможность оценки резервов, создаваемых для
обеспечения рисков, а это, в свою очередь, позво�
ляет уменьшить вероятность срыва проекта, и т. д.

Для успешной реализации перечисленных
преимуществ необходимо грамотно уметь анали�
зировать риски на качественном, содержательном
уровне с целью их идентификации, выявления
причин, оценки потенциальных последствий,
разработки стратегии «реагирования» и т. д. Од�
нако выгода от этого процесса становится гораз�
до больше, если удается перевести качество в
количество, т. е. в конкретных цифрах оценить
влияние рисков на ключевые параметры любого
проекта: срок его выполнения, бюджет, уровень
реализации (качество проекта).

На основе данных исследования успешности
проектов в сфере информационных технологий с
1994 года можно заметить, что в 2004 году 18 %
проектов провалились, более половины — 53 % —
не уложились в заданный бюджет или сроки, и

только 29 % были признаны успешными. Данная
ситуация была обусловлена низким уровнем вни�
мания оценке программных рисков, а также про�
блемой выбора инструментов планирования.

Анализ исследований и публикаций. Оценке рис�
ков на всех этапах жизненного цикла программного
проекта посвящено значительное количество науч�
ных исследований, выполненных в разное время
российскими и зарубежными учеными, среди кото�
рых работы С. А. Орлова, В. В. Липаева, С. И. Боб�
ровского, Г. Б. Мороза, М. Кантора, Д. Фокса, Д. Ле�
фингвела, Г. Гласа, А. Шаллоуея и других.

Многочисленные исследования в области уп�
равления проектами получили практическую реали�
зацию в разработках таких компаний, как Microsoft
corp., Welcom corp., Primavera Systems, Spider
Technologies Group, Про�Инвест�ИТ, 1С�Парус.

Институтом Управления Проектами (PMI)
разработан набор стандартов по управлению про�
ектами, признанных во всем мире. Свод знаний
по управлению проектами (PMBOK) описывает
суть процессов управления проектами, а также
цели, которым они служат [1].

Роберт Т. Фатрелл, Рассел Д. Арчибальд,
Г. Дитхелм подробно описали стадии подготов�
ки программных проектов, а также рисков, воз�
никающих на данных этапах [2].

Цель статьи состоит в том, чтобы помочь
менеджерам научиться использовать различные
инструменты планирования риска; выбирать те
инструменты, которые отвечают конкретной про�
ектной ситуации; применять специализирован�
ные программные средства.

Изложение основного материала исследования.
Основной целью управления программными про�
ектами является достижение оптимального каче�
ства программного продукта при минимуме зат�
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рат, оценка и управление проектными рисками на
всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) разработки
программного обеспечения.

Спиральная модель, предложенная Барри Бо�
эмом в 1988 году, стала существенным прорывом в
понимании природы разработки ПП (рис. 1).

Рис. 1. Спиральная модель жизненного цикла разработки по Боэму

Отличительной особенностью этой модели
является особое внимание к рискам, влияющим
на организацию жизненного цикла. Главное дос�
тижение спиральной модели состоит в том, что
она предлагает спектр возможностей адаптации
удачных аспектов предшествующих моделей, а
также обеспечивает возможность наилучшего
соединения существующих подходов в контексте
отдельного проекта. Ориентирование на риски
позволяет избежать многих сложностей, присут�
ствующих в этих моделях [2].

Для того чтобы эффективно управлять рис�
ками, необходимо их идентифицировать, а затем
качественно и количественно оценить.

Цель процесса идентификации рисков состо�
ит в определении потенциальных рисков, способ�
ных повлиять на успех проекта. Идентификацию
рисков выполняют члены команды проекта и
эксперты по вопросам управления рисками, в ней
могут принимать участие заказчики, участники
проекта и эксперты в определенных областях. Это
итеративный процесс, поскольку по мере разви�
тия проекта в рамках его жизненного цикла мо�
гут обнаруживаться новые риски. Частота итера�
ции и состав участников выполнения каждого
цикла в каждом случае могут быть разными. В
процессе идентификации должны принимать

участие члены команды проекта, чтобы у них
вырабатывалось чувство собственности и ответ�
ственности за риски и за действия по реагирова�
нию на них. Идентификация рисков выполняет�
ся на основе разработанных ранее планов управ�
ления интеграцией, содержанием, сроками, каче�
ством и человеческими ресурсами.

Качественный анализ рисков подразумевает
оценку рисков в терминах их возможных послед�
ствий, используя установленные критерии. Кри�
терии могут учитывать затраты, официальные и
предписанные требования, социально�экономи�
ческие аспекты и факторы внешней среды, ин�
тересы заказчика, приоритеты и иные исходные
данные для оценки [3].

В ходе качественного оценивания использу�
ется нечисловая шкала вероятности, например
5�балльная:

1 — весьма маловероятно;
2 — маловероятно;
3 — вероятно;
4 — весьма вероятно;
5 — почти наверняка.
Выполним качественную оценку вероятности

каждого риска по нечисловой шкале, а затем оце�
ним их воздействие снова по дискретной шкале:

1 — очень слабое воздействие;
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2 — слабое воздействие;
3 — среднее воздействие;
4 — значительное воздействие;
5 — весьма значительное воздействие.
Чтобы проиллюстрировать вышесказанное,

допустим, что воздействие некоторого риска мо�
жет иметь три проявления: возрастет стоимость
проекта, сдвинется расписание, снизится качество.
Для каждого проявления воздействия несложно
определить его величину, как показано для рисков
расписания в табл. 1. После того как все три про�
явления будут проранжированы, общим воздей�
ствием риска считается максимальное из них.
Когда все риски оценены подобным образом,

следует применить формулу, объединяющую веро�
ятность возникновения риска и его воздействие,
чтобы получить показатель серьезности риска:

Серьезность = вероятность + N  воздействие, (1)

где N — повышающий коэффициент. Если, напри�
мер, N = 2, то при расчете серьезности риска воз�
действие будет иметь вдвое больший вес, чем веро�
ятность. В этом случае оцененные значения вероят�
ности и воздействия нужно подставить в формулу:

Серьезность = вероятность + 2  воздействие, (2)

а получившиеся значения представить в виде мат�
рицы 55 «Вероятность — воздействие» (рис. 2).

Таблица 1
Пример ранжирования воздействия риска на расписание по 5>бальной шкале

Рис. 2. Разделение рисков по степени серьезности
с помощью матрицы «Вероятность — воздействие»

Сфокусируемся на работе с рисками, балл
которых не ниже 11 (рис. 2), а остальные рас�
смотрим как некритические. При таком подхо�
де получаем наименьший расход ресурсов и в
то же время возможность не пропустить значи�
тельные риски.

Количественный анализ производится в от�
ношении тех рисков, которые в процессе каче�
ственного анализа рисков были квалифицирова�
ны как потенциально или существенным образом
влияющие на конкурентоспособные свойства
проекта. Количественная оценка может приме�
няться как отдельно от качественной, так и со�
вместно с ней. Если позволяют время и бюджет
и если нужны оба типа оценки, наилучшим вы�
бором будет именно совместное использование.
Цель анализа — определение вероятностей дос�
тижения конкретных целей проекта, идентифи�
кация рисков, требующих особого внимания, оп�
ределение реалистичных и достижимых целей по
стоимости, расписанию или содержанию проек�
та с учетов рисков проекта, определение лучше�
го решения по управлению проектом, когда не�
которые условия остались неопределенными.
Данный анализ представляет количественный
подход к принятию решений в условиях неопре�
деленности при управлении проектом [4].

Существует набор различных методов, позво�
ляющих количественно оценить риски. Абсолют�
ное большинство из них посвящено планирова�
нию и составлению календарных планов с уче�
том риска задержки выполнения различных эта�
пов выполнения проекта, а также риска выйти за
бюджет проекта (в частности оценка необходи�
мых резервов). Это метод сетевого планирования
(CPM, PERT), анализ дерева решений, метод
имитационного моделирования Монте�Карло.

Проанализируем метод дерева решений. Это
графический инструмент для анализа проектных
ситуаций, находящихся под воздействием факто�
ров риска. Дерево решений (рис. 3) отображает
последовательные решения в виде ветвей дерева,
располагающихся слева направо. Ветви берут свое
начало из исходной точки принятия решения и
«разрастаются» вплоть до получения конечных
результатов. Путь вдоль ветвей дерева состоит из
последовательности отдельных решений и слу�
чайных событий. Чтобы оценить решения, необ�
ходимо рассчитать ожидаемое значение каждого
пути, «свернув» дерево в обратном направле�
нии — от конечных точек до исходной.

Данный метод позволяет наглядно предста�
вить даже довольно сложные структуры рисков и
решений. Недостатком данного метода является
сложность точного определения вероятностей и
потерь в случае наступления рискового события.

Сравнение методов PERT и Монте�Карло.
Проведем расчеты и сравним результаты с помо�
щью программного пакета TurboProject (IMSI).
Это программно�методическая разработка с бо�
гатым набором дополнительного функционала
для Microsoft Project, что позволяет превратить
MS Project из инструмента для уровня рабочей
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группы в корпоративное решение. Отличитель�
ной особенностью данного продукта является уп�
равление программными рисками с использова�
нием метода Монте�Карло [5].

Рассмотрим метод сетевого планирования
PERT. Для этого заполним данные в программе,
как показано на рис. 4 с сценариями проекта:
оптимистичным, ожидаемым, пессимистичным.

Рис. 3. Пример метода Дерева решений по разработки ПП

Рис. 4. Таблица с данными, выполненная в программе MS Project

Для расчетов метод PERT использует формулу:

Реальный_Срок = (Оптимистичный_Срок +
+ 4*Ожидаемый_Срок +

+ Пессимистичный_Срок)/6. (3)

Коэффициенты 4 и 6 в данной формуле по�
лучены путем анализа статистики большого ко�
личества проектов. Следует отметить, что схема
PERT эффективна только в том случае, если дей�
ствительно имеются различные оценки. Если ме�
неджер хочет через PERT просто убедить себя,
что его решение единственно правильное, то
подгонка статистики не даст ничего, кроме по�
ложительного ответа. Также следует отметить, что
метод PERT неплохо работает на отдельных за�
дачах. По сути, модель отражает получение ожи�
даемого значения через распределение, близкое
к нормальному. Глобальная проблема метода
PERT в том, что он некорректно складывает ве�
роятности, что доказуемо, проведя сравнение с
точным методом Монте�Карло, рекомендован�
ным PMBOK [1]. Данный метод признан наибо�
лее точным методом анализа рисков. При моде�
лировании модель проекта рассчитывается ите�
ративно, при этом исходными данными являют�
ся функции распределения вероятности (напри�
мер, стоимость элементов проекта или продол�

жительность плановых операций), выбранной для
каждой итерации из распределения вероятности
каждой переменной. И результатом является рас�
пределение вероятностей для общей стоимости
или даты завершения проекта.

Исходные данные для расчета те же самые,
что и для метода PERT. Главным параметром
метода Монте�Карло являются не весовые коэф�
фициенты, а количество испытаний, определяю�
щее точность (рис. 5).

Рис. 5. Анализ методом Монте^Карло

Принцип работы программы следующий:
сначала система получает через датчик случайных
чисел набор случайных значений. Полученные
случайные числа используются для генерации
варианта плана под действием рисков. Затем
процедура повторяется снова и снова, проект
некоторое количество раз проходит через различ�



Економіка та управління підприємствами

87

ные возможные варианты своего существования.
Статистика таких численных экспериментов на�
капливается и обобщается для выводов, типич�
ные примеры обобщения — это получения наи�
более вероятных сроков и вероятных отклонений
от ожидания. Естественно, чем больше испыта�
ний, тем выше точность метода.

В основе работы метода Монте�Карло ис�
пользуется треугольное распределение и бета�рас�
пределение (рис. 6).

Функция относительной вероятности f(t) об�
ладает следующими свойствами:
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— вероятность завершения проекта к определен�
ной дате d.
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— вероятность завершения проекта к дате d
р
 равна 1.

Треугольное распределение очень популяр�
но из�за высокой скорости расчетов, а для ме�
тода Монте�Карло это важнейший показатель,
т. к. чем больше мы можем делать испытаний,
тем выше наша точность.

Фундаментальные и неразрешимые проблемы
метода PERT можно легко увидеть, сравнив его с
методом Монте�Карло. На рис. 7 рассмотрен по�
казательный пример. Метод PERT дает длитель�
ность по суммарной задаче «Тест» в 62 дня, а вот
метод Монте�Карло дает как вывод 68 дней. Раз�
ница порядка 10 %, и это довольно много.

Рис. 6. Треугольное распределение
и бета^распределение вероятности, используемые

при анализе рисков расписания методом Монте^Карло

На рисунке: d
n
 — первая дата с ненулевой веро�

ятностью завершения проекта, или дано процентная
дата завершения проекта; d

тре
 — наиболее вероятная

дата завершения проекта; d
р
 — дата, к которой про�

ект будет завершен, и вероятность того, что он по�
требует дополнительного времени, равна нулю.

Рис. 7. Расчеты, проведенные с применением метода Монте^Карло

Проблема метода PERT в том, что он некор�
ректно складывает вероятности. В нашем приме�
ре PERT стал складывать длительность задач, как
это делает стандартно MS Project. Длительность
62 дня была взята по самой длинной задаче в
блоке работ «Задача2». Но это неправильно. Ведь
есть существенная вероятность, что дело сложит�
ся так, что «Задача1» или «Задача2» начнут раз�
виваться по худшему сценарию и уже они опре�
делят длительность блока работ.

В описанном выше примере мы видим и
другой очень важный плюс метода Монте�Кар�
ло — он позволяет заодно определить надежность
прогноза. В колонке Разброс выведена Диспер�
сия, т. е. среднеквадратичное отклонение резуль�
тата от ожиданий, а также процент погрешности
метода, как он рассчитывается, расскажем ниже.
Брать наиболее вероятное значение как ориентир
неверно, ведь риски могут быть велики. Диспер�

сия позволяет нам оценить, какой разумный ре�
зерв по времени стоит завести для умеренного
риска ведения проекта.

Однако основное преимущество Монте�Кар�
ло не просто точность и надежность, это возмож�
ность произвести расчет для желаемого уровня
риска. PERT всегда ведет расчет для уровня рис�
ка 50 %. За такую «оптимистичность» PMI в
PMBOK 4 не рекомендует использовать PERT.

На основании результатов проведенного
имитационного эксперимента можно заметить,
что среднестатистический проект по разработке
программного обеспечения, в ходе управления
которым не уделялось достаточного внимания
управлению рисками с вероятностью 0,5 завер�
шится с 30 %�м перерасходом бюджета времени
(табл. 2).

Вероятность завершения проекта в срок со�
ставит не более 5 %. Такой результат свидетель�
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ствует, о том, что учет неопределенностей, рис�
ков при управлении проектами — одна из важ�
ных задач в дисциплине управления высокотех�
нологичными проектами.

Выводы. При выборе какого�либо инстру�
мента: метода PERT, анализа Монте�Карло или
дерева решений — значение имеют два аспекта.
Во�первых, метод PERT — удобный способ ра�
боты с событиями риска, которые рассматрива�
ются как не зависящие друг от друга (что может
и не соответствовать действительности), не толь�
ко в малых, но и в больших проектах, формально
или неформально. Он наиболее удобен, когда
применяется совместно с анализом Монте�Кар�
ло или деревом решений — методами, позволя�
ющими учесть взаимозависимые риски. Во�вто�

Таблица 2 рых, метод Монте�Карло и дерево решений обыч�
но считают альтернативами. Какой из этих инст�
рументов применить, зависит от проектной си�
туации.
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УДК 338.585 Л. Г. Цимбалюк,
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ЧИННИКИ, РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ЯК ОСНОВА ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ ТОВАРУ

Анотація. Узагальнено групи чинників зниження витрат виробництва, систематизовано види резервів
зниження витрат виробництва, конкретизовано шляхи зниження витрат задля оптимізації цінової політи^
ки підприємства.

Ключові слова: ціна, витрати, витрати виробництва, чинники, шляхи, резерви зниження витрат ви^
робництва.

Summary. The groups of factors of decline of production costs are generalized, the types of backlogs of decline
of production costs are systematized, and ways of decline of expenses are specified with the purpose of optimization
of price policy of enterprise.

Key words: price, cоsts, production costs, factors, ways, backlogs of decline of production costs.

Постановка проблеми. Щоб бути конкурен�
тоспроможним на ринку, товар має реалізовува�
тися за оптимальною для покупця ціною. Що
довше товар існує на ринку, то більше конку�
рентів у нього з’являється. Тому задля забезпечен�
ня прибутковості продажів та конкурентних пе�
реваг товару ціна на нього, як правило, з часом
повинна знижуватися. Основою ціни є середні

витрати на виробництво і реалізацію продукції. З
метою виявлення можливостей зменшення від�
пускної ціни, отримання вищого прибутку та
підвищення ефективності діяльності підприєм�
ства повинні вміти виявляти можливості знижен�
ня витрат на виробництво продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми розробки теоретичних основ управління
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витратами у господарській діяльності підпри�
ємств досліджували такі вітчизняні вчені: Ф. Бу�
тинець, Г. Краюхін, Л. Нападовська, С. Ніколає�
ва, А. Череп, М. Чумаченко та ін. Аналіз літера�
турних джерел свідчить, що при всій значимості
раніше проведених наукових досліджень окремі
питання, які стосуються конкретизації чинників,
шляхів та резервів зниження витрат виробництва
задля забезпечення можливості підвищення кон�
курентоспроможності ціни з урахуванням існую�
чого попиту та невисокої купівельної спромож�
ності покупців вивчені недостатньо.

Саме незавершеність наукових досліджень у
площині виявлення та систематизації чинників,
шляхів та резервів зниження витрат виробницт�
ва, а також очевидна методична і практична зна�
чимість даної проблеми зумовила вибір та обумо�
вила об’єктивний характер актуальності теми.

Постановка завдання. Метою статті є уточ�
нення груп чинників, систематизація видів ре�
зервів зниження витрат виробництв, конкретиза�
ція чинників та шляхів зниження витрат задля
оптимізації цінової політики підприємства.

Виклад основного матеріалу. Витрати вироб�
ництва знаходяться у взаємозв’язку з показника�
ми ефективності виробництва, зокрема, прибут�
ком, показниками рентабельності, витратами на
1 грн. чистого доходу (виручки) від реалізації
продукції тощо, тому отримання максимального
ефекту з найменшими витратами, економія тру�
дових, матеріальних та фінансових ресурсів зале�
жать від того, як вирішуються питання знижен�
ня витрат виробництва. Так, ефективним напря�
мом зниження витрат є дотримання принципів
ефективного розміщення продуктивних сил: ско�
рочення відстані між виробником і споживачем,
між виробництвом і сировинною базою. Слід
особливо відмітити, що дотримання загальних
економічних принципів та законів — важливий
напрям зниження витрат виробництва, що не
призводитиме до погіршення кінцевого продук�
ту і дасть можливість товаровиробникам отрима�
ти додаткових покупців та додаткові прибутки.

Встановлено, що в економічній літературі
розрізняють такі поняття, як фактори, чинники і
резерви зміни показників діяльності підприємства.

Фактори — рушійна сила будь�якого проце�
су, яка визначає характер явища і результат. Чин�
ники — техніко�економічні умови, під впливом
яких змінюються показники діяльності підпри�
ємства, зокрема, абсолютна величина чи рівень
витрат на виробництво одиниці продукції. Еко�
номічні чинники найповніше охоплюють всі еле�
менти процесу виробництва — засоби, предмети
праці і саму працю. Вони відображають основні
напрями роботи колективу підприємства: підви�
щення продуктивності праці, впровадження су�
часної техніки і технології, краще використання
обладнання, здешевлення заготівлі і краще вико�

ристання предметів праці, скорочення адмініст�
ративних, збутових та інших накладних витрат,
скорочення браку та ліквідацію невиробничих
витрат та втрат. Чинники зниження собівартості —
причини, рушійні сили, що призводять до змен�
шення витрат, а також умови, в яких вони діють.
Резерви — кількісно вимірювані можливості еко�
номії ресурсів, які можна виявляти на різних
стадіях життєвого циклу виробів у процесі їхньо�
го виробництва. Резерви як економічна катего�
рія є комплексним поняттям, що включає в себе
можливості збільшення виробництва продукції та
можливості зниження витрат на основі удоско�
налення використання ресурсного потенціалу —
трудових, сировинних, паливно�енергетичних,
природних, фінансових та інших видів ресурсів.
Шляхи зниження витрат на виробництво — кон�
кретні заходи за резервами зниження витрат в
окремих галузях матеріального виробництва.

Вважаємо, що задля підвищення ефективності
цінової політики слід зосередити увагу на деталь�
нішому вивченні чинників, резервів і шляхів зни�
ження витрат виробництва. Встановлено, що в
галузях матеріального виробництва на економію
ресурсів здійснюють вплив такі групи техніко^еко^
номічних чинників: підвищення технічного рівня
виробництва; зміна відносних розмірів амортиза�
ційних відрахувань; вдосконалення організації
виробництва та праці; зміна обсягу виробництва;
зміна структури (номенклатури та асортименту)
продукції; галузеві та інші чинники.

На підприємствах перелік чинників може
змінюватися і доповнюватися з урахуванням специ�
фіки та умов виробництва. Перелік чинників пови�
нен бути досить повним, охоплювати всю сукуп�
ність умов, що спричинили зміни витрат, які фор�
мують витрати на виробництво продукції. Випад�
кові причини та чинники, що істотно не вплива�
ють на величину витрат, до переліку не вносяться.

Розглянемо наведені групи техніко�еконо�
мічних чинників детальніше.

1. Підвищення технічного рівня виробництва
виявляється в економії матеріальних та трудових
витрат за напрямами:

а) впровадження нової та удосконалення тех�
нології, що застосовується, механізації та автома�
тизації виробничих процесів;

б) розширення масштабів застосування нової
техніки;

в) застосування нових видів сировини і ма�
теріалів та поліпшення їх використання;

г) зниження трудомісткості одиниці продукції;
д) підвищення якості та технічних характе�

ристик виробів.
2. У розрахунках плану собівартості врахо�

вується прямий ефект застосування нової техні�
ки, що виявляється в зниженні технологічної
трудо�, матеріало�, енергомісткості та інших змін�
них витрат на виробництво. Під економією від під^
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вищення технічного рівня виробництва розуміють
пряме абсолютне зниження витрат на одиницю
продукції чи на планований обсяг робіт. При цьому
в розрахунок не включаються:

а) відносна економія, що утворюється за раху�
нок збільшення обсягу виробництва (враховується
в розрахунках скорочення постійних витрат);

б) економія від використання нової техніки
на заново введених виробництвах та об’єктах, яка
враховується за одним із напрямів зміни органі�
зації виробництва та умов праці;

в) економія від виробництва нових видів
продукції, що враховується в розрахунках обсягу
продукції у вартісному виразі та в розрахунках
зміни структури продукції.

Розрахунок економії від підвищення техніч�
ного рівня виробництва базується на розрахунках
ефективності заходів, що здійснюються. Плани
впровадження нової техніки містять деякі з цих
заходів. Розрахунок проводиться виходячи з вит�
рат на нову техніку (які передбачаються в кош�
торисах використання коштів, що знаходяться в
розпорядженні підприємства, включаючи креди�
ти банку на ці цілі) та середньої окупності витрат
(в частині економії від зниження собівартості),
що визначається розрахунком за минулий час.

Якщо на підприємстві розроблено конкретну
програму технічного переоснащення з розрахун�
ками витрат та економічного ефекту, цей ефект
слід враховувати, окремо виділяючи відповідну
частину витрат із загальних асигнувань на розви�
ток техніки. Річний економічний ефект врахо�
вується в розрахунках плану в частині, що одер�
жана з моменту впровадження заходу до кінця
року, виходячи або з обсягу робіт на цей період,
або з частки річної економії, що припадає на ка�
лендарний період часу від початку впровадження
заходів до кінця року. Водночас у розрахунках за
напрямом «Розширення масштабів застосування
нової техніки» окремо обчислюється різниця між
річною та врахованою в плані економією внаслі�
док упровадження заходів у базовому році та від
розширення масштабів робіт за всіма іншими за�
ходами, витрати на які були проведені раніше.

Сума економії від упровадження технічних
заходів визначається за формулою:

Е
пв

 = С
с
 – С

н
, (1)

де Е
пв

 — економія поточних витрат;
С

с
 — поточні витрати на річний обсяг виробниц�

тва продукції до впровадження технічних заходів;
С

н
 — поточні витрати на річний обсяг вироб�

ництва продукції після впровадження технічних
заходів.

У розрахунках за напрямом «Застосування
нових видів сировини і матеріалів та поліпшен�
ня їх використання» враховується економія,
одержана в результаті здійснення заходів раціо�
нального використання сировини та матеріалів,

що не відображені в розрахунках за названими
вище напрямами, в тому числі:

а) поліпшення використання природної си�
ровини шляхом зменшення її втрат під час пер�
винної обробки, а також повнішого добування
корисних компонентів у процесі комплексного
використання сировини;

б) поліпшення використання сировини у ви�
робництві;

в) застосування замінників;
г) повніше використання відходів сировини

та матеріалів у виробництві, вторинного тепла,
впровадження безвідходних технологій.

Вихідними даними для розрахунків за цим
напрямом є норми витрат матеріальних ресурсів,
що періодично переглядаються, та план заходів
щодо ресурсозбереження.

Економія від зниження матеріальних витрат
визначається за формулою:
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де Е
м
 — економія від зменшення матеріальних

витрат;
Н

0
 і Н

1
 — норма витрат сировини, матеріалів,

палива, енергії на одиницю продукції до і після
впровадження заходів;

Ц
0 

і Ц
1
 — ціна натуральної одиниці сирови�

ни, матеріалів, палива, енергії відповідно до і
після впровадження заходів;

К
і
 — кількість одиниць продукції, що випус�

кається з початку впровадження заходів до кінця
планованого року.

Зменшення витрат на заробітну плату з від�
рахуваннями на соціальні заходи в результаті
зниження витрат праці на виробництво одиниці
продукції (зниження трудомісткості) визначаєть�
ся за формулою:
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де Е
з
 — економія заробітної плати з відрахуван�

нями на соціальні заходи;
Т

0
 і Т

1
 — витрати праці на виробництво оди�

ниці продукції певного виду до і після впрова�
дження заходів;

Ч
0
 і Ч

1
 — затрати на заробітну плату вироб�

ничих робітників у розрахунку на 1 людино�день
до і після впровадження заходів;

В — середній відсоток додаткової заробітної
плати для даної категорії робітників;

Г — встановлені відсотки відрахувань на со�
ціальні заходи;

К
і
 — обсяг виробництва продукції (всього або

певного виду) з початку впровадження заходів до
кінця планованого року.

Поліпшення якості та удосконалення конст�
рукцій і технічних характеристик виробів визна�
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чається шляхом розрахунку змін прямих витрат
на матеріали, оплату праці тощо на виробництво
одиниці продукції до і після змін якості продукції
та множенням одержаного результату на випуск
продукції кращої якості в планованому періоді.
Якщо в результаті заходів щодо підвищення
якості змінюється стандарт чи технічні умови,
продукт вважається новим і витрати на його ви�
готовлення, як і підвищена ціна, враховуються у
розрахунках зміни структури продукції.

Збільшення обсягу фактично виробленої
продукції в результаті застосування надбавок до
ціни за підвищену якість продукції визначається
за формулою:
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де Т
п
 — збільшення обсягу фактично виробле�

ної продукції;
П

0
 і П

1
 — ціна до і після поліпшення якості;

К
і
 — кількість одиниць продукції поліпшеної

якості, яку передбачається виготовити в плано�
ваному році.

2. Зміна відносних розмірів амортизаційних від^
рахувань, пов’язаних як із змінами величини ос�
новних засобів, що використовуються, так із зро�
станням (чи зниженням) обсягу виробництва. До
розрахунку включаються діючі на початок року
та заново введені основні засоби, крім тієї їх ча�
стини, що враховується в розрахунках введення
нових потужностей та в розрахунках комплекс�
ного впливу нової техніки. Введення основних
засобів визначається планами інвестицій та стро�
ками їх виконання. При цьому капітальні вкла�
дення поділяються на спрямовані на розширен�
ня та на оновлення засобів.

Капітальні вкладення, спрямовані на онов�
лення засобів, визначають основну частину їх
вибуття з експлуатації, до якої додається зайве
устаткування, що підлягає реалізації або списан�
ню. Розрахунок включає як абсолютні зміни сум
амортизаційних відрахувань, так і відносні зміни
їх величини на одну гривню продукції.

Цей розрахунок здійснюється за формулою:
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де Е
а
 — зміна суми амортизаційних відрахувань;

А
п
 і А

б
 — сума амортизаційних відрахувань у

плановому і базовому роках;
Т

п
 і Т

б
 — обсяг фактично виробленої про�

дукції у плановому і базовому роках;
К — коефіцієнт, який враховує величину

амортизаційних відрахувань, що відносяться до
собівартості продукції в базовому році.

3. Вдосконалення організації виробництва та пра^
ці виявляється в економії витрат за напрямами:

а) впровадження нових виробництв, цехів та
агрегатів;

б) зміни в організації та обслуговуванні вироб�
ництва і праці;

в) зміни в організації управління виробництвом;
г) зміни в умовах матеріально�технічного за�

безпечення;
д) усунення зайвих витрат та збитків.
У розрахунках зміни витрат у результаті впро�

вадження в дію нових виробництв, цехів та агре�
гатів, що мають вищий технічний рівень та кращі
техніко�економічні показники (ліквідації заста�
рілих та малоефективних), різниця у витратах
визначається за формулою:
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де Е
в
 — економія витрат у результаті впрова�

дження нових виробництв, цехів, агрегатів;
С

1
 — витрати на одну гривню фактично вироб�

леної продукції нових виробництв, цехів, агрегатів;
С

0
 — середні витрати на одну гривню фак�

тично виробленої продукції в базовому році;
Т

1
 — обсяг фактично виробленої продукції

нових виробництв, цехів, агрегатів.
Вплив упровадження в дію нових вироб�

ництв, цехів, агрегатів розраховується за повним
переліком витрат (постійних та змінних), що
включаються до собівартості продукції. Одночас�
но враховується також можливе перебільшення
середніх витрат у період освоєння проектних
потужностей нових виробництв. Пов’язані з цим
додаткові витрати визначаються кошторисом ви�
трат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням ви�
робництва продукції, пускових витрат та розра�
хунком собівартості за цими витратами протягом
строку його освоєння.

Вплив зміни пускових витрат визначається
множенням різниці між сумами списання цих
витрат на одиницю продукції в планованому і
базовому роках на обсяг виробництва цього виду
продукції у планованому році.

Зміни в організації та обслуговуванні вироб�
ництва й праці визначаються на основі розра�
хунків ефективності передбачуваних заходів: змі�
ни режиму роботи підприємства та підвищення
коефіцієнта змінності, впровадження організа�
ційно�технічних та підсобно�технологічних робіт,
поліпшення інструментального господарства, ро�
боти внутрішньозаводського транспорту, внут�
рішньоцехового матеріально�складського госпо�
дарства і постачання виробництва матеріалами,
паливом і енергією. Економія, одержана в резуль�
таті поліпшення організації та обслуговування
виробництва, розраховується на основі планів
наукової організації праці і визначається множен�
ням кількості вивільнених робітників на їхню
середню заробітну плату (з відрахуваннями на
соціальне страхування). Під час вивільнення ро�
бітників, заробітна плата яким нараховується за
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тарифними ставками, економія заробітної плати
визначається за формулою:

зв

Г
Е Л Ф М1

100
 = × × + ×  

, (7)

де Е
зв

 — економія заробітної плати з відрахуван�
нями на соціальні заходи;

Л — кількість вивільнених робітників, чол.;
Ф — середньомісячна заробітна плата цієї

категорії робітників, грн.;
Г — встановлені відсотки відрахувань на со�

ціальні заходи;
М — кількість місяців роботи від початку впро�

вадження заходів до кінця року.
Зміни в організації управління виробницт�

вом визначаються на основі розрахунків ефек�
тивності таких заходів, як укрупнення цехів,
упровадження безцехової структури управління,
автоматизованих систем управління, механізації
та автоматизації інженерної праці, поєднання та
усунення зайвих функцій.

Зміни в умовах матеріально�технічного забез�
печення розраховуються на основі аналізу госпо�
дарських зв’язків та спеціально розроблених за�
ходів раціоналізації складського господарства. До
таких заходів належать:

— забезпечення ресурсами в необхідному
асортименті та зменшення збитків унаслідок ви�
користання матеріалів, що не відповідають тех�
нологічним вимогам за розмірами, якістю та
іншими властивостями, зменшення збитків під
час транспортування та зберігання матеріалів;

— зменшення витрат у результаті змін форм
постачання, забезпечення його регулярності та
надійності;

— зменшення витрат шляхом раціоналізації
господарських зв’язків та вибору оптимальних
схем доставки сировини, матеріалів, купівельних
напівфабрикатів, палива.

Сума економії від упровадження таких за�
ходів обчислюється за формулою 6.9.

Усунення зайвих витрат та збитків, які не є
необхідними в умовах нормальної організації ви�
робничого процесу, є важливим напрямом зни�
ження витрат. Такі витрати і збитки виявляють�
ся за допомогою аналізу фактичних витрат на ви�
робництво.

Економія від ліквідації непродуктивних вит�
рат та збитків визначається як добуток сум цих
витрат у базовому періоді на темп зростання об�
сягу виробленої продукції в планованому періоді.

4. Зміна обсягу виробництва продукції призво�
дить до відносної зміни величини постійних вит�
рат на одиницю (на одну гривню) продукції. Ве�
личина постійних витрат, що залишаються не�
змінними для певного виробництва (при зміні
обсягу виробництва продукції протягом року),
визначається в результаті докладного аналізу вит�
рат. Частина витрат може змінюватися протягом

року, але не пропорційно до зростання обсягу
продукції. Такі витрати призводять до постійних
витрат, які визначаються за формулою:

пв
пб пв

р

С
С С

Т
100= − × , (8)

де С
пб

 — сума приведених умовно�постійних ви�
трат базового року;

С
пв

 — приріст витрат базового року, пов’яза�
ний із збільшенням обсягів виробництва, що
змінюються не пропорційно до зростання обсягу
продукції;

Т
р
 — темп зростання обсягу виробництва в

базовому році, у відсотках.
Приріст витрат і обсягу виробництва визна�

чається без нових виробництв, що впроваджують�
ся протягом року.

Відносна економія постійних витрат визна�
чається за формулою:

пб
п

Т С
Е

100
×

= , (9)

де Е
п
 — економія постійних витрат;

Т — темп приросту фактично виробленої
продукції у планованому році порівняно з базо�
вим роком, у відсотках;

С
пб

 — сума наведених постійних витрат базо�
вого року.

5. Зміна структури (номенклатури та асор%
тименту) продукції є одним із найважливіших
чинників зміни рівня витрат у багатономенкла�
турному виробництві. Під зміною структури про�
дукції розуміють зміну питомої ваги окремих її
видів у загальному обсязі виробництва, пов’яза�
ну з освоєнням нових та припиненням виробниц�
тва застарілих виробів, з неоднаковими темпами
зростання випуску різних видів продукції. Розра�
хунок здійснюється для всіх виробів. Номенкла�
тура виробів, за якою складаються планові каль�
куляції, відповідає номенклатурі плану виробниц�
тва. Собівартість виробів визначається на основі
калькуляції. При цьому із собівартості продукції
виключаються витрати, пов’язані з підготовкою
та освоєнням виробництва продукції.

Вплив зміни структури продукції розрахо�
вується на підставі показників зміни витрат за
такими статтями калькуляції: матеріальні витра�
ти, витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи, витрати на утримання та експ�
луатацію устаткування.

Зміна номенклатури і асортименту вироблю�
ваної продукції є одним із важливих чинників, що
впливають на рівень витрат на виробництво. Це
пояснюється тим, що собівартість, як і рента�
бельність різних виробів неоднакова, тому струк�
турні зрушення в асортименті продукції можуть
призвести як до зменшення, так і до збільшення
виробничих витрат.
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6. Галузеві та інші чинники. До них належать:
введення і освоєння нових цехів, виробничих оди�
ниць і виробництв, підготовка і освоєння виробниц�
тва в діючих об’єднаннях і на підприємствах тощо.

Розрахунок собівартості за техніко�економічни�
ми чинниками здійснюється в такій послідовності:

а) розраховується вартість фактично виробле�
ної продукції планованого року. При цьому для
збереження умов виробництва продукції базового
року з обсягу фактично виробленої продукції пла�
нового року у вартісному виразі віднімається та її
частина, приріст якої не пов’язаний із збільшен�
ням фізичного обсягу продукції (приріст обсягу
продукції, спричинений підвищенням середніх цін
на продукцію, зростанням її випуску за рахунок
поліпшення якості сировини, повнішим викори�
станням комплексної сировини, одержанням про�
дуктів з відходів без їх додаткової обробки);

б) розраховуються витрати базового року на
1 грн. виробленої (реалізованої) продукції;

в) шляхом множення витрат базового року
на обсяг виробництва (реалізації) продукції пла�
нованого року підраховується її собівартість при
збереженні умов виробництва продукції в базо�
вому році;

г) розраховується зміна собівартості продукції
(економія, перевитрати) в планованому році, зу�
мовлена впливом техніко�економічних чинників.
Собівартість може визначатися в цілому або за
структурою втрат — за статтями, елементами;

д) від собівартості фактично виробленої про�
дукції, розрахованої за рівнем витрат базового
року, віднімається загальна сума її зміни (за всіма
чинниками) та визначається собівартість фактич�
но виробленої продукції в цінах базового року та
умовах виробництва планового року;

є) визначається рівень витрат на одну грив�
ню фактично виробленої продукції в плановому
році і його зміна до витрат базового року.

Розрахунок виконується у співставних з ба�
зовим роком цінах та умовах оплати праці.
Вплив зміни цін на ресурси, що використову�
ються, та на продукцію, що виготовляється, в
плановому році порівняно з базовим роком роз�
глядаються як окремі чинники.

Якщо ціна на продукцію, що виготовляєть�
ся, змінюється, сума зміни цін додається або
віднімається від вартості фактично виробленої
продукції в цінах базового періоду.

Зазначені суми зміни цін на сировину, мате�
ріали, паливо, енергію, тарифів на перевезення та
послуги, зміни норм амортизаційних відрахувань,
сум витрат на оплату праці, норм відрахувань на
соціальне страхування та інших умов, що вплива�
ють на рівень і склад собівартості порівняно з
базовим періодом, також відповідно додаються або
віднімаються від собівартості базового року.

З урахуванням цих змін визначаються обсяг
фактично виробленої продукції, її собівартість, а

також рівень витрат на одну гривню фактично
виробленої продукції за цінами та умовами пла�
нованого періоду.

Розрахунок впливу техніко�економічних чин�
ників на планову собівартість продукції застосо�
вується також під час аналізу фактичної собівар�
тості продукції. Такий аналіз рекомендується про�
водити систематично, вивчаючи вплив окремих
чинників на собівартість, доцільність і динаміку
окремих видів витрат, а також собівартість окре�
мих видів продукції. В період, що передує розробці
плану, і після закінчення господарського року
повинен проводитися комплексний аналіз з ура�
хуванням всієї сукупності витрат на виробництво.

Для аналізу використовуються дані звітності
бухгалтерського обліку, технічна і нормативна
документація, аналітичні групування витрат (за
етапами виробничого процесу і за техніко�еконо�
мічними чинниками). Для виявлення причин
відхилень від плану і можливостей зменшення
витрат використовуються також матеріали спос�
тережень на робочих місцях, вибіркових пере�
вірок, обстежень роботи окремих структурних
підрозділів підприємства.

Особлива увага під час аналізу впливу окремих
чинників на собівартість продукції приділяється
визначенню фактичної ефективності заходів підви�
щення технічного рівня й удосконалення організації
виробництва. Результати аналізу використовують�
ся в оперативному управлінні виробництвом і під
час складання планів на наступні періоди.

Розглянуті чинники зниження витрат обу�
мовлюють такі резерви зниження витрат:

— розширення спеціалізації та кооперації;
— зменшення трудових витрат;
— збільшення продуктивності праці за раху�

нок збільшення перевиконання встановлених
норм виробітку;

— раціональне використання матеріальних
ресурсів, дотримання найсуворішого режиму еко�
номії на всіх ділянках виробничо�господарської
діяльності підприємства;

— безперервність постачання матеріальних
ресурсів, що запобігає простоям у виробництві і
забезпечує ритмічне, рентабельне використання
обладнання;

— використання обґрунтованої амортизацій�
ної політики;

— скорочення витрат на обслуговування ви�
робництва й управління, адже чим меншою є ве�
личина витрат на утримання та експлуатацію
устаткування, загальновиробничих, адміністра�
тивних, збутових та інших операційних витрат,
тим за інших рівних умов нижчими є витрати
виробництва;

— оптимізація витрат на транспортування,
зберігання запасів та продукції тощо.

Класифікацію резервів зниження витрат на�
ведено в табл. 1.
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лінських функцій), а також оцінка ефективності
використання витрат на реалізацію кожної з цих
функцій з метою виявлення неефективних, нера�
ціональних витрат, існуючих внутрішніх резервів і
розробки програм підвищення ефективності діяль�
ності та збільшення прибутковості підприємства.

Завданнями функціонально�вартісного аналізу
є: підвищення конкурентоспроможності продукції;
підвищення якості об’єкта в цілому або його скла�
дових частин; зниження витрат на виробництво
(зниження матеріало�, фондо�, трудо�, енергоміст�
кості); підвищення продуктивності праці; заміна
дефіцитних, імпортних матеріалів, комплектуючих
виробів; збільшення обсягу продукції без додатко�
вих матеріальних вкладень; ліквідація «вузьких
місць» у виробництві; зниження експлуатаційних і
транспортних витрат; підвищення екологічності
виробництва; розроблення нових або вдосконален�
ня існуючих технологічних процесів, систем орга�
нізації праці і управління виробництвом, прогно�
зування розвитку об’єктів тощо.

Результат проведення ФВА — зниження ви�
трат на одиницю корисного ефекту — може бути
виражений у: підвищенні споживчих властивос�
тей виробу при одночасному скороченні витрат;
підвищенні споживчих властивостей при збере�
женні або економічно виправданому збільшенні
витрат; скороченні витрат при збереженні або
обґрунтованому зниженні функціональних пара�
метрів виробу до необхідного рівня.

Значне зниження витрат виробництва дося�
гається в результаті застосування прогресивних
методів організації праці. Прикладом служить
розроблена в Японії система організації вироб�
ництва «just in time», яка набула широкого засто�
сування в усьому світі. Вона знижує витрати ви�
робництва за рахунок своєчасного постачання
ресурсів. Сутність її полягає в тому, що матері�
альні ресурси поставляються споживачеві у виз�
начене місце, у потрібний час і у необхідній
кількості. Якщо трапляються недоброякісні ре�
сурси, виробничий процес зупиняється, тому що
запасів на робочому місці немає. Система «just in
time» сприяє зниженню витрат за двома напрям�
ками: знижуються витрати на складування і збе�
рігання напівфабрикатів і у споживача, і у вироб�
ника; застосування системи неможливе без забез�
печення бездефектного виготовлення продукції в
постачальника. Японські підприємства з цією
метою навчають усіх співробітників методам кон�
тролю якості і т. д., підвищують відповідальність
виробничих робітників за якість, використовують
автоматичні пристрої задля контролю якості. В
результаті знижуються витрати виробництва, по�
в’язані з повторним опрацюванням бракованих
виробів, витратами сировини і заробітної плати.

У рамках системи «just in time» використо�
вуються підсистеми, гуртки якості і т. д., що за�
безпечують по структурних підрозділах підпри�

Таблиця 1
Класифікація резервів зниження витрат

Основними шляхами зниження витрат вироб�
ництва є:

— зниження матеріальних витрат на одини�
цю продукції. Оскільки в більшості галузей про�
мисловості вони займають високу питому вагу в
структурі витрат на виробництво, то навіть не�
значне заощадження матеріальних витрат (сиро�
вини, матеріалів, палива, енергії) при вироб�
ництві одиниці продукції дає певний ефект в
цілому по підприємству;

— зниження витрат на оплату праці на оди�
ницю продукції;

— скорочення адміністративно�управлінсь�
ких витрат;

— ліквідація непродуктивних витрат і втрат;
— застосування ресурсозберігаючої технології,

що забезпечує економію матеріалів та енергії;
— чітке дотримання технологічної дисциплі�

ни, що призводить до скорочення втрат від браку;
— розроблення оптимальної стратегії техні�

чного розвитку підприємства, що забезпечує ра�
ціональний рівень витрат на створення технічно�
го потенціалу підприємства;

— запровадження ефективних систем внут�
рішньовиробничих економічних відносин, що
сприяють економії всіх видів ресурсів, підвищен�
ню якості продукції;

— раціоналізація організаційної структури
системи управління виробництвом з метою ско�
рочення витрат на управління, підвищення його
ефективності тощо.

Ефективним методом виявлення резервів
зниження собівартості продукції є функціонально^
вартісний аналіз (ФВА).

Функціонально^вартісний аналіз — комплекс�
ний системний аналіз діяльності підприємства,
його складових (технічних і технологічних, марке�
тингових, фінансових, збутових підрозділів, управ�
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ємства підвищення відповідальності за якість
продукції робітників і спеціалістів, полегшення
управління виробничим процесом, зниження
витрат виробництва.

У міжнародній практиці набули значною по�
ширення такі підходи до зниження витрат: тар�
гет�костинг (target costing); кайзен («kaizen» пе�
рекладається як «покращення, вдосконалення»
(від «кай» — «зміна» и «зен» — «добре»).

Управління витратами за концепцією «target
costing» використовується в основному на стадії
проектування нової продукції і передбачає виконан�
ня таких кроків: визначення ціни нової продукції,
за якою її готові придбати покупці; визначення
цільових значень прибутку та витрат на виробниц�
тво; розрахунок фактичних витрат на виробницт�
во; порівняння фактичних витрат на виробництво
з цільовими; розроблення заходів, які дозволяють
знизити фактичні витрати до заданого рівня.

Основна відмінність управління витратами за
методом кайзен полягає в тому, що зниження
витрат відбувається за видами продукції, що вже
виробляються підприємством, завдяки підвищен�
ню ефективності бізнес�процесів. Визначають, на
скільки повинні бути знижені витрати на вироб�
ництво продукції, і повноваження після досяг�
нення поставлених цільових значень витрат пе�
редаються безпосередньо виробничим підрозді�
лам. З метою забезпечення зниження собівартості
продукції в короткий термін і в цілому витрати
по підприємству фінансовому директору необхі�
дно послідовно виконати такі кроки: визначити
статті витрат, які можуть бути скорочені; спільно
з керівниками виробничих підрозділів скласти
план зниження витрат і розподілити між мене�
джерами відповідальність за його виконання.

Висновки. Основа забезпечення можливості
зниження ціни, на нашу думку, — це виявлення
факторів, чинників і резервів зниження витрат
виробництва. Однак слід зазначити, що знижен�
ня собівартості не завжди є доцільним. Будь�яке
зниження собівартості, що призводить до по�
гіршення якості продукції, не є економічно ви�
правданим. Так, зменшення витрат на придбан�
ня якісних матеріалів та заміна дешевшими може
призвести до зниження якості кінцевого продук�
ту, а це може негативно позначитися на обсягах
реалізації продукції та її конкурентоспромож�
ності. Тому зниження ціни продукції має відбу�
ватися не за рахунок погіршення її якості, а зав�
дяки використанню інших виявлених резервів
зниження витрат. Результати проведеного аналі�
зу вказують на необхідність постійного пошуку
можливостей зниження витрат на виробництво і
реалізацію продукції з метою отримання більш
достовірної інформації для прийняття оптималь�
них управлінських рішень у сфері ціноутворення
та інших актуальних проблем.
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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті запропонований інтегральний підхід до проведення процедури оцінювання інтелек^
туального капіталу, заснований на використанні експертного методу. Описаний підхід передбачає викори^
стання комплексної системи показників, що являє собою розбудовану за ієрархічним принципом піраміду
показників, у якій показники елементів оцінки інтелектуального капіталу згруповані у відповідності зі струк^
турними рівнями його системи.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, нечітка логіка, ієрархія параметрів.

Summary. Article proposes an integrated approach to developing intellectual capital assessment procedure, based
on the usage of the expert method. The described approach uses the complex system of indicators, which is a constructed
according to the hierarchical principle pyramid of indicators, in which intellectual capital elements indicators are
grouped in accordance with the structural levels of its system.

Key words: intellectual capital, fuzzy logic, hierarchy of parameters.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
функціонування економіки інтелектуальний ка�
пітал є провідною детермінантою інноваційно�
інвестиційного розвитку, джерелом інновацій,
стратегічної диференціації і довгострокової кон�
курентоспроможності підприємств, тому у сис�
темі стратегічного управління методологія оцін�
ки даного активу визнається важливим інстру�
ментарієм для дослідження внутрішнього меха�
нізму функціонування підприємства і визначен�
ня напрямків організаційного розвитку.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми.
Теоретико�методологічні основи становлення
економічного змісту теорії інтелектуального ка�
піталу і методики його оцінки представлені у пра�
цях таких економістів, як Н. Бонтіс, Е. Брукінг,
П. Букх, Дж. Гелбрейт, Л. Едвінссон, М. Мелоун,
Л. Прусак, П. Салліван, К.�Е. Свейбі, Т. Стюарт,
В. Єфремов, В. Інозємцев, А. Козирев, Г. Башня�
нин, А. Гальчинський, В. Геєць, О. Кендюхов,
А. Колот, В. Лич, С. Панчишин, А. Чухно.

Метою статті є розроблення комплексного
інтегрального методу до процесу оцінювання
інтелектуального капіталу (ІК) з використанням
експертного методу.

Виклад основного матеріалу. Розроблення ме�
тодології оцінювання інтелектуального капіталу
підприємства вважається у сучасних умовах одним
із найважливіших завдань стратегічного управлін�
ня, вирішення якого дозволить збільшити прибут�
ковість, конкурентоспроможність і забезпечити
довгострокове успішне функціонування на ринку.
ІК пропонується визначити як провідну частину
стратегічних активів підприємства, що формуєть�
ся на основі комплексу колективного знання, дос�
віду і компетенцій персоналу, організаційної здат�
ності управління процесами створення і комер�
ціалізації інновацій, а також мережі взаємовідно�
син з ключовими стейкхолдерами, які використо�

вуються в процесі створення вартості і стратегіч�
ного оновлення підприємств. З урахуванням ана�
лізу економічної літератури вважається доцільним
розглядати ІК як синергетичну цілісність людсь�
кого капіталу, структурного капіталу і капіталу
відносин. У цілому процес структуризації ІК за�
лишається дискусійним питанням, у даній роботі
використовується найбільш поширений варіант
класифікації складових елементів ІК [1–4]. Виз�
начені складові елементи є взаємодоповнюючими,
а ефективність використання ІК буде найвищою
за умови, що всі вектори підтримують один одно�
го, створюючи додатковий ефект синергії в про�
цесі генерування вартості.

Переважна більшість методів оцінки пара�
метрів ІК були розвинені на основі теорії нечіткої
логіки, серед яких найбільш відомими є такі тра�
диційні методи, як SWA, VІKOR, FAHP і інші
[5–9]. У зазначених методах використо�вують�
ся так звані лінгвістичні змінні, що можуть
приймати кінцеву кількість значень, яка може
дорівнювати п’яти (very important — дуже важ�
ливий; important — важливий; fair — слабкий;
unimportant — неважливий; very unimportant — не
дуже важливий) або дев’яти (equal importance —
рівна важливість; weak importance — слабка важ�
ливість; essential importance — істотна важ�
ливість; very strong importance — дуже сильна
важливість; absolute importance — абсолютна
важливість; intermediate importance — проміжні
значення важливості) [10; c. 1637].

При цьому для випадку п’яти значень
лінгвістичних змінних запропонувати назву для
даних варіантів легко, але у випадку дев’яти зна�
чень вже виникають певні складності. Слід також
зазначити, що кількість значень визначає точність
оцінки параметрів об’єкта (ІК). Крім того, пряме
й обернене перетворення значень лінгвістичних
змінних у числа, що представлені трикутниками



Економіка та управління підприємствами

97

із використанням теорії нечіткої логіки методами
SWA, VІKOR, FAHP і іншими, є досить складною,
трудомісткою і заплутаною процедурою. При цьо�
му слід враховувати також незручність користуван�
ня значеннями лінгвістичних змінних для самих
експертів (п’ять значень легко запам’ятовуються,
дев’ять і більше — складніше запам’ятати, а потім
використовувати). Все вищезазначене вказує на
сумнівну цінність оцінки ІК за допомогою лінг�
вістичних змінних із використанням нечіткої ло�
гіки і методів SWA, VІKOR, FAHP та інших ана�
логічних методик.

Процедура оцінювання ІК являє собою
складну сукупність операцій з розробки системи
показників оцінки структурних елементів, забез�
печенні системності, достовірності і точності про�
цесів оцінювання, порівняння фактичних зна�
чень показників системи вимірювання із визна�
ченими значеннями «ідеального» стану об’єкта,
розрахунку інтегрального показника розвитку ІК.

Узагальнено можна стверджувати, що органі�
зації вмотивовані проводити оцінку ІК, оскільки
дана процедура дозволяє впроваджувати конкурен�
тоспроможні бенчмаркінгові заходи, створити
свідомість у межах організації, що ІК вважається
провідним функціональним активом, і надати
структуровану інформацію ринкам капіталу і
праці, що може позитивно вплинути на діяльність
підприємства. Серед позитивних наслідків впро�
вадження методів оцінки ІК можна зазначити
наступні: поліпшення менеджменту нематеріаль�
них активів підприємства; отримання вичерпної
картини про стан наявних ресурсів, побудова
більш досконалої системи звітування для підви�
щення інвестиційної привабливості підприємства
і розкриття витрат, спрямованих на формування
інтелектуальних активів, за рахунок збільшення
прозорості інформаційних потоків.

У даній роботі пропонується розробити ос�
нови підходу до оцінки складного об’єкта, що має
сукупність параметрів, які в свою чергу розпо�
ділені на групи. Даний підхід буде використову�
ватися у випадку, коли у якості об’єкта оцінюван�
ня буде виступати комплексне і багатовекторне
явище — ІК, який може бути охарактеризований
крізь призму сукупності параметрів, що інтегру�
ються у три складові частини: людський капітал,
структурний капітал і капітал відносин. Запропо�
нований підхід являє собою розроблений універ�
сальний алгоритм оцінки ІК за допомогою ієрар�
хічно організованої системи якісних показників,
який дозволяє уникнути використання лінгвіс�
тичних змінних і присвоєння ним значень,
збільшити точність оцінювання параметрів об’єк�
та експертами і суттєво спростити розрахунки
отримання інтегральних оцінок параметрів дос�
ліджуваного об’єкта. Експерту пропонується оці�
нити той чи інший параметр об’єкта в балах за
100�бальною шкалою (цілі числа від 0 до 100).

У результаті впровадження розробленого
методу оцінки буде розрахований інтегральний
показник ІК, який відображає досягнутий
підприємством за рахунок створення ним уні�
кальних комбінацій інтелектуальних активів
рівень можливостей для формування і викорис�
тання на ринку довгострокових стійких конку�
рентних переваг як умова стійкого інтенсивного
розвитку, виступаючи комплексним індикатором
конкурентоспроможності підприємства. Даний
показник характеризує синергетичний ефект
взаємодії компонентів ІК у процесі його відтво�
рення і пов’язаний із показниками нижчих рівнів
системою складних математико�логічних зв’язків.

Пропонується розглянути об’єкт, що харак�
теризується сукупністю параметрів, які можна
розподілити на групи. Зробимо припущення, що
таких груп n (c

1
, c

2
, ..., c

n
), а в кожній групі

кількість параметрів дорівнює відповідно k
1
, k

2
, ...,

k
n 

(рис. 1), де x
i,j 

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
)

 
—

окремі параметри об’єкта.

Рис. 1. Ієрархія параметрів об’єкта.
Джерело: розроблено автором

Пропонується зробити припущення, що IX
i,j

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
, де k

i
 (i = 1, 2, ..., n)) —

усереднена оцінка параметра реального об’єкта,
а ІY

i,j 
(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k

i
, де k

i
 (i = 1, 2, ...,

n)) — усереднена оцінка важливості параметра,
що належить групі параметрів і. Нехай X

i,j,p 
(i = 1,

2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
, де k

i
 (i = 1, 2, ..., n)) —

оцінка j параметра, що належить i�групі і зробле�
на p�експертом (p = 1, 2, ..., m), а Y

i,j,k 
(i = 1, 2, ...,

n; j = 1, 2,  ..., k
i
, де k

i
 (i = 1, 2, ..., n)) — оцінка

j параметра, що належить i�групі і зроблена p�ек�
спертом (p = 1, 2, ..., m).

З урахуванням введення даних позначень всі
параметри для оцінки реального об’єкта, а також
їх важливості можна подати у вигляді наступної
таблиці (табл. 1), де Е

1
, Е

2
, ..., Е

m
 — позначають

стовпчики оцінок експертами, які попередньо по�



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3(15)2011

98

Таблиця 1
Оцінки експертами параметрів ідеального і реального об’єктів

Джерело: розроблено автором.

винні встановити вагу важливості параметрів для
оцінки ідеального об’єкта. Після здійснення даної
операції експерти вже дають оцінку реального
об’єкта у відповідності із цими параметрами. На
основі отриманих оцінок експертів розраховуєть�
ся усереднене значення важливості того чи іншо�
го параметра, а потім здійснюється усереднена
оцінка параметра реального об’єкта.

Розрахунок усередненої оцінки параметрів
IX

i,j
 здійснюється за наступною формулою (1):

M

i j i j p
p

IX X
M, , ,

1

1



  (1)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
), k

i
 (i = 1, 2, ..., n).

Усереднення оцінки важливості параметрів
ІY

i,j 
розраховується у відповідності із формулою

(2):

M

i j i j p
p

IY Y
M, , ,

1

1



  (2)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
), k

i
 (i = 1, 2, ..., n).

Для отримання оцінки параметрів за група�
ми з урахуванням важливості цих параметрів не�
обхідно здійснити розрахунки за формулою (3):

i

i

k

i j i j
jy

i k

i j
j

IX IY

IX

IY

, ,
1

,
1










, (3)

k
i
 (i = 1, 2, ..., n).

При оцінюванні важливості параметрів іде�
ального об’єкта p�експерт (p = 1, 2, …, m) пови�
нен враховувати наступне обмеження (4):

ikn

i j p
i j

y L, ,
1 1 

 , (4)

а у випадку отримання оцінки параметрів реаль�
ного об’єкта повинна виконуватися наступна
нерівність (5):

ikn

i j p
i j

X L, ,
1 1 

 , де L = 100. (5)

Зазначене обмеження передбачає, що оцінка
того чи іншого параметра експертом буде абсо�
лютною. Експерт може також надавати відносну
оцінку параметрів.

Критерієм загальної оцінки об’єкта буде ви�
ступати мінімізація цільової функції (6):

ikn

i j i j
i j

F IX IY 2
, ,

1 1

( )
 

  . (6)

Дана цільова функція виражає мінімізацію
середньоквадратичних відхилень оцінок реально�
го об’єкта від оцінок ідеального об’єкта.

У випадку, якщо кількість параметрів об’єкта
є достатньо великою, процедура задання абсо�
лютних оцінок параметрів ускладнюється для
експерта. Тому задаються оцінки груп параметрів,
а потім у кожній групі задаються відносні оцінки
параметрів у межах кожної групи. Для отриман�
ня абсолютної оцінки того чи іншого параметра,
відносна оцінка параметра помножується на оцін�
ку, у якій знаходиться параметр, що підлягає оцін�
ці. Нехай IXС

i,j 
(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m) —

оцінки груп параметрів реального об’єкта, а IYС
i,j

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m) — оцінки важливості
груп параметрів ідеального об’єкта.
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За такого підходу на оцінки реального об’єк�
та накладаються наступні обмеження (7):

ik

i j k
j

X L, ,
1

 , (7)

(i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., m).

Тобто сума всіх оцінок параметрів будь�якої
групи будь�яким експертом не повинна переви�
щувати L, а на оцінки важливості параметрів
будь�якої групи будь�яким експертом накладаєть�
ся обмеження (8):

ik

i j k
j

X L, ,
1

 , (8)

(i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., m).

Виникнення таких обмежень викликане тим, що
оцінки параметрів об’єкта всередині групи відносні.

Знаючи оцінку групи параметрів об’єкта і
відносну оцінку параметра, можна визначити аб�
солютну оцінку того чи іншого параметра, помно�
живши відповідні оцінку групи на оцінку пара�
метра в групі (9), (10):

i j i j i j kIX IXC X, , , ,  , (9)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
; k = 1, 2, ..., m).

i j i j i j kIY IYC Y, , , ,  , (10)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
; k = 1, 2, ..., m).

Критерієм загальної оцінки об’єкта на основі
інформації, отриманої від експертів, буде міні�
мізація цільової функції (11).

 
ikn

i j i j
i j

F IX IY
2

, ,
1 1 

  . (11)

Порядок використання описаного методу
формалізований у вигляді розрахункових таблиць
у програмі Excel.

Проведені обчислення доповнюються гра�
фічною інтерпретацією отриманих результатів,
що сприяє кращому сприйняттю і прискоренню
отримання якісних значень показників. У якості
ілюстративного аналітичного інструментарію
пропонується використовувати пелюсткову діаг�
раму, вісі якої являються стратегічними вектора�
ми розвитку структурних компонентів ІК.

Таким чином, отримані оцінки параметрів ІК
використовуються для визначення стану та на�
прямків його розвитку за допомогою цільової
функції F, яка є сумою середньоквадратичного
відхилення оцінок реального об’єкта від оцінок
ідеального об’єкта. Використання програми Excel
дає змогу також оцінити значення цієї функції за
групами параметрів і зробити висновки щодо не�
обхідності розвитку певних компонентів ІК.

Описаний вище підхід до проведення проце�
дури оцінювання представлений у узагальненій,

уніфікованій формі і є універсальним: він може
бути застосований до будь�якого багатопарамет�
ричного об’єкта.

Управління цілеспрямованим збалансованим
розвитком параметрів ІК може бути здійснено
також із використанням принципів портфельно�
го аналізу. Ідентифікацію пріоритетних сфер
удосконалення елементів ІК пропонується здійс�
нювати на основі побудованої матриці, яка по�
казує «портфель» управління елементами ІК, ха�
рактеризуючи потенціал їх розвитку, і яка фор�
мувалася з урахуванням принципів побудови кла�
сичних матриць у теорії стратегічного управлін�
ня. Необхідність і першочерговість управління
вдосконаленням елементів ІК визначається на
основі поєднання на площині двох змінних, які
використовувалися у попередніх розрахунках у
процесі використання запропонованої методики
оцінки, — середня оцінка стану розвитку елемен�
та і його важливості для функціонування і досяг�
нення стратегічних цілей підприємства, які відпо�
відно розбивають матрицю на 4 квадранти.

В залежності від того, в якому квадранті роз�
ташовується той чи інший елемент, визначається
необхідність упровадження комплексу заходів
його подальшого управління і розвитку. Таким
чином, положення кожного елемента ІК аналі�
зується крізь призму двох вимірів:

1. Потенціал вдосконалення елементів (вісь
Х), який визначається на основі розрахованої
середньої оцінки стану розвитку елементів ІК.
При цьому елементи, які розташовуються у квад�
рантах праворуч, характеризуються високою
оцінкою ступеня розвитку і, отже, володіють
низьким потенціалом вдосконалення, у той час,
як елементи, які розташовані ліворуч, характери�
зуються низькою оцінкою і володіють високим
потенціалом вдосконалення.

2. Відносна важливість елементів ІК (вісь У):
елементи, розташовані у нижніх квадрантах мат�
риці, мають відносно низьку важливість, а еле�
менти, розташовані у верхніх квадрантах, мають
відносно високу важливість для функціонування
і досягнення стратегічних цілей підприємства.

У графічному вигляді матриця являє собою 4
квадранти, побудованих у двовимірній системі ко�
ординат «середня оцінка стану розвитку елементів»
(горизонтальна вісь) і «середня важливість еле�
ментів для функціонування підприємства» (верти�
кальна вісь). При побудові матриці значення по�
казників за зазначеними двома векторами поділя�
ють на «високі» і «низькі» на основі проведення
умовної лінії, яка встановлюється на рівні усеред�
неної величини між максимальним і мінімальним
значеннями показників.

У результаті поєднання зазначених двох
вимірів можна побудувати матрицю із чотирьох
квадрантів, яка являє собою агрегований аналі�
тичний інструментарій візуалізації і карту стану
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розвитку елементів ІК, схематично дозволяючи
визначити першочерговість і необхідність упрова�
дження сукупності та характеру управлінських за�
ходів. Побудова матриці ґрунтується на наступно�
му основному логічному припущенні: найбільш
ефективно й економічно обґрунтовано здійснюва�
ти управління елементами ІК, які характеризують�
ся високою важливістю для функціонування
підприємства і високим потенціалом розвитку. У
результаті управлінські заходи вдосконалення і
розвитку ІК будуть мати високий вплив і характе�
ризуватися високим рівнем рентабельності інвес�
тицій і оптимальним співвідношенням витрат і
вигід. Елементи, які характеризуються найвищим
потенціалом впровадження управлінських дій,
знаходяться у верхньому лівому квадранті матриці.

Інтерпретація розташування елементів ІК у
квадрантах матриці і необхідність здійснення
програм їх розвитку здійснюється наступним
чином (рис. 2):

потенціалом вдосконалення). Елементи цього
квадранта потребують упровадження заходів за�
безпечення їх розвитку, але вони мають низьку
важливість для досягнення стратегічних цілей
підприємства. Тому постає завдання їх системно�
го аналізу з метою ідентифікації елементів, які є
визначальними для розвитку ІК у цілому і мають
істотний опосередкований вплив на інші струк�
туроутворюючі елементи.

— Відсутність заходів — ІV квадрант (нижній
правий квадрант включає елементи, які мають
низьку важливість і низький потенціал вдоскона�
лення). Елементи у цьому квадранті не потребу�
ють упровадження управлінських заходів, оскіль�
ки вони характеризуються високою оцінкою ста�
ну розвитку, а їх подальше вдосконалення не буде
мати істотного впливу на досягнення стратегіч�
них цілей підприємства.

На основі побудови матриць за запропонова�
ною методикою, які охоплюють різні часові гори�
зонти, постає можливість відтворити своєрідний
динамічний ряд, який формує узагальнене уявлен�
ня про закономірності, тенденції, темпи і вектори
розвитку ІК у структурному розрізі. Системний
аналіз матриць може дозволити визначити су�
купність елементів ІК, які мають вирішальне зна�
чення у процесі створення вартості, а також оці�
нити доцільність і напрями розподілу стратегічних
ресурсів підприємства на основі досить простої
форми представлення результатів дослідження.

Здійснення структурного аналізу ІК на основі
формування матриці дозволяє:

— оцінити збалансованість і рівномірність
розвитку елементів ІК;

— визначити необхідність упровадження про�
грам розвитку елементів ІК із обґрунтуванням
потреб у фінансовому забезпеченні і потенціалу
їх рентабельності;

— встановити основні перспективні вектори
формулювання стратегії управління ІК;

— економічно обґрунтувати стратегічні рішен�
ня про пріоритетність розподілу ресурсів підпри�
ємства на відтворення структурного складу ІК.

Висновки.
Удосконалення методології оцінювання ІК

дозволяє доповнити і розширити зміст фінансо�
вих показників у процесі прийняття управлінсь�
ких рішень, сформувати механізм зворотного
зв’язку для впровадження запланованих заходів,
створити інформаційну базу для розроблення
стратегії, підвищити ефективність управління
підприємством у цілому, а також бути ефектив�
ною в процесі оцінки альтернативних шляхів
майбутнього розвитку.

Зазначений підхід на відміну від існуючих не
використовує лінгвістичні змінні та елементи не�
чіткої логіки, які обмежують точність отримання
оцінок параметрів ІК, спрощуючи обчислення, що
потрібно виконати для отримання кінцевих ре�

Рис. 2. Матриця управління структуроутворюючими
елементами ІК. Джерело: розроблено автором

— Інтенсивний розвиток — І квадрант (еле�
менти, розташовані у верхньому лівому квадранті,
характеризуються високою важливістю і високим
потенціалом вдосконалення). Елементи, які зна�
ходяться у верхньому лівому квадранті, утворю�
ють сферу майбутнього впровадження програм
інтенсивного розвитку і відтворення. Дане твер�
дження пояснюється тим, що елементи у І квад�
ранті мають низький стан розвитку у поєднанні з
істотною важливістю для довгострокової успіш�
ності підприємства, тому постає першочергове
завдання щодо їх вдосконалення.

— Стабілізація — ІІ квадрант (верхній пра�
вий квадрант показує високу важливість еле�
ментів для підприємства у поєднанні із низьким
потенціалом вдосконалення). Положення пере�
важної більшості елементів ІК у даному квадранті
є ознакою успішного підприємства, відзначаючи
його сильні сторони. Оскільки всі елементи ха�
рактеризуються високою оцінкою стану розвит�
ку й істотною важливістю для підприємства, то
постає завдання щодо стабілізації рівня їх розвит�
ку у майбутньому.

— Системний аналіз — ІІІ квадрант (елемен�
ти, розташовані у нижньому лівому квадранті,
відзначаються низькою важливістю і високим
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зультатів. Усі розрахунки можуть бути виконані за
допомогою програми Excel без створення спеціа�
лізованого програмного забезпечення. Запропоно�
ваний у статті підхід до оцінювання може бути ви�
користаний як елемент системи контролю для
сприяння безперервного вдосконалення підпри�
ємства. Іншою перевагою цього методу є забезпе�
чення візуалізації параметрів діяльності підпри�
ємства, які потребують вдосконалення і впро�
вадження дій, показуючи таким чином слабкі сто�
рони бізнес�процесів підприємства, описуючи про�
блемні сфери і контролюючи ефективність упрова�
дження запланованих заходів. У результаті викори�
стання розробленого методу оцінки можна вияви�
ти пріоритетні напрямки майбутнього розвитку,
можливість створення нових комбінацій інтелекту�
альних активів, характер впливу змін в одних ком�
понентах ІК на динаміку змін в інших структуроут�
ворюючих елементах, обґрунтування ресурсного
забезпечення процесу розвитку компонентів ІК.

Крім того, описаний підхід може бути вико�
ристаний для оцінки параметрів будь�якого
складного багатопараметричного об’єкта.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
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УДК 338.486 А. М. Іванов

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНО>ОЗДОРОВЧОЮ СФЕРОЮ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті виявлені проблеми управління рекреаційно^оздоровчою сферою діяльності на при^
кладі рекреаційно^оздоровчих територій Миколаївської області.

Ключові слова: рекреаційно^оздоровча сфера діяльності, конкурентоспроможність.

Summary. The article deals with the problem of recreational^and^sanitary activities management by the example
of recreational^and^sanitary areas of Mykolaiv oblast.

Key words: recreational^and^sanitary activities, competitiveness.

Постановка проблеми. Землі, що забезпечують
рекреацію та оздоровлення, справедливо відно�
сять до унікальних природних і виробничих ре�
сурсів. Завдяки їм, при виконанні умов раціо�
нального та екологічного невиснажливого вико�
ристання, забезпечується покращення здоров’я
населення і тривалість життя людини, трудовий
та інтелектуальний потенціали суспільства, дося�
гається політичний імідж країни, що впливає на
її конкурентоспроможність як туристичного на�
пряму, створюються робочі місця, істотно впли�
ваючи на доходи та бюджетні надходження, зро�
стає добробут громадян, досягається умова збе�
реження національної самобутності тощо. Тільки
завдяки рекреаційно�оздоровчим територіям,
людським ресурсам, державній політиці розвит�
ку туризму досягається умова розвитку рекреа�
ційно�оздоровчої діяльності.

Але напрям, у якому розвивається рекреа�
ційно�оздоровча діяльність, веде, власне кажу�
чи, в глухий кут, не забезпечуючи належної
віддачі, а природа все в більшій мірі деградує і
забруднюється. Нинішня траєкторія розвитку
туристичної індустрії, до якої належить рекреа�
ційно�оздоровча діяльність як у техніко�техно�
логічному і соціально�економічному, так і в еко�
логічному аспектах є науково необґрунтованою,
оскільки не забезпечується сталість землекори�
стування, екологічно зрівноважений сталий роз�
виток екосистем, а відтак конкурентоспро�
можність галузі. Саме тому слід змінювати сис�
тему управління вказаною сферою діяльності,
посилюючи її конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив�
чення різних аспектів сталого розвитку рекреа�
ційно�оздоровчого землекористування було запо�
чатковано В. І. Вернадським. Пізніше теоретичні
основи з питань розвитку цієї проблеми були роз�
винуті М. Барановським, Ю. Бондарем, Ю. Веде�
ніним, А. Гидбутом, В. Преображенським, В. Крав�

цовим, С. Харічковим, В. Шмагіною, В. Степа�
новим, О. Топчієвим, Я. Олійником. Вагомий
внесок у розвиток теорії та методології управлін�
ня рекреаційно�оздоровчого землекористування
зроблено Д. Добряком, Л. Новаковським, В. Тре�
губчуком, А. Третяком, А. Сохничем, В. В’юном,
В. Горлачуком, Л. Садченко, В. Петенко, В. Пет�
ренко, В. Семеновим та ін. Проте невирішеними
залишаються питання, пов’язані з управлінням
рекреаційно�оздоровчої діяльності як нової сфе�
ри економіки України.

Невирішені частини загальної проблеми і мета
статті. Рекреаційно�оздоровча діяльність в Україні
ніколи не розглядалася як єдина сфера економіч�
ної діяльності, не враховувуючи в жодній схемі на�
родогосподарського комплексу СРСР, УРСР, Украї�
ни. Сьогодні, коли цей вид діяльності в багатьох
країнах і областях України є найбільш прибутковою
сферою економіки, її слід включити до виробничої
сфери господарства України без розподілу її на оз�
доровчу та рекреаційну сферу, оскільки ці види
діяльності накладаються одна на одну, створюючи
потужний сектор реальної економіки.

Метою статті є з’ясування проблем, які скла�
лися в Україні навколо рекреаційно�оздоровчої
сфери діяльності, та з’ясування правових колізій
управління рекреаційно�оздоровчими територіями.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішньо�
му етапі розвитку української економіки болісно
відбувається адаптація рекреаційно�оздоровчої
діяльності до нового періоду в історії розвитку
суспільства, оскільки, як правило, не враховують�
ся екологічні чинники, критерії, стандарти та
обмеження щодо використання рекреаційно�оз�
доровчих територій.

Головні причини цього, на наш погляд, по�
лягають у недооцінці теоретичних положень щодо
формування конкурентоспроможності рекреацій�
но�оздоровчої індустрії. Внаслідок цього теоре�
тичні положення і принципи, на яких ґрунтуєть�
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ся формування рекреаційно�оздоровчого потен�
ціалу, не узгоджуються з практикою його розвит�
ку. Йдеться що те, що Республіканський проек�
тний інститут із землевпорядкування «Укрзем�
проект» та його філії в регіонах (згодом вони були
перейменовані в УкрНДІ земпроект, Інститут зем�
леустрою УААН, нині — Головний науково�до�
слідний і проектний інститут землеустрою), які
були генеральною проектною організацією з роз�
робки науково�технічної документації з питань ра�
ціонального використання земель, не спрямували
свою діяльність на удосконалення існуючої прак�
тики управління рекреаційно�оздоровчим землеко�
ристуванням, а спрямовані на розроблення систем
землекористування, проектів землеустрою, заходів
щодо запобігання скорочення площ сільськогоспо�
дарських угідь та моніторингу земельних ресурсів,
складання генеральних і регіональних схем вико�
ристання й охорони земель, протиерозійних за�
ходів, рекультивації земель та ін.

Після прийняття Верховною Радою України
постанови «Про земельну реформу» пріоритетни�
ми видами стали роботи з інвентаризації земель
сільськогосподарських підприємств, розроблен�
ня проектів встановлення меж сільських населе�
них пунктів і сільських рад, роздержавлення і
приватизація з видачею державних актів на пра�
во колективної власності на землю та постійного
користування нею, визначення грошової оцінки
земель, схеми поділу земель сільськогосподарсь�
ких підприємств на земельні частки та ін.

За цей період Інститутом підготовлено низку
методик, рекомендацій та пропозицій щодо підви�
щення ефективності сільськогосподарського зем�
лекористування. Але, на жаль, Інститут не запро�
понував методичного забезпечення щодо раціо�
нального використання заповідних територій, зе�
мель рекреаційно�оздоровчого призначення.

Тому не дивно, що за всі попередні роки, в
тому числі за роки після проголошення незалеж�
ності, Україна не мала чіткого науково�методич�
ного обґрунтування проектів землеустрою тери�
торій з особливим рекреаційним, оздоровчим,
природоохоронним і заповідним режимом. Не
було сформовано виваженої земельної політики
щодо формування зон регульованої та стаціонар�
ної рекреації у межах заповідних територій, хоча
на цих територіях здійснюється «дика» рекреація,
в результаті чого у виразній формі порушується
водна та наземна екосистеми. Наприклад, нині
національний природний парк «Білобережжя
Святослава» одноразово можуть відвідувати 3 тис.
осіб. Але, оскільки функціональне зонування
парку не проведено, то і «де�юре» відсутні рекре�
аційні зони для відпочинку та оздоровлення лю�
дей, хоча частково люди приїжджають на
Кінбурн, де хаотично «освоюють» всю його те�
риторію, в результаті чого національний парк
втрачає своє призначення: змінюються флора і

фауна, люди поводять себе за принципом «після
мене хоч потоп». Правда, зараз Кінбурн пережи�
ває дуже важливий, відповідальний і доволі
складний етап свого розвитку. Суть полягає в
тому, що, з одного боку, місцева громада за
підтримки окремих депутатів обласної Ради бло�
кує створення тут національного природного
парку, а з іншого, через те, що Кабінет Міністрів
України не визначився з його підпорядкуванням,
Державним бюджетом упродовж 2 маркетингових
років не виділяються кошти, які необхідні для
функціонування національного парку. Це є при�
чиною того, що не використовується рекреацій�
но�оздоровчий потенціал Кінбурна, його приро�
да збіднюється рекреантами, а адміністрація пар�
ку за відвідування його туристами недоотримує
значні кошти, які потрібні для зміцнення мате�
ріально�технічної бази парку.

Аналогічна ситуація складається і в націо�
нальному природному парку «Бузький Гард», де
через відсутність проекту землеустрою не сфор�
мовані рекреаційні території [1], в результаті
чого його відвідування здійснюється стихійно.
По суті, створений національний природний
парк, який отримує з Державного бюджету 1,5
млн. грн. (на регіональний ландшафтний парк
«Гранітно�степове Побужжя» з обласного бю�
джету виділяють в останні роки 300 тис. грн.),
не виконує свого призначення згідно із законом
«Про природно�заповідний фонд України».

Не розвивається рекреаційно�оздоровча діяль�
ність і на території регіонального ландшафтного
парку «Тилігульський», де одноразове відвідуван�
ня може сягати до 2 тис. осіб. Результатом цього є
забруднення берегової смуги лиману та його аква�
торії продуктами змиву орних земель, які розмі�
щені вище по периметру від нього. Вода піддаєть�
ся процесам евтрофікації, зумовленої попаданням
у воду мінеральних добрив з полів. Це свідчить про
неможливість використання рекреаційного ресур�
су для пляжного відпочинку, а парк відповідно
втрачає привабливість для туристів.

Свідченням цього є той факт, що на 2010 рік
було виділено ліміт на збирання на його території
ягід, лікарських рослин, очерету на 10 тис. грн.,
а зібрано лише на 300 грн. Причиною такого ста�
ну є недостатнє фінансування. Якщо інші регіо�
нальні ландшафтні парки області фінансуються
в обсягах 300 і більше тис. грн., то регіональний
ландшафтний парк — в сумі 60 тис. грн. Цієї суми
недостатньо для того, щоб здійснювати постійний
контроль за зберіганням парку. Без державної
підтримки згадуваний парк може повністю втра�
тити свою привабливість для рекреаційно�оздо�
ровчої діяльності. Щоб запобігти цьому, необхі�
дно виготовити землевпорядну документацію
щодо встановлення прибережних захисних смуг
із встановленням меж у натурі. Наступним кро�
ком є прийняття найрадикальніших заходів щодо
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змиву ґрунту з вищерозміщених по рельєфу по�
лів, встановивши відповідні обмеження на влас�
ників і землекористувачів.

Останнім часом помітно зріс інтерес до будів�
ництва комерційних об’єктів у безпосередній
близькості до акваторії Чорного моря, лиманів
тощо, що не виходять за межі прибережної захис�
ної смуги. Це, з одного боку, створює незручність
під час пляжного відпочинку людей, а з другого —
несе надмірне антропогенне навантаження на
земну і водну екосистеми. Такі приклади в умо�
вах Миколаївської області є звичним явищем,
хоча зг. зі ст. 62 Водного кодексу України [2] рег�
ламентується, що в прибережних захисних сму�
гах уздовж морів, морських заток і лиманів та на
островах у внутрішніх морських водах заборо�
няється: облаштування полігонів побутових та
промислових відходів і накопичувачів стічних
вод, улаштування вигребів для накопичення гос�
подарсько�побутових стічних вод (м3 на добу),
влаштування полів фільтрації та створення інших
споруд для приймання і знезаражування рідких
відходів, застосування сильнодіючих пестицидів.

Але згідно зі статтею 4 Водного кодексу Ук�
раїни та статтею 58 Земельного кодексу України
[2] відзначено, що прибережні захисні смуги на�
лежать до земель водного фонду. Відповідно до
цього ст. 59 п. 4 [2] проголошує, що «громадянам
та юридичним особам, органам виконавчої влади,
або органам місцевого самоврядування із земель
водного фонду можуть передаватися на умовах
оренди земельні ділянки прибережних захисних
смуг, а також озера, водосховища, інші водойми,
болота та острови для сінокосіння, рибогоспо�
дарських потреб, культурно�оздоровчих, рекреа�
ційних, спортивних і туристичних цілей, прове�
дення науково�дослідних робіт. Тобто згідно зі
статтею 59 Земельного кодексу України заборо�
няється будівництво в прибережних захисних
смугах морів, лиманів тощо. Досліджуючи про�
цеси використання рекреаційних територій у
м. Миколаєві на узбережжі Бузького лиману,
нами виявлено колізії, сутність яких полягає в
тому, чи вигідно громаді міста інвестувати кошти
в розвиток рекреаційно�оздоровчих територій,
оскільки землі водного фонду є державною влас�
ністю, а не власністю громади. Мова йде про те,
що дохід від рекреаційної діяльності належатиме
не громаді, а державі. Тому довгий час громада
чекала підтримки держави щодо розвитку рекре�
аційної діяльності на узбережжі Бузького лиману,
а держава, навпаки, чекала, коли діяльність буде
розгорнута міською громадою, через що врешті�
решт рекреаційна діяльність була загнана в глухий
кут. Щоб розв’язати цю проблему, Миколаївською
міською радою 19 червня 2009 року було прийня�
то рішення № 35/77 «Про проведення робіт, по�
в’язаних з розташуванням земель державної і ко�
мунальної власності в межах м. Миколаєва».

У цьому зв’язку, за нашої участі, було обґрун�
товано концепцію формування земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Мико�
лаєва, в результаті чого з державної у комунальну
власність перейшло 610 га земель водного фонду
Бузького лиману. Крім того, землі лісогосподарсь�
кого призначення площею 1221,4 га з державної
форми власності теж передано у комунальну
власність до категорії земель рекреаційного при�
значення, що в сумі склало 1222 га. Якщо станом
на 01.07.2009 року 80,9 % земель були представлені
державною формою власності і 19,1 % — приват�
ною, то завдяки Концепції землі державної фор�
ми власності скоротяться у площі до 40,6 %, а землі
комунальної власності розширяться до 38,4 %.

Звернемо увагу на те, що хоч закон України
«Про розмежування земель державної і комуналь�
ної власності» був прийнятий 05.02.2004 року,
проте цей вид робіт в Україні та її регіонах вико�
нується мляво. Що це дає для держави та грома�
ди міста чи села, крім фінансового забезпечення
виконання цих робіт? Це дає те, що комуналь�
ною власністю буде розпоряджатись місцева гро�
мада, а не регіональна державна адміністрація.
Відповідно до цього буде поповнюватись місце�
вий бюджет, а не державної адміністрації, завдя�
ки чому будуть розвиватися міські території, по�
кращуватися стандарти життя людей. Тому, вихо�
дячи з нових соціальних та еколого�економічних
стратегій, територіального розміщення міста по
відношенню до Бузького лиману, вважаємо за
доцільне акваторію лиману передати у власність
громаді міста з наступним розподілом земельно�
го фонду за формами власності, де землі кому�
нальної власності складатимуть уже 65,7 %, а
землі державної власності 13,3 %.

Досліджуючи роль заповідних територій і
об’єктів у системі розвитку рекреаційно�оздоров�
чої діяльності на сучасному етапі, виявили, що
вони не реалізовані в українському суспільстві.
Насамперед причиною цього є той факт, що при�
родно�заповідні території «де�юре» не є об’єкта�
ми управління, хоча «де�факто» — такими є. Об’єк�
тами управління вони починають бути лише з
часу виготовлення землевпорядної документації
щодо встановлення меж та перенесення їх в на�
туру з наступним погодженням згідно з чинним
законодавством. При такому перебігу подій нині
в Миколаївській області, власне, відсутні приро�
до�заповідні території та об’єкти, за винятком
зоологічного парку, який має виготовлену земле�
впорядну документацію. Логічно випливає вис�
новок: якщо немає об’єкта управління, то і не по�
винно бути спеціальних адміністрацій, які здійс�
нюють це управління. Але такі адміністрації існу�
ють, отримуючи, на нашу думку, безпідставно з
державного і місцевого бюджетів фінансування.
Нині суперечливою є стаття 49 Закону України
«Про природно�заповідний фонд України», якою
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проголошується, що «природні заповідники, біо�
сферні заповідники, національні природні парки,
регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади,
дендрологічні парки, зоологічні парки, звільня�
ються від сплати земельного податку».

Насамперед, ці заповідні території та об’єкти
повинні мати закріплену за собою землю, а після
того звільнятись від податку. Ця ж стаття прого�
лошує, що «підприємства, установи та організації
звільняються від сплати податку за землі, вклю�
чені до складу заказників, пам’яток природи,
заповідних урочищ та парків�пам’яток садів —
паркового мистецтва». Але при цьому ці підпри�
ємства, організації та установи наштовхуються на
певні проблеми з контролюючими органами за
несплату податку за ці землі, оскільки юридично
немає підстав для звільнення від земельного по�
датку, оскільки немає проекту землеустрою.

Відповідно до означеної нами проблеми вип�
ливає факт, що ліміти на кількість відвідувачів у
ландшафтні парки «Кінбурнська коса», «Граніт�
но�степове Побужжя» отримує не адміністрація
цих парків, а ті суб’єкти господарювання, завдя�
ки яким створено ці парки. Таким чином, у
цілком парадоксальний спосіб складаються зе�
мельні відносини між адміністраціями заповідних
територій і власниками та землекористувачами,
за рахунок яких створено заповідні території.
Такий конгломерат співіснування на одній ді�
лянці земель декількох суб’єктів управління не
має перспективи свого розвитку, оскільки заго�
стрюються суперечності між незворотністю роз�
витку заповідних території і такими соціальними
інститутами, як держава та громадське суспіль�
ство. У зв’язку з цим держава покликала встано�
вити і підтримувати встановлені норми земель�
них та суспільних відносин. Виходячи із зазначе�
ного, вважаємо, що всі заповідні території по�
винні бути юридичними особами і поглинати їх
інші юридичні особи не можуть. Практика зас�
відчує недоцільність підпорядкування заповідних
територій іншим установам, ніж Міністерству
охорони навколишнього природного середовища,
оскільки в одній юридичній особі не можна по�
єднувати, наприклад, користувача й інспекцію за
станом використання природних ресурсів.

З огляду на сказане, неважко зрозуміти, чому
в Миколаївській області в соціально�економічній,
духовно�культурній, етичній, пізнавально�освітній
та інших площинах не розвивається рекреаційно�
оздоровча діяльність. З одного боку, область бага�
та на рекреаційні ресурси, а з іншого — вони ви�
користовуються далеко не в повній мірі.

В області майже відсутні опорні пункти (візит�
центри), куди б міг приїхати чи прийти турист і
його чекав гід (екскурсовод), за винятком декіль�
кох музеїв в обласному центрі. Хоча Миколаївсь�
ка область багата на природні та природно�антро�
погенні, суспільно�історичні, рекреаційно�турис�

тичні ресурси, трансресурсні об’єкти та інші зна�
кові для області рекреаційно�туристичні ресурси.

Закономірно виникає питання: за допомогою
яких заходів можна сформувати конкурентоспро�
можне рекреаційно�оздоровче землекористуван�
ня. Очевидно, що єдиним шляхом досягнення
поставленої мети є зближення власника із засо�
бами виробництва та кінцевими результатами
праці за допомогою ліквідації монополії держави
на землю, тобто її роздержавлення з наступним
викупом землі та майна або отримання в оренду.
В нашій країні ця умова реалізована у Земельно�
му кодексі України, де статтею 52 проголошуєть�
ся, що «землі рекреаційного призначення можуть
перебувати у державній, комунальній та при�
ватній власності». Але ця стаття є досить диску�
сійною, оскільки, як виявляється, у Законі Ук�
раїни «Про природно�заповідний фонд України»
(ст. 4) проголошується, що «території природних
заповідників, заповідні зони біосферних запові�
дників, землі та інші природні ресурси, надані
національним природним паркам, є власністю
українського народу». Проте ідея створення на�
ціональних природних парків полягає, насампе�
ред, у створенні рекреаційних територій у їх
складі для відпочинку населення. Отже, відповіді
на питання, чи можна отримати у приватну
власність рекреаційні території, які знаходяться
у складі національного природного парку, поки
ще немає. Нігілістичне заперечення чинного за�
конодавства є чи не головною причиною нега�
раздів, які сьогодні панують у рекреаційно�оздо�
ровчому землекористуванні.

Наприклад, законом України «Про природно�
заповідний фонд» (ст. 4) проголошується, що ре�
гіональні ландшафтні парки та інші заповідні те�
риторії можуть перебувати як у власності українсь�
кого народу, так і в інших формах власності, в тому
числі, в приватній власності. Вважаємо, що пере�
дача заповідної зони, яка перебуває в складі ре�
гіонального ландшафтного парку, в приватну влас�
ність, є хибним шляхом суспільного розвитку і
означає руйнування цінностей національного над�
бання, щодо якого встановлюються особливий
режим його використання і відтворення. Щодо
рекреаційних територій, то сьогодні також від�
сутній механізм передачі їх у приватну власність
зі складу регіональних ландшафтних парків.

Висновки та перспективи подальших дослі>
джень. З наведеного вище можна зробити висно�
вок, що державна політика у сфері рекреаційно�
оздоровчої діяльності має бути націлена на доко�
рінне підвищення еколого�економічної ефектив�
ності рекреаційно�оздоровчого землекористуван�
ня, адаптації до ринкових умов, запитів і можли�
востей споживачів. Для цього необхідно реалізу�
вати конкурентні переваги, які впливають на
формування конкурентоспроможності рекреацій�
но�оздоровчого землекористування.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Анотація. Соціокультурні фактори регіонального розвитку знаходять своє відображення не лише у
регіональних аспектах, але й у економічних перетвореннях, що відбуваються на всіх рівнях. Перетворення
економічної сфери життєдіяльності суспільства передбачає залучення усіх елементів суспільних взаємовід^
носин, отже, такі фактори, як соціальна сфера і культура, стають індикаторами розвитку суспільства.

Ключові слова: соціокультурні фактори, пріоритетні національні та регіональні національні проекти,
модернізація, регіональний розвиток.

Summary. Socially cultural factors of regional development find the reflection not only in regional aspects, but
also economic transformations occurring on all levels. Transformation of economic sphere of ability to live of a society
assumes involving of all elements of public mutual relations, hence such factors as the social sphere and culture becomes
indicators of development of a society.

Key words: socially cultural factors, priority national and regional national projects, modernization, regional
development.

Постановка проблемы. Последнее десятилетие
Россия переживает процесс модернизации сфер
экономической деятельности, затрагивающий не
только сферы хозяйственной деятельности, но и
социокультурные факторы развития общества.
Экономическая модернизация не может происхо�
дить вне преобразований социальных и культур�
ных элементов общественных взаимоотношений,
и, следовательно, эффективность преобразований
в экономической области непременно отразится
на социокультурных элементам. Современное рос�
сийское общество — это новая система обществен�
ных взаимоотношений, формирующаяся на вне�
шних факторах, меняющих положение России в
геополитическом пространстве и базирующихся на
процессе глобализации.

Говоря о социокультурном контексте, следу�
ет подчеркнуть тот факт, что процесс экономи�
ческих преобразований базируется на техничес�
ком и технологическим производстве, где на пе�
редовую выходят приоритетные направления раз�
вития экономики страны. В России такими при�
оритетами является модернизация машиностро�
ительного комплекса, обрабатывающего и добы�
вающего производства, а также инновационных

направлений развития страны. При этом следует
отчетливо понимать, что процесс модернизации
в первую очередь затрагивает такие социальные
элементы, как уровень жизни населения, заня�
тость, образование и социокультурная жизнь об�
щества. Констатируя проблематику исследова�
ния, следует сказать, что любой процесс эконо�
мических преобразований должен базироваться
на четко сформированной социокультурной плат�
форме, которая может стать необходимой опорой
в данных преобразованиях.

Анализ современных исследований и публика>
ций. В условиях современных исследований сле�
дует сказать, что изучение процесса экономичес�
ких преобразований в России является актуаль�
ным и, следовательно, имеет значительную науч�
но�исследовательскую основу. В контексте социо�
культурного аспекта экономической модерниза�
ции следует выделить исследования таких авторов,
как К. Касьянова и ее труд «К вопросу о русском
национальном характере» [1], М. М. Громыко,
труды С. Н. Гаврова [2] и А. С. Ахиезера [3], а так�
же М. Г. Делягина, В. Ядова, Н. И. Лапина и дру�
гих. Процесс модернизации всегда сопровождает�
ся сменой общественных ценностей и идей, в кон�
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тексте социокультурного аспекта экономических
преобразований интерес вызывают исследования
таких авторов, как Р. Инглехарт, А. Берелович [4],
B. C. Магун [5], А. Грамши, М. К. Горшков, Д. Пан�
тич [6] и других.

Современное состояние исследования про�
блем социокультурного процесса модернизации
отражено в трудах Т. И. Заславской [7], А. Г. Виш�
невского, Г. Н. Солнцевой, О. И. Генисаретского [8],
Г. Л. Смоляна, И. С. Масловой и других.

При этом следует акцентировать внимание
на том факте, что на сегодняшний день при су�
щественном исследовании вопроса социокуль�
турного контекста процесса модернизации име�
ется существенный пробел в вопросе исследо�
вания данного явления в современной интер�
претации, т. е. в условиях активного процесса
глобализации и глокализации, а также в процес�
се мирового финансового и экономического
кризиса (2008–2010 гг.), и посткризисного ста�
новления всех сфер жизнедеятельности.

Задачи исследования. В контексте социокуль�
турных факторов экономических преобразований
в российской действительности выявлены наибо�
лее актуальные задачи, определяющие потребно�
сти современного общества. К такого рода зада�
чам относится:

— раскрыть основополагающие факторы вза�
имосвязи социокультурных и экономических
преобразований;

— определить механизм реализации эконо�
мических преобразований в контексте социокуль�
турного подхода;

— определить роль и место общественных
(демократических) ценностей в повышении со�
циокультурной активности населения.

Изложение основного материала. На сегод�
няшний день перед российским обществом сто�
ят не только задачи по решению проблем эконо�
мической и производственной, с соответствую�
щим выходом на материальные блага, но и совер�
шенствование подходов к решению вопросов
социокультурного развития страны в целом и
региона в частности. На сегодняшний день чело�
век, как важнейший элемент общественной сис�
темы, начинает задумываться о духовных и куль�
турных ценностях, которые в силу различных
факторов деформировались либо просто забы�
лись. Следовательно, в настоящее время вопрос
о возрождении культурно�духовного и социаль�
ного развития личности в период активной мо�
дернизации всех сфер экономики выходит на
передний план и становится ключевым в по�
строении гармонично развитого общества.

С целью выявления параллелей между эконо�
мическими и социокультурными составляющими
автором был проведен опрос различных возраст�
ных категорий населения от 16 до 60 лет. В ходе
опроса были заданы 20 вопросов, отвечающих

ключевым позициям социокультурного и иннова�
ционно�экономического потенциала региона.

Итак, говоря об областях экономического по�
тенциала региона (Кемеровской области), следу�
ет сказать, что из 1000 респондентов на вопрос
«Развитие каких из нижеприведенных отраслей
экономики Кузбасса, на Ваш взгляд, преоблада�
ют на сегодняшний день в регионе?» были отме�
чены три ключевые отрасли: добыча топливно�
энергетических полезных ископаемых; строи�
тельство; торговля — из 7 предложенных. Распре�
деление отраслей экономической деятельности в
регионе отображено на рисунке 1.

Рис. 1. Долевое распределение ключевых отраслей
экономики региона (Кемеровской области), по мнению
опрошенных респондентов. Источник: расчеты автора

на основе результатов социологического опроса

Итак, рисунок 1 еще раз продемонстрировал
лидирующие позиции ключевых отраслей эконо�
мики Кемеровской области, которые являются на
сегодняшний день преобладающими.

Следующим вопросом, заданным респонден�
там был следующий: «Развитие каких из ниже�
приведенных социальных сфер Кузбасса, на Ваш
взгляд, преобладают на сегодняшний день в ре�
гионе?». Ответ на данный вопрос представлен на
рисунке 2 с учетом ранжирования ответов.

Рис. 2. Приоритетные социальные сферы региона,
по мнению респондентов. Источник: расчеты автора

на основе результатов социологического опроса

Итак, данные, представленные на рисунке 2,
наглядно демонстрируют, что, по мнению респон�
дентов, на сегодняшний день в Кемеровской об�
ласти преобладают такие области социальной
сферы, как спорт, образование, культура и искус�
ство. Для того, чтобы иметь полную картину об
отношении населения к социальной сфере и ее
элементам, требующих более пристального внима�
ния со стороны органов местной власти, следует
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рассмотреть ответы респондентов на следующий
вопрос: «Какие из нижеприведенных социальных
сфер региона, на Ваш взгляд, требуют более при�
стального внимания со стороны органов местной
власти?». Ответ на данный вопрос представлен на
рисунке 3, с учетом ранжирования ответов.

го внимания (данные рисунка 2), притом что 31 %
всех опрошенных выделяют данную сферу, как
приоритетную. При этом преобладание как соци�
альной сферы — спорта, по мнению 42,6 % оп�
рошенных (данные рис. 2), не обосновано, так
как, согласно их мнению, данной сфере отведе�
но лишь 4 место в системе ранжирования соци�
альных областей регионального развития.

Но необходимо также помнить, что проведе�
ние опроса выявляет мнение населения, которое не
всегда совпадает с официальными данными.

Для рассмотрения официальной позиции
органов местной власти в вопросе приоритетов в
социальной сфере рассмотрим объемы финанси�
рования приоритетных, на взгляд респондентов,
областей социокультурного развития региона.

Итак, рассмотрим динамику финансирова�
ния трех приоритетных областей (по мнению
респондентов): образование, здравоохранение,
культура и искусство.

Представленные в таблице 1 данные демон�
стрируют объемы финансирования социальных
сфер при этом в последние 5 лет, мы можем на�
блюдать стабильный рост объемов финансирова�
ния, исключением являются лишь финансирова�
ние образования в 2009 году и здравоохранения в
2010 году. В целом следует сказать, что за 5 лет
общий объем финансирования всех представлен�
ных сфер составил 254,431 млрд. руб.

Рис. 3. Социальные сферы региона, требующие более
пристального внимания со стороны органов местной

власти, по мнению респондентов.
Источник: расчеты автора на основе результатов

социологического опроса

Согласно ранжированию приоритетных, по
мнению респондентов, социальных сфер регио�
на, ключевую позицию заняло здравоохранение,
далее идет образование, культура и искусство, а
также спорт. Кроме того, мы можем констатиро�
вать, что, по мнению респондентов, на сегодняш�
ний день здравоохранению не отводится должно�

Таблица 1
Общий объем финансирования социальных сфер за последние 5 лет (в млрд. руб.)

Источник: расчеты автора на основе данных администрации Кемеровской области [9]

Рис. 4. Динамика финансирования социальных сфер
за последние 5 лет.

Источник: расчеты автора на основе данных
администрации Кемеровской области [9]

Необходимо акцентировать внимание на том
факте, что данные социальные сферы являются
государственными и региональными приоритет�
ными национальными проектами, призванными
модернизировать социально�экономические сфе�
ры хозяйствования.

Реализация четырех приоритетных нацио�
нальных проектов началась в 2006 году: «Здоро�
вье», «Образование», «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», «Развитие АПК» —
и приоритетный региональный национальный
проект «Культура».

Если сравнить общие объемы финансиро�
вания трех представленных приоритетных со�
циальных сфер с оставшимися двумя «Доступ�
ное и комфортное жилье — гражданам России»,
«Развитие АПК», можно сказать, что при ран�
жировании данных областей первое место за�
нимает «Образование», затем жилье и здраво�
охранение, замыкает пятерку приоритетов
культура и искусство.

Согласно данным, представленным в табли�
це 2, следует сказать, что общий объем финанси�
рования за 5 лет всех приоритетных направлений
является 430,784 млрд. руб.

Подводя итог представленных данных, сле�
дует сказать, что социокультурные аспекты в
процессе экономических преобразований явля�
ются неотъемлемыми и отвечают потребностям
социально�экономического развития страны в
целом и региона в частности.

Именно социокультурные аспекты становят�
ся ключевыми индикаторами, позволяющими
определить уровень и эффективность экономи�
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современной России, ставят перед исследовате�
лями задачи максимально пристального исследо�
вания всех компонентов данного процесса. Ис�
ходя из этого следует, что вопросы экономичес�
ких преобразований, исследующиеся сегодня
наиболее активно, требуют также рассмотрения
данных процессов и с точки зрения социокуль�
турных аспектов. В рамках проведенного иссле�
дования выявлена закономерная взаимосвязь со�
циокультурных факторов с экономическими пре�
образованиями, отражающимися на всех сферах
жизнедеятельности. Следует сказать, исследова�
ние социокультурных факторов регионального
развития требует не только экономической ин�
терпретации, но и политической, т. е. исследова�
ние данной проблематики на уровне местного са�
моуправления. Исходя из этого, следует продол�
жить исследование социокультурных факторов
регионального развития с различных позиций.
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Таблица 2
Общий объем финансирования (за 5 лет)

приоритетных социально>экономических сфер
Кемеровской области

Источник: расчеты автора на основе данных администрации
Кемеровской области [9]

Рис. 5. Долевое распределение финансирования
приоритетных социально^экономических сфер

Кемеровской области.
Источник: расчеты автора на основе данных

администрации Кемеровской области [9]

ческих преобразований, а также их влияние на
общественные взаимоотношения.

В подтверждение данного факта можно при�
вести ответ респондентов на вопрос «Является ли
социокультурное составляющее региона ключе�
вым фактором в его развитии?». Ранжирование
ответов респондентов представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Долевое распределение ответов респондентов
на вопрос «Является ли социокультурное составляющее

региона ключевым фактором в его развитии?»
Источник: расчеты автора на основе результатов

социологического опроса

Итак, рисунок 6 наглядно продемонстриро�
вал, что 70 % опрошенных респондентов вырази�
ли свое согласие с тем, что социокультурные
факторы являются ключевыми в региональном
развитии, 26 % — опровергают данное предполо�
жение, и лишь 4 % высказали свое сомнение, ут�
верждая при этом, что социокультурные аспекты
регионального развития могут быть ключевыми
лишь в совокупности с другими сферами эконо�
мического потенциала региона.

Выводы и перспективы дальнейших исследова>
ний. Процессы модернизации, происходящие в
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНО>ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті розглянуто сутність та значення інвестиційно^інноваційних процесів як ключового
чинника конкурентоспроможності регіональної та національної економік та визначено їх перспективи у
системі регіонального розвитку.

Ключові слова: соціально^економічний розвиток, інвестиційно^інноваційні процеси та механізми, про^
грама інноваційного розвитку, інвестиційна привабливість.

Summary. the article considers the essence and value of investment^innovative processes as key factor of
competitiveness of regional and national economies. It is determined their prospects in the system of regional development.

Key words: socio^economic development, investment^innovative processes and mechanisms, program of innovative
development, investment attractiveness.

Постановка проблеми. У напрямку забезпе�
чення темпів та сталості економічного зростан�
ня регіонів значне місце посідає інвестиційна та
інноваційна діяльність. Пошук нових підходів
відносно її активізації є актуальним, оскільки
створюються умови зі здійснення структурних
зрушень, оновлення матеріально�технічної бази
промисловості, підвищення конкурентоспро�
можності продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

На різних рівнях економічного управління й
регулювання розробляється і реалізується інвес�
тиційна політика, яка є складовою частиною дер�
жавної наукової й технічної політики.

Інвестиції та інновації — дві нерозривно по�
в’язані сфери економічної діяльності, що най�
більшою мірою були і залишаються уражені кри�
зою. На ринку склалася така загальна ситуація,
що інновації, які колись здійснювалися за раху�
нок централізованих джерел, звелися до мізерної
величини, тоді як інвестиції, що володіли внут�
рішньою структурою, втратили її і стали невпо�
рядкованими і неорганізованими, стимулюючи
тільки короткострокові цілі інвесторів. Вихід з
такого становища один — подолати економічну
кризу неможливо без інноваційно�інвестиційно�
го буму, відновлення основного капіталу на прин�
ципово новій, конкурентоспроможній основі.
Отже, капітальні вкладення без інновацій не ма�
ють сенсу, оскільки безглуздо відтворювати за�
старіле обладнання, що не користується попитом
і якому властиві високі витрати ресурсів. Отже,
інновації без капітальних вкладень нереальні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан�
ня державного регулювання розвитку регіонів та
формування інвестиційно�інноваційної регіональ�
ної політики знайшли відображення в працях та�
ких науковців, як: М. І. Долішній, В. М. Гринькова,
В. О. Корда, Т. І. Лепейко, О. П. Корда, П. Ю. Бє�
лєнький, В. І. Шевченко�Марсель, О. О. Другов,

Г. В. Цадо, А. М. Гурій, Ю. В. Каракай, З. О. Пет�
ренко, Н. І. Вавіліна, Т. К. Куранта та інші.

Метою статті є визначення сутності, значен�
ня та перспектив інвестиційно�інноваційних про�
цесів у системі регіонального розвитку.

Основні результати дослідження. У регіонах
України питання щодо здійснення інноваційної
діяльності та її фінансування в умовах кризи є
особливо актуальними і проблематичними.

До основних проблем інвестиційно�іннова�
ційного розвитку регіону належать: недоскона�
лий механізм фінансового забезпечення інвес�
тиційно�інноваційних програм; високий ступінь
зносу основних виробничих фондів; важкий
фінансовий стан підприємств і відсутність ефек�
тивного менеджменту; недостатній ступінь залу�
чення середнього та малого бізнесу до інвести�
ційно�інноваційної діяльності; нерозвиненість
регіональної інфраструктури інвестиційно�інно�
ваційного процесу, включаючи системи інфор�
маційного забезпечення, техніко�економічної
експертизи, сертифікації і просування розробок,
підготовки та перепідготовки кадрів та виробни�
чо�технологічної підтримки; недосконалість за�
конодавчо�правового забезпечення та іннова�
ційної діяльності необхідними інвестиціями, ме�
ханізму стимулювання та забезпечення захисту
інтелектуальної власності; недостатній розвиток
теоретичних досліджень у цій сфері тощо.

Державна підтримка розвитку наукомістких
виробництв — основа економічної політики будь�
якої держави. Для поліпшення інноваційної діяль�
ності та розвитку інноваційного бізнесу в Україні
рекомендується здійснити такі заходи: розробити
національну програму інноваційної стратегії Украї�
ни на підставі економічної та соціальної стратегії
держави; формувати державне замовлення на про�
ведення НДДКР і розміщення його на конкурсній
основі; формувати механізм взаємозв’язків та взає�
модій щодо виконання академічної та прикладної
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науки (ВНЗ, академічні та науково�дослідні інститу�
ти і заклади); розробити фінансовий механізм
підтримки інноваційного бізнесу зі створення мак�
симально привабливих умов для вкладення капіталу
у вітчизняний інноваційний бізнес; створити коор�
динаційні органи на державному та регіональному
рівнях (обласні та районні центри); створити нові
виробничі одиниці корпоративного типу для
здійснення державної підтримки інноваційного
бізнесу; проводити приватизацію у вітчизняній інно�
ваційній сфері з детальним прогнозуванням можли�
вих наслідків з метою збереження цілісності науко�
вих програм, а також колективів дослідників;
здійснювати субсидування інноваційної діяльності
приватних підприємств на державному рівні (від�
шкодовувати 30–50 % витрат на здійснення нововве�
день); розробити діючий механізм фінансування
фундаментальних наукових досліджень за рахунок
бюджету; впровадити податкові пільги підприєм�
ствам за рахунок прибутку та оподатковуваного при�
бутку для фінансування інноваційної діяльності;
створити бюджетні та позабюджетні державні і ре�
гіональні фонди фінансування інноваційного бізне�
су; сформувати систему кредитних гарантій з боку
місцевої влади та комерційних банків [1].

Як найбільш нестабільний компонент сукуп�
них видатків, інвестиції в ринковій економіці не�
рідко спричиняють істотні коливання обсягів ви�
робництва та зайнятості. Водночас, якщо акти�
візувати їх спрямування в інновації, вони стають
вагомим чинником економічного зростання, тому
створення належних умов для розвитку інвести�
ційно�інноваційних процесів є невід’ємною скла�
довою економічної політики більшості країн.

Інвестиційні відносини істотно впливають на
механізм реалізації інноваційної політики,
сутність яких полягає у визначенні стратегій і
тактики інноваційних технологій та методів впли�
ву держави на інноваційні процеси.

Інноваційний процес — це комплекс взаємо�
залежних робіт (етапів), які виконуються в певній
послідовності. Основними етапами інноваційного
процесу є [2]:

формування інноваційної мети (інновацій�
ної ідеї);

розробка наукової або інженерної ідеї, обґрун�
тування технологічних параметрів нового облад�
нання, параметрів технологічних процесів, обґрун�
тування та оптимізація складу нового матеріалу;

розробка технічної пропозиції;
розробка технічного проекту;
розробка робочого проекту дослідно�промис�

лового виробництва;
реалізація дослідно�промислового виробництва;
дослідження працездатності та ефективності,

оптимізація параметрів технологічних процесів,
устаткування, матеріалів на створеному дослідно�
промисловому виробництві, визначення характе�
ристики виробленого продукту;

розробка техніко�економічного обґрунтування
повномасштабного промислового виробництва;

розробка технічного й робочого проекту по�
вномасштабного промислового виробництва;

адміністративне узгодження будівництва про�
мислового підприємства;

будівництво підприємства, проведення пус�
коналагоджувальних робіт;

технічний супровід висновку підприємства на
проектну виробничу потужність;

виконання комплексу робіт з маркетингу
ринку, реклами інноваційної продукції й підпи�
сання договорів на її реалізацію.

Практична реалізація інноваційного процесу
здійснюється шляхом розробки конкретних інно�
ваційних проектів, кожний з яких передбачає на�
явність трьох основних складових елементів: нау�
кової або інженерної розробки, виконавця проек�
ту (наприклад, виробничого підрозділу, що буде
здійснювати створення інноваційного підприєм�
ства) і джерела фінансування цих робіт.

Створювана інфраструктура інноваційного
розвитку — це управлінська система, що скла�
дається з різних організаційно зв’язаних суб’єктів,
що забезпечує виконання повного комплексу
функцій управління для створення умов і ме�
ханізмів, що дозволяють ефективно реалізовува�
ти роботи інноваційного процесу й формувати
інноваційні проекти різних категорій.

Головною ознакою регіонального розвитку
повинна бути спрямованість на активізацію інве�
стиційно�інноваційних процесів. Тому особливої
уваги заслуговує дослідження сутності інвесту�
вання інновацій у регіональну економіку.

Активізація інвестиційної та інноваційної
діяльності неможлива без ефективного іннова�
ційно�інвестиційного механізму. Починати його
створення потрібно не тільки зверху, із формуван�
ня державної інвестиційної програми і розробки
заходів для її реалізації, але і знизу, із відбору і
швидкого втілення в життя конкретних інвести�
ційних проектів і регіональних програм.

Вирішальну роль для інвестування в інновації
відіграє ринок реальних інвестицій, враховуючи
той факт, що реальні інвестиції повністю спря�
мовуються на збільшення виробничого капіталу,
тобто в основний капітал.

Реальні інвестиції — це вкладення (внески)
у виробничі засоби (основні і оборотні). Переваж�
но це вкладення в матеріальні активи — будівлі,
обладнання, споруди та інші товарно�матеріальні
цінності, а також нематеріальні активи (патенти,
ліцензії, «ноу�хау», технічна, науково�практична,
інструктивна, технологічна, проектно�кошторис�
на та інша документація).

Можна виділити такі види реальних інвес�
тицій:

інвестиції оновлення, що здійснюються за ра�
хунок коштів фонду відшкодування підприємства;
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інвестиції розширення (чисті інвестиції), що
здійснюються за рахунок частини національного
доходу або за рахунок фонду чистого накопичення;

валові інвестиції — це інвестиції оновлення
і розширення разом.

Такі вчені, як В. Гриньов, В. Гуржиєв, Л. Ней�
кова, А. Пересада, Д. Черваньов, як форму інве�
стицій, які входять до складу реальних інвестицій,
виділяють інноваційні інвестиції [3].

Інноваційні інвестиції — це вкладення в но�
вовведення та об’єкти інтелектуальної власності.

Взагалі, при стабільній економіці всі інвес�
тиції теоретично повинні бути водночас іннова�
ційними.

Враховуючи вищезазначене, пропонується кла�
сифікація інвестицій за формою інноваційності.

Реальні інвестиції реалізуються за формою
інноваційності у таких процесах (рис. 1).

матеріаломістких, енергоємних та екологічно
шкідливих виробництв. Одним з основних шляхів
проведення таких перетворень є цілеспрямоване
залучення інвестицій, у тому числі іноземних,
цільова організаційна й фінансова підтримка ре�
алізації інноваційних проектів.

У цих умовах все більшого значення набуває
розвиток інноваційного процесу — пошук ефектив�
них інноваційних проектів, інвестиційних джерел,
областей застосування нових технологій, матеріалів
і розширення ринків збуту інноваційної продукції.

Запорізька область входить до числа регіонів
України, які складають основу її економічного та
інтелектуального потенціалу. В області зосереджені
практично всі основні галузі промисловості, серед
яких провідне місце посідають електроенергетика,
металургія, машинобудування, металообробка та
хімічна промисловість. Основу промисловості ре�
гіону складають металургійний комплекс, де ви�
робляється 17,7 % загального державного обсягу
сталі, 17,5 % готового прокату, енергетичний ком�
плекс (26,7 % електроенергії країни) та машино�
будівний (51,9 % випуску легкових автомобілів) [5].

Більшість промислово потужних підприємств,
які є основними споживачами інноваційної про�
дукції, мають власні науково�дослідні установи, які
складають суттєву конкуренцію для приватних
інноваційних фірм. У той же час, у зв’язку з вели�
кою вартістю науково�дослідних та дослідно�кон�
структорських робіт, окремі підприємства відмов�
ляються від розробок та впровадження інновацій�
ної продукції власного виробництва, пояснюючи це
зниженням їх конкурентоспроможності та недо�
статньою фінансовою підтримкою з боку держави.

Враховуючи те, що існує активний ринок
інновацій та інтелектуального продукту як у сере�
дині країни, так і за її межами, в більшості випадків
відсутній механізм взаємодії між споживачем та
виробником інноваційного продукту у зв’язку з
тим, що розробники інтелектуального продукту в
своїй більшості є фахівцями в науково�техно�
логічній сфері і не ведуть активної маркетингової
політики, і це під час всесвітньо важливої мене�
джерської та маркетингової складових розвитку не
тільки окремого підприємства чи компанії, але й
кожної високорозвинутої країни.

Причиною такого становища є відсутність у
Запорізькій області організаційної системи, що
дозволяє цілеспрямовано проводити роботи з пе�
ретворення результатів науково�технічної діяль�
ності в діючі технології та нові підприємства, що
випускають унікальну, конкурентоспроможну на
світовому ринку продукцію. У той же час слід заз�
начити, що в розвинених країнах така організа�
ційна система у різних формах існує. Вона повин�
на бути створена й в Запорізькій області. Інакше —
неузгодженість у діях між всіма суб’єктами інно�
ваційної діяльності призведе до руйнації умов роз�
витку та діяльності нових інноваційних підпри�

Рис. 1. Класифікація інвестицій за формою
інноваційності. Джерело: [4]

Інвестиції в інновації виконують в економіці
кілька основних функцій:

— забезпечення зростання і якісного удоско�
налення основного капіталу як на рівні окремої
фірми, регіону, так і на рівні національної еко�
номіки в цілому;

— здійснення прогресивних структурних еко�
номічних зрушень, що стосуються найважливі�
ших регіональних економічних пропорцій: від�
творювальних, галузевих, вартісних;

— реалізацію новітніх досягнень науково�тех�
нічного прогресу і підвищення на цій основі ефек�
тивності виробництва на мікро�, мезо� і макрорівні.

Структурні зміни продуктивних сил повинні
відбуватися в напрямі збільшення випуску висо�
котехнологічної, наукомісткої продукції, що за�
безпечить зменшення питомої ваги сировинних,
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ємств та розриву ланки вищі навчальні заклади —
науково�дослідні інститути — підприємство — ви�
робник інноваційної продукції — Споживач інно�
ваційної продукції, що, в свою чергу, призводить
до зниження темпів соціально�економічного роз�
витку Запорізької області.

Для створення такої організаційної системи
необхідно чітко розуміти сутність інноваційно�
го процесу, розробити науково обґрунтовану ме�
тодику оцінки інноваційних проектів і на цій
базі сформувати інфраструктуру державної та ре�
гіональної підтримки інноваційної діяльності в
Запорізькій області.

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України
«Про місце самоврядування в Україні», з метою
розвитку інноваційної інфраструктури, трансферу
технологій та стимулювання переорієнтації регіо�
нальної економіки на інвестиційно�інноваційну
модель, Запорізька обласна рада вирішила затвер�
дити Цільову економічну програму інноваційного
розвитку Запорізької області на 2008–2012 роки.

Фінансування визначених у Програмі заходів
здійснюється за рахунок коштів: державного бю�
джету — (2008 рік — 3,89 млн. грн., 2009 рік — 43,02
млн. грн., 2010 рік — 113,12 млн. грн., 2011 рік —
62,62 млн. грн., 2012 — 32,52 млн. грн., загальний
обсяг складає 255,17 млн. грн.); обласного бюджету
(2008 рік — 0,78 млн. грн., 2009 рік — 0,73 млн.
грн., 2010 рік — 0,73 млн. грн., 2011 рік — 0,73 млн.
грн., 2012 рік — 0,73 млн. грн., загальний обсяг
складає 3,70 млн. грн.); позабюджетних коштів
(2008 рік — 60,38 млн. грн., 2009 рік — 150,38 млн.
грн., 2010 рік — 310,38 млн. грн., 2011 рік — 240,38
млн. грн., 2012 рік — 350,38 млн. грн., загальний
обсяг складає 1111,90 млн. грн.).

Виконання Програми дасть змогу розвинути
регіональну інноваційну інфраструктуру; забезпе�
чити розвиток мережі нових елементів іннова�
ційної інфраструктури (регіональних кредитних
та венчурних фондів, компаній зі страхування
інноваційних ризиків та зі страхування експорту
інноваційних продуктів); у межах завдань програ�
ми тільки до 2012 року в Запорізькій області буде
створено 45 інноваційних підприємств, які будуть
мати понад 2220 нових робочих місць для висо�
кокваліфікованих фахівців; залучити понад
1000,00 млн. грн. інвестицій для реалізації інно�
ваційних проектів; провадити цілеспрямовану
підготовку та перепідготовку фахівців для залу�
чення до інноваційного процесу та ін. [6].

На думку фахівців [7], формування регіональ�
ної інноваційної політики, яка була б здатна за�
безпечити реалізацію зазначених вище завдань,
має базуватися на таких основних принципах:

системний підхід до формування регіональ�
ної інноваційної політики;

створення регіональної інноваційної інфра�
структури, що враховує специфіку територій, з
наступною інтеграцією в єдину систему;

узгодженість середньострокових пріоритет�
них напрямів інноваційної діяльності регіональ�
ного та загальнодержавного рівнів (згідно із За�
коном України «Про пріоритетні напрями інно�
ваційної діяльності в Україні»);

концентрація ресурсів на пріоритетних напря�
мах з чітким визначенням джерел фінансування.

Аналізуючи регіональний досвід світової
практики щодо реалізації інноваційної політики,
можна зробити висновок, що забезпечення інно�
ваційного розвитку регіонів має здійснюватися за
такими основними етапами:

формування і законодавче забезпечення дер�
жавної політики підтримки інноваційного роз�
витку регіонів;

формування ефективно діючої регіональної
інноваційної інфраструктури;

розроблення програм інноваційного розвитку
конкретних регіонів з урахуванням пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності регіонального
рівня;

реалізація програм інноваційного розвитку
регіонів з поточним корегуванням [8].

На сьогодні переважна більшість регіонів поз�
бавлена власних коштів для фінансування інновацій.
Вирішення проблеми лежить у площині надання
більшого регіонального самоврядування, посилення
фіскальних повноважень регіонального управління,
залучення зовнішніх фінансових джерел. Такі фінан�
сові інструменти, як гранти, позики, акціонерний
капітал і непряма підтримка, становлять базові еле�
менти регіонального фінансового ланцюжка вар�
тості. Головне — як для публічного, так і для приват�
ного секторів у процесі забезпечення фінансовими
ресурсами інноваційного розвитку — це скоордину�
вати свою діяльність таким чином, щоб різні елемен�
ти цього ланцюга були взаємозалежними й ефектив�
но взаємодіяли. В Україні ні на центральному, ні на
регіональному, ні на місцевому рівнях не сформовані
відповідні умови для побудови інноваційно�інвести�
ційної моделі розвитку регіонів.

Тому активізація інвестиційно�інноваційних
процесів у регіоні повинна забезпечуватися:

— об’єднанням зусиль органів державної вла�
ди на місцях, підприємств та установ, незалежно
від форм власності, для залучення інвестицій в
економіку області;

— створенням системи координації взаємодії
органів державної влади, підприємств, установ,
банків, консалтингових та інформаційних фірм
для залучення інвестицій;

— наданням інформації вітчизняним та іно�
земним інвесторам про потенційні можливості
підприємств, організацій та установ області;

— раціональним використанням інвестицій�
них і кредитних ресурсів;

— підвищенням конкурентоспроможності
підприємств регіону та їх продукції на внутріш�
ньому та зовнішньому ринках;
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— розробкою регіональних інвестиційних та
інноваційних програм, проектів, пропозицій для
залучення інвестицій на технічне переобладнан�
ня підприємств машинобудування з метою випус�
ку продукції кінцевого циклу;

— освоєнням нових технологій і стабіліза�
цією роботи підприємств регіону;

— підвищенням привабливості для інвесторів
великих підприємств регіону;

— розвитком малого та середнього бізнесу, спри�
янням створенню інноваційних підприємств [9].

Таким чином, найважливішим етапом фор�
мування національної інноваційної системи є її
первинний рівень — регіональна інноваційна
складова. Регіональні інноваційні системи ство�
рюються для консолідації активів регіону й оп�
тимального використання його потенціалу, а
саме: сприяють збільшенню надходжень до місце�
вих бюджетів, підвищенню конкурентоспромож�
ності економіки, залученню і збереженню високо�
кваліфікованого персоналу та ін.

Ефективність функціонування таких систем
потребує не тільки високих витрат на наукову та
освітню діяльність, а й інституційних умов, се�
ред яких переважно виділяють: конкурентоспро�
можний підприємницький сектор та інтеграцію
в глобальну інноваційну систему.

Інвестиційна привабливість регіону грає виз�
начну роль у системі комплексного підходу до оцін�
ки ефективності функціонування регіональної еко�
номіки. Наслідком високого ступеня інвестиційної
привабливості території повинне стати підвищен�
ня соціально�економічної результативності функ�
ціонування регіонального відтворювального комп�
лексу та інтенсивність залучення ресурсів.

Ступінь інвестиційної привабливості є виз�
начальною умовою активної інвестиційної діяль�
ності, а отже, й ефективного соціально�еконо�
мічного розвитку регіональної економіки.

Головними напрямками державної науково�
технічної політики в регіонах повинно бути ство�
рення умов для забезпечення інноваційно орієн�
тованого розвитку економіки і проведення струк�
турної і технологічної перебудови виробничої і
соціальної сфер.

Висновки. Розвиток економіки України та
її регіонів неможливий без масштабних інвес�
тицій в інновації, які являють собою найваж�
ливіший фактор економічного зростання й
відновлення, що забезпечує можливість модер�
нізації діючих виробництв, створення і впро�
вадження новітньої техніки і технологій, сучас�
них систем організації та управління економі�
чними процесами, якісного відновлення рин�
кової інфраструктури.

Активізація інвестування є складовою части�
ною економічної політики, яка проводиться держа�
вою, галузями, регіонами, підприємствами, шляхом
встановлення масштабів і структури інвестицій,

джерел формування, напрямків їх раціонально�
го використання, відновлення технічної бази ви�
робництва, розвитку ринкових механізмів та
підвищення рівня життя населення. Вона перед�
бачає стратегічне прогнозування і планування
інвестиційного процесу в реальному секторі еко�
номіки, сприяє вирішенню завдань соціально�
економічної стратегії країни і спрямовується на
реконструкцію тих підприємств, які здатні за ко�
роткий термін стати конкурентоспроможними
на світовому ринку, задовольняти внутрішній
попит населення в продукції та послугах, підви�
щувати зайнятість населення, отримувати висо�
кий прибуток і сплачувати податки, відроджува�
ти вітчизняне виробництво і скорочувати не�
обхідність імпорту товарів, розвивати науку та
наукоємні виробництва.
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УДК 336.025 Я. В. Якуша

АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА РЕІНВЕСТУВАННЯ:

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Розкрито економічну природу природоресурсних платежів; проаналізовано законодавство, яке
регламентує справляння та розподіл платежів за використання природних ресурсів в Україні; визначені розмір
та структура витрат на охорону навколишнього природного середовища (на прикладі Херсонської області);
сформульовані напрями вдосконалення екологічного оподаткування та перспективи впровадження ефектив^
ного механізму фінансування природоохоронної діяльності в Україні.

Ключові слова: екологічне оподаткування, капітальні інвестиції, державна політика, податкова по^
літика, екологічні фонди.

Summary. Reveals the economic nature of natural resources payments; analyzes legislation that regulates the
collection of payments for the use of natural resources in Ukraine; defined size and structure of expenditures on
environmental protection (for example, Kherson region), set out areas of improvement of environmental taxation and
the existence of an effective mechanism for financing environmental activities in Ukraine.

Key words: environmental taxation, capital investments, public policy, tax policy, environmental funds.

Постановка проблеми. Платежі за користуван�
ня природними ресурсами є найважливішими
компонентами економічного механізму природо�
користування кожної держави. За своєю суттю,
такі платежі — це особлива форма реалізації еко�
номічних стосунків між власником природних
ресурсів�державою і їх користувачами�юридични�
ми та фізичними особами. На сьогоднішній день
майже вся територія України екологічно небез�
печна, про що свідчать статистичні дані. Виходя�
чи з принципу рівноправності та права кожного
народу самостійно вирішувати свою долю, Ук�
раїні, поряд з визначенням свого внутрішнього і
зовнішнього статусу, напрямків політичного, еко�
номічного, соціального та культурного розвитку,
необхідно розробити стратегію і тактику запобі�
гання глибокій екологічній кризі, віднайти шля�
хи забезпечення екологічного благополуччя краї�
ни, збереження національних природних ресурсів
для майбутніх поколінь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихо�
дячи з того, що навколишнє природне середови�
ще (далі — НПС) і природні ресурси фактично є
складовими частинами єдиної органічної еконо�
мічної системи, метою досліджень вітчизняних та
зарубіжних вчених стало покращення стану дов�
кілля. Розв’язанню проблем раціонального при�
родокористування присвячені праці вітчизняних
та зарубіжних учених і фахівців, а саме: О. Ф. Ба�
лацького, С. А. Генсирука, К. Г. Гофмана, М. І. До�
лішнього, С. І. Дорогунцова, Ю. П. Лебединсько�
го, О. О. Мінца, М. Ф. Реймерса, В. Г. Сахаєва,
В. М. Трегобчука, Ю. Ю. Туниці, Т. С. Хачатурова,
М. А. Хвесика, С. І. Христенка та інших.

Мета дослідження. Недосконале екологічне опо�
даткування та неналежне фінансування заходів, на�

правлених на покращення стану НПС в Україні,
призвели до падіння ефективності використання
природних ресурсів, що не задовольняє інтересам
держави. Природоресурсні платежі в такому випад�
ку повинні не лише підвищувати якісний рівень
використання природних ресурсів, але і наповнюва�
ти бюджети різних рівнів для фінансування заходів
щодо покращення НПС. Основною метою даного
дослідження є визначення: економічної природи
природоресурсних платежів та їх ролі у сталому роз�
витку країни; нормативно�правових актів, що рег�
ламентують платежі за використання природних
ресурсів в Україні; розміру та структури витрат на
охорону НПС (на прикладі Херсонської області); на�
прямів вдосконалення екологічного оподаткування;
можливостей існування ефективного механізму
фінансування природоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Економічна приро�
да природоресурсних (екологічних) платежів — не
поповнення державного та місцевих бюджетів, а
стимулювання платника до позитивної, з точки зору
охорони довкілля, поведінки. Екологічне оподатку�
вання в тій або іншій формі існує в усіх економічно
розвинених країнах. В Європі такі податки ділять�
ся на сім груп за сферами застосування:

1) платежі за користування природними ре�
сурсами;

2) енергетичні податки (на різні види палива
і електроенергію);

3) транспортні податки;
4) платежі за забруднення (викиди забрудню�

ючих речовин в атмосферу і у водні басейни);
5) платежі за розміщення відходів;
6) податки на викиди речовин, що призво�

дять до глобальних змін (речовини, руйнівні, озо�
новий шар, парникові гази);
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7) податок на шумову дію [1, с. 290].
При введенні системи природоресурсних

платежів в Україні на них покладалися дві основні
функції: стимулювання природокористувачів до
поступового наближення розміру шкідливої дії на
НПС до нормативних значень, а також фінансу�
вання програм, направлених на покращання ста�
ну довкілля.

Серед основних завдань упровадження еко�
логічних платежів можна виділити наступні:

1) підвищення зацікавленості вітчизняних
виробників в ефективному використанні при�
родних ресурсів та акумуляції матеріальних ре�
сурсів для впровадження новітніх технологій з
метою захисту НПС;

2) створення екологічних грошових фондів
для відновлення і відтворення природних ресурсів
держави.

Чинним законодавством України сформована
чітка правова основа для справляння екологічно�
го податку, плати за користування надрами, лісо�
вими ресурсами, водою, землею й іншими видами
природних ресурсів на основі рентного підходу або
фіксованих платежів (рис. 1). Природоохоронні
податки, збори та платежі, які регламентовані
Податковим кодексом України № 2755�IV від
2.12.2010 року (далі — ПКУ), є обов’язковими для
будь�яких діянь з використання зазначених вище
природних ресурсів, незалежно від юридичного
статусу забруднювача, а в разі їх несвоєчасної спла�
ти передбачені штрафні санкції.

Перерозподіл природоохоронних податків,
зборів та платежів згідно з Бюджетним кодексом
України № 2456�VI від 08.07.2010 року (далі —
БКУ) та Законом України «Про Державний бю�
джет України на 2011 рік» № 2857�VI від 23.12.2010
року (далі — ЗУДБ), подано на рис. 1.

Природоохоронні податки, збори та платежі,
які формують механізм екологічного оподатку�
вання в Україні, мають дуже велике значення для
нашої держави. Адже країні необхідне належне
фінансування заходів для створення умов, необ�
хідних для існування кожної людини.

Протягом 2009 року в природне середовище
України потрапило 11,3 млн. т. небезпечних за�
бруднювальних речовин, з яких 57 % припадає на
шкідливі викиди в атмосферу, 40 % — у поверхневі
водойми, 3 % — на небезпечні відходи, якими за�
бруднюються земельні ресурси. У місцях видален�
ня відходів, станом на 1.01.2010 року зберігається
понад 20,9 млн. т. відходів І–ІІІ класів небезпеки.

Протягом 2009 року на охорону НПС підпри�
ємствами, організаціями та установами в Україні
витрачено 11,1 млрд. грн., з яких 72 % (8,0 млрд.
грн.) — поточні витрати на охорону природи,
пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням за�
собів природоохоронного призначення, 23 % (2,5
млрд. грн.) — інвестиції в основний капітал, на�
правлені на будівництво і реконструкцію при�

Рис. 1. Перерозподіл природоресурсних податків,
зборів та платежів між державними та місцевими

бюджетами в Україні.
Джерело: складено автором на основі Бюджетного

кодексу України № 2456^VI від 8.07.2010 року, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»

№ 2857^VI від 23.12.2010 року та Податкового
кодексу України № 2755^IV від 2.12.2010 року [2; 3; 4]

родоохоронних об’єктів, придбання обладнання
для реалізації заходів екологічного спрямування
і 5 % (0,6 млрд. грн.) — витрати на капітальний
ремонт природоохоронного обладнання [5].

Розглянемо стан справ на прикладі Херсонсь�
кої області. Капітальні інвестиції та поточні витра�
ти на охорону НПС Херсонської області в усіх сек�
торах економіки у 2009 році подані у табл. 1.

Аналіз витрат та капітальних інвестицій на
охорону НПС, в залежності від їх розміру, являє
собою екологічний результат, що зумовлює змен�
шення негативного впливу на довкілля і прояв�
ляється через зменшення обсягів забруднюючих
речовин, що потрапляють у біосферу, збільшенням
кількості і поліпшенням якості придатних до ви�
користання земельних, лісових, водних, біологіч�
них та інших природних ресурсів. Виходячи з да�
них табл. 1, можна зробити висновок, що най�
більшу питому вагу у капітальних інвестиціях щодо
захисту довкілля у Херсонській області у 2009 році
займали витрати на охорону атмосферного повітря
та вирішення проблем щодо зміни клімату, а саме:
22,9 %, найменшу — витрати на науково�дослідні
роботи природоохоронного спрямування (0,5 %).

Найбільшу витратну частину серед інвестицій
у 2009 році мав капітальний ремонт систем ути�
лізації відходів (737,37 тис. грн.). Щодо поточних
витрат на охорону НПС у Херсонській області,
то найбільшу частку займають витрати на очи�
щення зворотних вод — 47,7 % та фінансування
заходів щодо збереження біорізноманіття і сере�
довища існування — 28,3 %, або 26044,65 тис. грн.
та 15458,42 тис. грн. відповідно.

Для отримання практичних результатів
проведемо аналіз джерел фінансування капі�
тальних інвестицій та поточних витрат на охо�
рону НПС (табл. 2).
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Таблиця 1
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону НПС Херсонської області

в усіх секторах економіки у 2009 році

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики у Херсонській області.

Таблиця 2
Джерела фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону НПС

у Херсонській області в усіх секторах у 2009 році, тис. грн.

Джерело: складено автором за даними Головного управлянні статистики у Херсонській області.

Протягом 2009 року на охорону навколиш�
нього природного середовища було витрачено
60138,25 тис. грн., у тому числі капітальних інве�
стицій 5485,14 тис. грн.

Розглянувши структуру витрат підприємств на
проведення основних природоохоронних заходів у
2009 році, зазначимо, що більша половина коштів
іде на відновлення природних якостей води
(63,27 %), що, звичайно, є позитивним явищем.
Однак є необхідність збільшення поточних витрат
на науково�дослідні роботи природоохоронного
спрямування (0,46 %) та реабілітацію ґрунтів
(1,62 %), що буде значно сприяти покращенню здо�
ров’я населення Херсонської області (рис. 2).

Заключним етапом аналізу діючої системи
екологічного оподаткування та фінансування буде
зіставлення показників суми доходів від сплати
природоресурсних платежів та видатків на охоро�

ну НПС у місцевих бюджетах Херсонської області.
Загальна сума власних коштів місцевих бюджетів,
що була спрямована на покриття заподіяних
збитків НПС регіону у 2009 році становила всього
959,07 тис. грн. З урахуванням витрат, що були
направлені на фінансування заходів щодо покра�
щення стану довкілля (за рахунок власних коштів
підприємств) та коштів Державного бюджету Ук�
раїни загальна сума витрат досягла позначки
60138,25 тис. грн. (табл. 2). Оскільки цільове при�
значення (покриття заподіяних збитків НПС)
мають лише кошти від стягнення збору за забруд�
нення НПС (а з 1.01.2011 року — екологічного
податку), такі надходження є єдиним джерелом
фінансування природоохоронних заходів, які за�
раховуються до фондів охорони НПС. У 2009 році
до таких фондів було зараховано 6880,84 тис. грн.,
мобілізованих на території Херсонської області,
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Кошти екологічних фондів, насамперед, при�
значені для фінансування відтворення природних
ресурсів, наукових досліджень, фінансової під�
тримки будівництва очисних споруд, впроваджен�
ня екологічно чистих технологій, відшкодування
збитку громадянам за спричинення шкоди здоров’ю,
для екологічного виховання і освіти. Проте зако�
нодавчо в Україні поки що не передбачено спів�
відношення цих витрат, що служить приводом для
нераціонального використання коштів фондів.

Першим кроком ефективного функціонування
екологічних фондів місцевого самоврядування є
адаптація рівня українського законодавства до євро�
пейського у сфері екологічного оподаткування.
Сферою реформування, в першу чергу, має стати
підвищення ставки податку на викиди двоокису
вуглецю (ставка податку за викиди двоокису вугле�
цю у Податковому кодексі (п. 243.4 ст. 243) стано�
вить лише 0,2 гривні за 1 тонну забруднюючої ре�
човини). Також слід скористатися європейською
практикою щодо застосування ставок екологічних
податків без коефіцієнтів, які підвищують базові
ставки для підприємств, які задекларували у звітно�
му періоді сучасні доступні технології. Водночас із
застосуванням 25�кратного коефіцієнта до ставок
у разі недотримання зазначеними вище підприєм�
ствами, нормативів використання задекларованої
техніки. В якості стимулювання платників податків
до використання новітніх технологій, необхідно
знизити розмір ставок екологічних податків на 30 %
для емітентів забруднюючих речовин, які здійсню�
ють заходи у поточному періоді у напрямку знижен�
ня негативної дії на довкілля, яка і є об’єктом еко�
логічного оподаткування.

Також слід надати преференції платникам, чия
господарська діяльність суттєво не впливає на за�
бруднення НПС. Однак одночасно із запропоно�
ваними пільгами необхідно суттєво підняти ставки
оподаткування на викиди шкідливих речовин та
захоронення відходів. Також необхідно доповнити
перелік видів екологічних податків, розширюючи
базу оподаткування, приймаючи за основу світову
практику. І, нарешті, слід передбачити щорічне
поступове зниження ставок податку на доходи
фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та
податку на додану вартість пропорційно до зростан�
ня надходжень від екологічних податків.

Висновки та пропозиції. Україна має унікаль�
ний природно�ресурсний потенціал, на території
її областей розташована значна кількість природ�
них ресурсів, які мають особливе природоохорон�
не, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та
оздоровче значення. Майбутнє України здебіль�
шого залежить від ефективного використання її
природно�ресурсного потенціалу. Саме тому в
умовах переходу до стійкого розвитку країни
пріоритет має бути відданий охороні і відтворен�
ню природних ресурсів. Природоресурсні платежі
мають бути економічно значимими і мати істот�

Рис. 2. Структура витрат підприємств Херсонської
області на проведення основних природоохоронних

заходів у 2009 році. Джерело: розраховано автором
за даними Головного управлянні статистики

у Херсонській області

що становить лише 11,44 % необхідних коштів для
належного фінансування заходів регенерації при�
родного середовища регіону.

Через відсутність оцінки реального потен�
ціалу природних ресурсів, діючі економічні ме�
тоди розрахунку величини податків і зборів за
природокористування майже не стимулюють
природокористувачів до збереження і відтво�
рення природних ресурсів, спричиняючи знач�
ний дефіцит бюджетів усіх рівнів в частині аку�
мулювання коштів на фінансування природо�
охоронних заходів.

Абсолютно очевидно, що для успішного фун�
кціонування ефективного механізму управління
природокористуванням необхідне, перш за все,
фінансування, тобто забезпечення виконання
природоохоронних програм грошовими ресурса�
ми. Фінансування природоохоронних заходів
може здійснюватися за рахунок: власних коштів
підприємств, замість сплати ними екологічних
платежів; коштів державного та місцевих бю�
джетів України; екологічних установ та органі�
зацій; екологічних фондів; фондів екологічного
страхування; банківських кредитів; добровільних
внесків населення; інших джерел.

Виходячи з проведеного аналізу, слід зазна�
чити, що основними джерелами фінансування
капітальних інвестицій у природоохоронній сфері
регіону є власні кошти підприємств та фінансові
ресурси бюджетів усіх рівнів. Кошти екологічних
фондів місцевого та державного значення займа�
ють лише невелику частку у загальному об’ємі фі�
нансування природоохоронних заходів (табл. 2).

Мета створення екологічних фондів — фор�
мування незалежного від державного та місцевих
бюджетів централізованого джерела фінансуван�
ня природоохоронних потреб регіону.
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ну питому вагу в загальній структурі податкових
надходжень для забезпечення подальшого фінан�
сування природоохоронних заходів. Ефективний
механізм екологічного оподаткування вимагає
детального обліку природних ресурсів як об’єктів
оподаткування для встановлення адекватного
рівня оподаткування по кожному з видів приро�
доресурсних платежів. Підвищену увагу слід при�
ділити розмірам ставок екологічних податків з
метою створення резервів бюджетних коштів для
здійснення комплексу заходів з відновлення при�
родних ресурсів. При цьому слід реформувати
екологічні цільові фонди для акумулювання та
реінвестування коштів на оздоровлення довкіл�
ля, відтворення природних ресурсів, впроваджен�
ня екологічно чистих технологій та на інші цілі,
пов’язані з природоохоронною діяльністю.

Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження із зазначеної проблематики мають
бути спрямовані на розробку механізмів фінан�
сування заходів природоохоронного значення за
рахунок створення та оновлення цільових еколо�
гічних фондів державного та місцевого значення.
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РОЛЬ И МЕСТО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Анотація. Початок XXI століття ознаменувався для Росії великомасштабними реформами у сфері еконо^
міки. Підґрунтям для будь^яких перетворень є нормативно^правова база, а її сприйняття та дотримання з боку
всіх учасників процесу модернізації і є правовою культурою. Рівень правової культури населення стає ключовим
фактором на шляху реалізації перетворень та їх ефективності у процесі впровадження та розвитку.

Ключові слова: модернізація, правова культура, господарські зв’язки, економіка, правова свідомість.

Summary. The XXI^st century beginning was marked for Russia by large^scale reforms in economy sphere. A
platform for any transformations is standard — legal base, and its perception and observance from all participants of
process of modernization is that other as legal culture. Level of legal culture of the population becomes the key factor
on a way of realization of transformations and their efficiency in the course of introduction and development.

Key words: modernization, legal culture, economic communications, economy, sense of justice.

Постановка проблемы. В начале XXI века в
России происходят кардинальные изменения,
направленные на построение правового государ�
ства, учитывающего социально�экономические
потребности общественных взаимоотношений.
Решение экономических, социальных, полити�
ческих и иных проблем, назревших в период
построения новой модели государственного уп�
равления (после распада СССР) потребовало не
только актуализации целей и задач преобразова�
ний, но и повышения уровня правовой культуры
населения. Низкий уровень правовой культуры
населения особо остро проявился в период на�
чавшихся в 2006 году кардинальных социально�
экономических преобразований, выразившихся в
реализации приоритетных национальных проек�
тов «Образование», «Здоровье», «Развитие АПК»
и «Жилье». Все эти проекты стали ключевыми
направлениями в процессе экономических пре�
образований России. Реализация проектов потре�
бовала от общества повышения собственного
уровня правовой культуры как элемента, необхо�
димого для принятия преобразований. Исходя из
этого следует, что исследование взаимосвязи пра�
вовой культуры и эффективности экономических
преобразований актуально и значимо, а следова�
тельно, требует внимания со стороны исследова�
телей различных областей знаний.

Анализ современных исследований и публика>
ций. Для исследования вопросов правовой куль�
туры в контексте социально�экономических пре�
образований автор опирался на труды российс�
ких ученых, таких как С. С. Алексеева [1],
А. Г. Арсентьевой, Е. В. Аграновской [2], В. М. Ба�
ранова [3], Г. И. Балюк, В. К. Бабаева, В. М. Бое�
ра, Н. Н. Вопленко [4], Ю. Г. Галая, Ф. В. Глазы�

рина, Г. К. Горшенкова, Н. Л. Гранат, В. П. Саль�
никова [5], В. И. Каминской, В. Н. Карташова,
М. М. Кейзерова, И. Е. Фарбера [6] и многих
других авторов. Исследования данных авторов по�
зволяют более детально изучить вопрос правовой
культуры и факторов, влияющих на взаимодей�
ствие ее с другими сферами жизнедеятельности.

Задачи исследования. Процесс модернизации
экономических сфер жизнедеятельности сопро�
вождается процессом трансформации сознания
человека, которое, так или иначе, отражается на
изменении правового сознания и правовой куль�
туры. Социально�экономические процессы, про�
исходящие в ходе преобразований, порождают
потребность формирования платформы для сохра�
нения уже сформировавшегося устойчивого соци�
ального развития. В связи с изменениями и пре�
образованиями новой России требуется не только
новый инновационный подход в формировании
правовой культуры в процессе становления ново�
го поколения, но и трансформации укоренивше�
гося правосознания уже сформировавшихся лич�
ностей (участников социума). Новая правовая
культура, сформировавшаяся в период «великих»
демократических преобразований, требует от граж�
дан не только качественно нового подхода в про�
цессе правового понимания данных изменений, но
и усвоения новых правовых норм жизнедеятель�
ности. Таким образом, четко формируется задача
исследования роли и места правовой культуры в
процессе экономических преобразований.

Изложение основного материала. Конец ХХ
века ознаменовался для России беспрецедентны�
ми экономическими потрясениями, сопоставимы�
ми с Великой депрессией США 1929–1933 гг. В
стране происходит бесконтрольная инфляция,
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приведшая к «обвалу» национального производ�
ства, развалу ряда крупнейших промышленных и
производственных предприятий, являющихся гра�
дообразующими в различных регионах. Экономи�
ческий и политический кризис конца ХХ века стал
отправной точкой в намечающемся процессе мо�
дернизации общественных, социально�политичес�
ких и экономических преобразований. Именно
история экономических потрясений сформирова�
ла четкие стереотипы необходимости повышения
уровня правовой культуры населения, как необ�
ходимого элемента процесса модернизации.

На сегодняшний день мы наблюдаем карти�
ны нового витка преобразований, требующих со�
вершенно иного подхода в процессе осознания и
принятия данных преобразований. Процесс ста�
новления нового Российского общества, начавше�
го свое формирование в XXI веке с процесса вне�
дрения рыночных механизмов в экономике, про�
демонстрировал необходимость пристального вни�
мания к процессам государственности, в основе
которых лежат не только концепции экономичес�
ких и политических реформ, но и процесс акти�
визации значимости правовой культуры населе�
ния. Именно правовая культура и правосознание
общества становятся платформой для принятия
внедряющихся процессов модернизации.

Процесс модернизации российской эконо�
мики призван обеспечить эффективность и ста�
бильность развития страны. В период экономи�
ческих преобразований, начавшихся в 2000�х го�
дах, в экономике РФ отмечается стабильный про�
фицит бюджета, рост ВВП, промышленного и
сельскохозяйственного производства, строитель�
ства, реальный доход населения, а также сниже�
ние инфляции. Увеличение иностранных инвес�
тиций с 11 млрд. долларов в 2000 до 53 млрд. дол�
ларов в 2005 и рост мировых цен на товары рос�
сийского экспорта значительно способствовали
улучшению состояния российской экономики.

Подведем итог экономическим преобразова�
ниям за период с 2000 по 2008 гг., или, как
экономисты называют, «период президентства
В. В. Путина». The Wall Street Journal писал: «Эко�
номика не только вернула себе все позиции, ут�
раченные в 1990�е, но и создала жизнеспособный
сектор услуг, который практически не существо�
вал в советский период. В России накоплен тре�
тий по объему золотовалютный запас после Ки�
тая и Японии» [7]. Председатель Китайской На�
родной Республики Ху Цзиньтао в 2007 году от�
мечал: «В последние годы под руководством
Президента Путина в условиях социально�поли�
тической стабильности экономика страны разви�
вается быстрыми темпами. Жизнь населения
улучшается с каждым днем» [8]. Главный эконо�
мист Всемирного банка по России в 2008 году
констатировал, что Россия на фоне замедления
темпов роста мировой экономики показывает

неплохие результаты. Как отметил экономист,
Россию можно считать одним из островков эко�
номической стабильности в мире, что отражает
качество макроэкономической политики, рост
внутреннего спроса, накопленные золотовалют�
ные резервы и Стабилизационный фонд [9].

Все эти преобразования в экономике были
прерваны начавшимся в 2008 году мировым финан�
совым и экономическим кризисом, продлившим�
ся почти два года. В условиях выхода страны из
экономического и финансового кризиса становит�
ся очевидным, что эффективность решения соци�
альных, политических и экономических проблем
может быть лишь при достаточно высоком уровне
правовой культуры населения с формированием
правосознания и уважения к закону, как механиз�
му защиты прав и свобод, а также, как к инстру�
менту, обеспечивающему соблюдение социально�
экономических благ отдельных категорий граждан.

В данных рамках правовая культура рассмат�
ривается как один из первостепенных механиз�
мов формирования правового государства, без
которого невозможно реализовать экономичес�
кие и иные преобразования.

На сегодняшний день с уверенностью мож�
но констатировать, что уровень и состояние пра�
вовой культуры населения является индикатором
зрелости и готовности общества к реализуемым
преобразованиям. Правовая культура становится
«зеркалом», отражающем не только уровень дос�
тигнутого развития демократизации обществен�
ных взаимоотношений, но и восприятия населе�
нием предлагаемых преобразований.

Правовая культура является индикатором
уровня развития сферы правовой жизни обще�
ства, которая, в свою очередь, включает такие
элементы, как: правотворчество и законодатель�
ство, правосознание и реализация прав и свобод,
обязанности граждан и людей, политико�право�
вые институты, учреждения, сообщества и госу�
дарство в целом. Правовая культура является
отражением уровня прогрессирующих правовых
достижений, реализуемых в рамках деятельности
человека и в конечном продукте. Исходя из это�
го, правовая культура становится одним из клю�
чевых факторов в системе модернизации эконо�
мических сфер деятельности.

Процесс модернизации, предполагающий
формирование демократического общества с ус�
тойчивой политической, экономической и социо�
культурной сферой, может быть осуществлен
лишь при достаточно высоком уровне правовой
культуры населения.

На сегодняшний же день в российской дей�
ствительности присутствуют ярко выраженные
проблемы в сфере правокультурного пространства,
что, в свою очередь, требует решительных и кар�
динальных мер по их решению. Правовая культу�
ра как элемент правовой системы общества в целом
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является основополагающей регулирующей силой
соблюдения социальных, экономических, полити�
ческих, духовных общественных отношений.

В современной России правовая культура в
условиях активной модернизации экономических
сфер деятельности приобрела особенную роль в
организации отношений между участниками хо�
зяйственной деятельности. Следовательно, дан�
ное положение порождает необходимость утвер�
ждения и реализации новых видов общественных
взаимоотношений, способствующих эффектив�
ному внедрению реформ в сфере экономики.

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Уровень правовой культуры населения играет клю�
чевую функцию в процессе реализации экономичес�
ких преобразований, так как дает платформу для
осознания целей и задач их реализации, а также
четко определяет правовые рамки данных преобра�
зований. На сегодняшний день исследование воп�
росов о роли и месте правовой культуры в контексте
экономических преобразований является ключевым,
так как завершен первый пятилетний срок реализа�
ции приоритетных национальных проектов, задачей
которых является модернизация социально�эконо�
мических сфер жизнедеятельности.
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Анотація. У статті висвітлено проблеми інформатизації суспільства України, обґрунтовано необхідність
розвитку інформаційних технологій як одного з найвагоміших чинників соціально^економічного розвитку
України; визначено зв’язок між інформатизацією суспільства, НТП та ВВП як основних факторів еконо^
мічного розвитку.

Ключові слова: інформатизація, інформаційний розвиток, інформаційне суспільство, модель, соціально^
економічний розвиток.

Summary. The problems of informatization of society of Ukraine are reflected in the article, the necessity of development
of information technologies as one of the most ponderable factors of socio^economic development of Ukraine; is grounded
connection is defined between informatization of society, STP and GDP as basic factors of economic development.

Key words: informatization, informative development, informative society, model, socio^economic development.

© К. О. Тертична, 2011

Постановка проблеми. Світова економіка пе�
ребуває у стані безперервного розвитку. Незалеж�
но від негативних (світова економічна криза) чи
позитивних змін кожна країна повинна знаходи�
ти засоби стабілізації та шляхи соціально�еконо�
мічного розвитку. Для України не тільки розви�
ток, а й створення стабільної економічної ситу�
ації є досить складним завданням. Це зумовлено
збереженням кризи у національній економіці,
відсутністю досить стабільної політичної ситуації
та донині існуючим суттєвим гальмуванням тех�
нологічного розвитку. Останні роки розвитку
світового господарства характеризуються гло�
бальними змінами, що стосуються всіх аспектів
розвитку кожної окремо взятої країни. Такі зміни
характеризуються, насамперед, стрімким розвит�
ком інформаційних технологій та загальної ін�
форматизації суспільства. На сьогоднішній день
інформатизація суспільства досягає масштабів,
при яких доцільно говорити про настання нової
економічної ери, формування нової моделі еко�
номічного розвитку країн. Можливо, головною
причиною глобальної інформатизації, трансфор�
мації галузей економіки у максимально інформа�
ційномісткі, є вичерпування індустріальних ре�
сурсів, які сьогодні залишаються головними ре�
сурсами існування людства. Тільки розвиток ви�
соких технологій та масштабне їх застосування,
інтеграція їх у всі галузі життєдіяльності люди�
ни, тобто інформатизація суспільства дозволить
надалі забезпечувати сталий соціально�економі�
чний розвиток і для України. Стан та необхідність
розвитку інформатизації відображені у «Кон�
цепції національної програми інформатизації» [1]
та регламентуються Законом України «Про На�
ціональну програму інформатизації» [2].

Проте для України входження у світовий ін�
формаційний простір є досить складним питан�
ням, оскільки розвиток інформаційних техно�
логій, зокрема створення інформаційномістких

галузей знаходиться на дуже низькому рівні. От�
же, саме розвиток напрямів інформатизації сус�
пільства для України є необхідною умовою со�
ціально�економічного розвитку та створення
нової моделі економічного розвитку країни.

Аналіз основних напрямів досліджень за визна>
ченою проблемою. Питання дослідження можли�
востей соціально�економічного розвитку на ос�
нові нових інформаційних технологій, ціннісних
аспектах інформації та її складових, впливі інфор�
мації на свідомість людини і процесі утверджен�
ня демократії, системне дослідження політоло�
гічних аспектів інформаційної сфери висвітлю�
ються у працях таких вчених, як: О. Дубас,
М. Заплавська, С. Семенюк, М. Семеренко, Л. Сту�
ділко, С. Андреєв, М. Анохін, В. Бебик, К. Бєля�
ков, В. Білоус, Г. Вайнштейн, Н. Власенко, С. Зорь�
ко, В. Горбатенко, Г. Грачов, Л. Землянова, О. Зер�
нецька, О. Кирбятьєв, В. Коляденко, Н. Костен�
ко, Т. Костецька, Б. Кретов, С. Рощина, Ф. Рудич,
В. Самохвалова, А. Сіленко, І. Слісаренко, А. Со�
ловйов, О. Соснін, М. Требін, О. Чубукова,
Л. Чупрій, Ф. Шарков, Д. Швець, В. Щербина,
З. Бжезінський, Д. Нейсбіт, А. Кінг, Б. Ланв’є,
Д. Плевнико, Е. Шумахер, Дж. Гелбрейт, Е. Гуд�
мен, І. Масуде, Т. Стоуньєр та ін.

Мета статті — обґрунтувати підхід до розу�
міння процесу інформатизації як основи створен�
ня оновленої моделі соціально�економічного роз�
витку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Украї�
на, починаючи з 2000 року, активно включилася в
становлення інформаційного суспільства. Однак
на цьому шляху виникає чимало труднощів, по�
в’язаних насамперед з недостатньою технічною
базою, складним фінансовим забезпеченням цьо�
го процесу, неналежним законодавчим супрово�
дом, а також відсутністю ґрунтовних наукових
досліджень процесу формування інформаційного
суспільства та його складових з урахуванням
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кращого зарубіжного досвіду, зокрема розгляду
державницько�управлінського підходу до вирі�
шення даної проблеми [3]. О. П. Дубас характе�
ризує сучасний етап розвитку інформатизації ук�
раїнського суспільства гострою недостатністю
фінансування, надзвичайно низьким рівнем пра�
вового забезпечення питань інформаційного роз�
витку суспільства, недостатньою увагою з боку
влади. Однак необхідність інформаційного розвит�
ку України очевидна. Це питання постає особли�
во гостро для України, як для країни третього світу,
необхідністю для якої є наближення до країн з
розвинутою економікою. Розглядаючи проблеми
створення в Україні інформаційного ринку, він
стверджує, що держава не змогла взяти під конт�
роль організацію інформаційної інфраструктури в
окремих регіонах, галузях, виробництвах, а тому
цей процес сьогодні розвивається досить стихій�
но [4, с. 10–17]. Проте модель інформаційної
діяльності не може істотно відрізнятися від тих
моделей, що вже сформувалися в розвинутих
країнах в умовах ринкової економіки, оскільки на
даному етапі має вирішуватися головне завдан�
ня — інтеграція вітчизняної інформаційної інфра�
структури у світовий інформаційний ринок.

Згідно із Законом України «Про Основні за�
сади розвитку інформаційного суспільства в Ук�
раїні на 2007–2015 роки» одним із головних пріо�
ритетів України є прагнення побудувати орієнто�
ване на інтереси людей, відкрите для всіх і спря�
моване на розвиток інформаційне суспільство, в
якому кожен міг би створювати і накопичувати
інформацію та знання, мати до них вільний дос�
туп, користуватися й обмінюватися ними, щоб
надати можливість кожній людині повною мірою
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільно�
му і особистому розвиткові та підвищуючи якість
життя [5]. Однак на практиці реалізація статей
закону відбувається або частково, або не відбу�
вається взагалі. Насамперед, це відбувається че�
рез відсутність системи регулювання розвитку
інформаційної діяльності, її систематизації та
майже відсутнім фінансуванням.

Входження країни в етап економічної ста�
білізації актуалізує обґрунтування конструктив�
ної моделі післякризового розвитку. При її роз�
робленні необхідно враховувати нову не лише
економічну, а й політичну ситуацію. Врахову�
ючи світові тенденції економічного розвитку
країн, глобальну інформатизацію та досвід еко�
номічного розвитку деяких країн, що завдяки
створенню нової моделі економічного розвит�
ку досягли позитивних результатів, розуміємо
необхідність дослідження можливостей ство�
рення такої нової ефективної моделі економіч�
ного розвитку для України.

Людина, її творчий потенціал поступово, але
неухильно починають посідати домінуючі по�
зиції в усіх виробничо�економічних структурах.

Вона перетворилась із знаряддя праці на голов�
ну постать у суспільному житті.

На думку М. Семеренко, однією з особливостей
економічної моделі XXI століття є те, що її форму�
вання здійснюється в умовах технологічної рево�
люції, яка характеризується такими ознаками [6]:

1) істотним зниженням вартості і підвищен�
ням якості продукції;

2) швидким поліпшенням технічних характе�
ристик систем машин і технологічних процесів (на�
приклад, оновлення мікроелектронних компонен�
тів у Японії відбувається кожних два�три місяці);

3) соціальним і політичним сприйняттям но�
вих технологічних систем;

4) відповідністю економічного оточення вла�
стивостям нових технологій.

Інформатизація — це процес широкомасш�
табного використання ІКТ (інформаційно�кому�
нікаційних технологій) у всіх сферах соціально�
економічного, політичного і культурного життя
суспільства з метою підвищення ефективності
використання інформації і знань для управління,
задоволення інформаційних потреб громадян,
організацій і держави і створення передумов пе�
реходу країни до інформаційного суспільства.

О. Дубас стверджує, що в Україні є достатні
стартові умови для того, щоб поступово інтегрува�
тися в загальноцивілізаційні процеси [7, с. 46–48].

По�перше, вона має потужний науково�тех�
нічний, інтелектуальний потенціал, висококва�
ліфіковану робочу силу, що є визначальним у си�
стемі сучасного виробництва.

По�друге, адміністративно�командні меха�
нізми значною мірою підірвані, що створює мож�
ливість остаточного і швидкого демонтажу тота�
літарної системи і побудови сучасних економіч�
них форм та управлінських механізмів.

По�третє, має великий потенціал людських
ресурсів, спрямований на політичне, економічне,
духовне відродження нації.

Розширене відтворення суспільного продук�
ту втілюється в економічному зростанні. Від роз�
в’язання проблеми економічного зростання зале�
жить створення відповідних основ соціально�еко�
номічного прогресу суспільства, перспектив зро�
стання національного багатства та добробуту
кожної людини.

Якщо розглянути теоретичні моделі еконо�
мічного зростання, то очевидною стає їх еволю�
ція на фоні виникнення нових факторів впливу
та чинників економічного зростання.

С. В. Мочерний, розглянувши модель Солоу,
її спробував подати так, щоб вона враховувала
підвищення продуктивності праці. Для цього за�
проваджується нова змінна Е — ефективність
праці. Виробничу функцію представлено так:
Y = F(K/L*E). Ефективність праці залежить пере�
довсім від обсягу знань суспільства про методи
виробництва. Наприклад, запровадження напри�
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кінці ХХ ст. у виробничий процес комп’ютерів
сприяло підвищенню ефективності праці.

Підвищення ефективності праці вчений роз�
глядає як збільшення чисельності робочої сили.
Добуток (L*E) вимірює кількість ефективних
працівників. Якщо припустити, що g — темп
науково�технічного прогресу, а робоча сила зро�
стає темпом n, то кількість ефективних праців�
ників зростає темпом (n + g).

З моделі Солоу випливає, що коли національ�
на економіка досягла стаціонарного стану, то
підвищення життєвого рівня можна досягти лише
науково�технічним прогресом. Урахування НТП
змінює умову досягнення рівня Золотого прави�
ла. Оскільки стаціонарне споживання на ефек�
тивного працівника становить

с* – f(k) – (h + n + g)k*,

то стаціонарне споживання максимізується, коли

MPK = h + n + g, або MPK – h = n + g.

Отже, за обсягу капіталу, що відповідає Зо�
лотому правилу, чистий граничний продукт ка�
піталу дорівнює темпам зростання загального об�
сягу виробництва (n + g) [8, с. 276–292].

Таким чином, автором стверджується, що при�
скорення темпів НТП призводить до соціально�
економічного розвитку. Якщо ж розглянути інфор�
матизацію суспільства як головну складову НТП,
то можна побачити, що саме прискорення процесів
інформатизації для сучасного стану української еко�
номіки є головною рушійною силою.

Дослідження розвитку складових розвитку
інформатизації та галузі інформаційно�комуніка�
ційних технологій (ІКТ) показали, що відзна�
чається стабільна динаміка зростання та розвит�
ку. Так, за 2007 рік обсяг доходів, отриманих
суб’єктами господарювання усіх форм власності
в галузі ІКТ, склав 53,9 млрд. грн., що на 24,3 %
більше, ніж за аналогічний період 2006 року, з них
населенню — 16,3 млрд. грн. Споживання ІТ —
послуг та зв’язку на одного жителя України зрос�
ло на 21,9 % і склало 350 грн.

Протягом січня — лютого 2008 року обсяг
доходів, отриманий суб’єктами господарювання
усіх форм власності в галузі ІКТ, склав 9,1 млрд.
грн., що на 18 % перевищує обсяг аналогічного
періоду 2007 року, з них від надання послуг насе�
ленню — 2,9 млрд. грн. Споживання ІТ — послуг
та зв’язку на одного жителя України зросло більш
ніж на 27 % і склало 62,3 грн. або 31 грн. на місяць.

Найбільш динамічно у 2008 році зростали
доходи від: діяльності у сфері інформатизації на
56 %, комп’ютерного зв’язку на 47 %, з нього
надання доступу до мережі Інтернет на 50 %. Темп
приросту доходів індустрії в 2009 році склав
127 % в національній валюті (38 % в дол. США).
Середньорічні темпи приросту доходів (2006–
2009) дорівнюють 50 %. В 2009 р. понад 8 млн.
грн. (1 млн. дол. США) отримали 190 компаній,
що в 2,2 раза більше, ніж у 2008 р. [9].

Підвищується ефективність роботи підпри�
ємств, що обумовлюється постійним зростанням
використання сучасної обчислювальної техніки у
всіх сферах виробництва (рис. 1).

Рис. 1. Наявність парку обчислювальної техніки
в Україні на 1 січня 2010 року. Джерело [10]

У 2010 році найдинамічнішим на ринку по�
слуг зв’язку став комп’ютерний зв’язок, доходи
якого зросли порівняно з минулим роком в 1,3
раза і становили 3,1 млрд. грн.

Одним із визначальних чинників приско�
рення інформатизації є зростання обсягів вико�
ристання мережі Internet, в останні роки в Ук�
раїні цей сектор має надзвичайно великі темпи
зростання (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка користування мережею Internet
в Україні. Джерело [11]

За даними Держкомстату України, протягом
2009 року доходи від надання послуг доступу до
мережі Інтернет зросли на 38,3 %.

Для налагодження та розвитку міжнародних
стосунків надзвичайно важливим є розвиток ек�
спорту, сучасні умови для створення високого
рівня експортно�імпортних відносин вимагають
обов’язкового використання тільки найбільш
якісної та конкурентоспроможної продукції. Та�
кими характеристиками на сучасний момент
відзначається продукція ІТ�індустрії України. За
підсумками 2010 року, експорт комп’ютерного
програмного забезпечення з України досягає 1
млрд. дол. Україна є п’ятим за величиною експор�
тером ІТ�послуг у світі, і ця цифра подвоюється
щороку. Це робить продаж програмного забезпе�
чення найбільш швидкозростаючим експортно
орієнтованим сектором країни. Для порівняння:
експорт сталі складає 2,8 млрд. дол., сільськогос�
подарської продукції — більше 9,5 млрд. дол.,
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хімічної продукції — 3,5 млрд. дол., програмних
продуктів було експортовано на суму 1 млрд. дол.,
окрім цього, приплив подвоюється щороку.

Також показником високого рівня розвитку
сфери ІКТ є показники працевлаштування в цій
галузі. В індустрії розробки програмного забезпе�
чення працює більше 40 тис. висококваліфікова�
них програмістів. У 2009 році компанії розшири�
ли штат в середньому на 40 %, при цьому прогноз
відносно приросту працівників на 2010 рік скла�
дає близько 50 %. Середній рівень заробітної пла�
ти в індустрії коливається в межах 13 тис. грн. Ук�
раїна продовжує втримувати четверте місце за
кількістю ІТ�спеціалістів після США, Індії та Росії.

Останнім досягненням в розвитку галузі інфор�
матизації в Україні стало створення системи транс�
феру технологій за участю Українського інституту
науково�технічної та економічної інформації.

База інноваційних технологій та розробок
постійно поповнюється і наразі нараховує понад
1300 результатів науково�технічної діяльності, які
пропонуються до впровадження.

На сьогодні партнерами системи є майже 20
вітчизняних та іноземних організацій різної фор�
ми власності. До кінця 2010 року планується при�
єднання до системи ще більше 10 партнерів. За�
значена система є майданчиком для обміну інфор�
мацією про новітні науково�технічні розробки, ме�
ханізмом їх просування на ринок, взаємодії про�
мисловості та науковців і винахідників [12].

Отже, проведений аналіз показує, що сфера
інформаційно�комунікаційних технологій є одним
із найвагоміших чинників зростання НТП, а відтак
і соціально�економічного розвитку в Україні.

Істотній еволюції в умовах нової економічної
моделі повинні підлягати об’єкти ринкового регу�
лювання, в основі її — перехід до переважного
застосування інформаційних ресурсів замість ре�
сурсів енергетичного походження. Такі поняття, як
вартість, ціна, витрати, попит, пропозиція та інші,
набувають нового змісту і нових форм прояву.
С. Семенюк стверджує, що ми на порозі револю�
ційних зрушень в економічній теорії, яка ґрунту�
ватиметься на інтелектуально�інформаційній па�
радигмі. Це стосується також загальної теорії і
функцій грошей та грошового обігу, теорій рівно�
ваги, економічних циклів тощо. Ще один елемент
структурних перетворень пов’язаний із структур�
ною трансформацією економіки. Вона залишаєть�
ся деформованою за рахунок домінування енерго�
ємних галузей, галузей первинного переділу, пер�
винної переробки мінеральних ресурсів: електро�
енергетики, вугільної промисловості, металургії.
Нині для України це неприйнятна структура про�
мисловості [13]. За дослідженням О. Сосніна, пер�
винні зміни, пов’язані зі зміною структури ВВП
на користь сфери послуг, дали певний результат,
але вони вже вичерпали себе: питома вага цих
галузей уже відповідає стандартам ринково розви�

нених країн. Подальші перетворення в цьому сек�
торі економіки пов’язані саме зі зміною співвідно�
шення в галузях: наскільки ми зможемо отриму�
вати доходи від наступної стадії переробки, на�
стільки тут відбуватиметься прогресивне нагрома�
дження капіталу [14, с. 48–50].

Сучасні розвинені держави приділяють вели�
чезну увагу як розвитку інформаційно�комуніка�
ційних технологій, так і плануванню цього роз�
витку, розробці відповідних стратегій та розвит�
ку за допомогою ІКТ. Відповідно інтеграція Ук�
раїни до будь�якого наддержавного об’єднання
вимагатиме від нашої держави наявності власно�
го стратегічного бачення розвитку інформаційно�
го суспільства та передумов для його реалізації.

Для подолання складного економічного стано�
вища, в якому опинилася Україна, необхідні інтен�
сивні методи, які мають знайти відображення у
розробці ефективної моделі економічного розвит�
ку країни. Новою складовою моделі під впливом
світових тенденцій стає інформаційна складова.

На думку О. Сосніна, особливості сучасного
етапу економіки пов’язані з необхідністю [15]:

1) забезпечити розвиток не самих по собі
виробничих потужностей, а започаткувати техно�
логічні перетворення сучасного рівня і масштабів;

2) органічно включити економіку країни у
світогосподарські глобальні процеси з метою
повнішого використання зовнішніх ресурсів роз�
витку та розміщення ринків збуту продукції влас�
ного виробництва;

3) модернізація вимагає не стільки зростан�
ня випуску окремих товарів (хоча це й не виклю�
чається), скільки формування внутрішніх інсти�
туційних та економічних структур і механізмів для
впровадження гнучких технологій на основі ін�
формаційних і комп’ютерних систем.

Висновки та перспективи подальших дослі>
джень. При дослідженні можливостей соціально�
економічного розвитку України надзвичайно гос�
тро постає питання про її інтеграцію до світової
економіки. Проте сучасний стан розвитку націо�
нальної економіки є надто незадовільним для
можливого наближення України до країн з розви�
нутою економікою. Головним гальмуючим факто�
ром стає вже не тільки економічний фактор. На�
разі розвинуті країни та більшість країн, що до�
сягли значного економічного зростання в останні
роки завдячують високому рівню соціально�еко�
номічного розвитку найвагомішому фактору сучас�
ності — інформатизації суспільства. Для України
інформатизація суспільства є досить новим та мало
опанованим елементом. Оскільки в Україні є до�
сить велика інформаційна нерівність, яка пов’я�
зана з низьким рівнем життя більшості громадян
і ця інформаційна нерівність стимулює процес
інформатизації українського суспільства, тому
першочерговим стає завдання піднесення добро�
буту широких мас населення. Це передбачає про�
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ведення політики підвищення доходів основної
маси громадян до рівня, який є достатнім, щоб
вони могли задовольняти ті необхідні потреби, які
диктує їм сучасне суспільство, в тому числі, що
стосується інформатизації.

Формування інформаційного суспільства
покликане забезпечити підвищення ефективності
використання потенціалу країни, реалізацію ме�
ханізмів розвитку цивілізації в цілому й орієнту�
ватися на задоволення інформаційних потреб усіх
членів суспільства.

Щоб Україна стала відомішою й авторитет�
нішою у світі, необхідно, спираючись на її досить
потужний науково�освітній і духовно�культурний
потенціал, зберігаючи і розвиваючи його, докла�
дати зусиль до виробництва інтелектуального
продукту, потрібного на світовому ринку. З цією
метою як стратегічне завдання необхідно забез�
печити державне сприяння відновленню і розвит�
ку інтелектуальної складової Національної про�
грами інформатизації, використовуючи науковий
потенціал НАН України та університетів.

Але інформатизація суспільства — це не про�
сто фактор соціально�економічного зростання
України. Саме інформатизація стає одним із виз�
начальних чинників економічного розвитку зав�
дяки використанню її у змінах структури ВВП та
при введенні інформатизації як ефективної скла�
дової в економічну модель розвитку країни.

Отже, саме розвиток ідей використання
інформаційної складової в розробці нової моделі
інтенсивного розвитку України дозволить не
тільки забезпечити необхідний соціально�еконо�
мічний розвиток, а й вивести країну на якісно
новий рівень розвитку економіки, що буде дос�
татнім не тільки для економічного добробуту ук�
раїнської нації, але й стане головною складовою
нового, гідного на світовій арені іміджу України.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню місця інтелектуального капіталу в національній економіці. Авто^
ром здійснено спробу розкрити особливості інтелектуального капіталу України в умовах інноваційного розвитку.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, інновації, знання, розвиток, суспільство.

Summary. This article is dedicated to the research of the place of intellectual capital in the national economy. The
author made an attempt to reveal the features of the intellectual capital of Ukraine in conditians of innovative development.

Key words: intellectual capital, human capital, innovations knowledge, development, society.

Постановка проблеми. У сучасному сус�
пільстві інтелектуальний капітал стає основою
багатства. Саме він визначає конкурентоспро�
можність економічних систем, виступає ключо�
вим ресурсом їх розвитку. У процесі створення,
трансформації й використання інтелектуально�
го капіталу беруть участь комерційні підприєм�
ства, державні й суспільні установи та органі�
зації, тобто всі суб’єкти ринкових відносин.
Здатність економіки створювати й ефективно
використовувати інтелектуальний капітал визна�
чає економічну силу нації, її добробут.

Відкритість суспільства для імпорту різнома�
нітних знань, ідей та інформації, здатність еко�
номіки продуктивно їх переробляти — саме від
цього залежить успішний соціально�економічний
розвиток будь�якої країни. У сучасному світі
фірма або організація — це виробник не так то�
варів, як знань. Інтелектуальний капітал більшою
мірою, ніж фізичні активи або фінансовий ка�
пітал, стає стійкою конкурентною перевагою. Ве�
лич нації нині визначається новітніми знаннями,
які вона здатна виробляти в процесі формування
та комерціалізації інтелектуального капіталу, що
виступають початковою та кінцевою стадіями
інтелектуальної інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блематика підвищення ефективності використан�
ня людських ресурсів і відтворення інтелектуаль�
ного потенціалу в умовах інноваційного перетво�
рення національної економіки та розвитку пост�
індустріального суспільства знаходяться в центрі
уваги багатьох вітчизняних і закордонних вчених.

Ці питання розглядають у монографіях та
періодичних наукових виданнях такі вчені, як
С. Бандур, Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, Б. Да�
нилишин, Т. Заяць, В. Іноземцев, В. Куценко,
Л. Пашко, М. Семикіна, В. Онікієнко, А. Чухно та ін.

Водночас проблеми, що виникають у забез�
печенні конкурентоспроможності вітчизняної
економіки у світовій інтелектуальній спільноті,
викликають необхідність здійснення подальших
розробок у цьому напрямку.

Мета статті — розкрити особливості інтелек�
туального капіталу України в умовах інновацій�
ного розвитку економіки.

Виклад основного матеріалу. Дослідженням
інтелектуального капіталу економісти почали зай�
матися лише в 90�х роках ХХ століття. Концеп�
ція інтелектуального капіталу не виникла сама
собою, а стала закономірним результатом гене�
зису світової економічної і філософської думки.
З того часу, як людство стало осмислювати свою
творчу продуктивну роль, своє значення в пере�
творенні навколишнього світу, найбільш допит�
ливі вчені намагалися розкрити таємницю твор�
чої сили людини, виявити її характерні якості і
властивості, оцінити, виміряти і дати кількісну
інтерпретацію. Результатом цих досліджень мож�
на вважати теорію інтелектуального капіталу, яка
ще не є сталою і потребує нових досліджень.

Сучасний етап суспільного розвитку характе�
ризується ключовою роллю інновацій і високих
технологій в економіці. В умовах становлення
постіндустріального суспільства здійснюється
перехід від моделі економічного розвитку, засно�
ваного на експорті природних ресурсів, до еко�
номіки знань, що є найпотужнішим відтворю�
вальним ресурсом людства.

В економіці створюються, поширюються та
використовуються конструктивні знання, що за�
безпечують якісне вдосконалення людського ка�
піталу. Останній одночасно відіграє роль переду�
мови та результату становлення і розвитку еко�
номіки знань: з одного боку, цей тип економіки
всебічно використовує знання в різних формах,
з іншого — створює їх у вигляді різноманітної
високотехнологічної продукції, висококваліфіко�
ваних послуг, наукової продукції тощо.

Вкладення у людський капітал забезпечує
формування інтелектуального капіталу. Грані роз�
межування між цими видами капіталу не завжди
помітні, адже їм притаманна спільна функція —
створення, генерування, закріплення і поширен�
ня знань, інформації як головних атрибутів інно�
ваційного розвитку економіки. Якщо інформація
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відображає зроблені висновки про явища й про�
цеси, то знання — результат аналізу, синтезу
інформації, методи її застосування на практиці.
Знання можна розглядати як економічний актив,
ресурс (компетенція економічного суб’єкта) і як
продукт (інновація) [1, с. 62].

Завдяки розвитку людського та інтелектуаль�
ного капіталу відбувається задоволення іннова�
ційних потреб. Інтелектуалізація суспільного
життя є неодмінною умовою побудови економі�
ки знань як визначального фактора конкуренто�
спроможності. Тому, знову ж таки, пріоритетом в
інноваційному розвитку економіки виступає інте�
лектуальний капітал, адже його політико�еконо�
мічна сутність виражається в історично визначе�
них відносинах з приводу формування й викори�
стання знань, які мають економічну цінність інте�
лектуальних здібностей працівників і господарю�
ючих суб’єктів, які забезпечують їх ефективне ви�
користання з метою додаткового доходу [2, с. 6].

Розвиток цих капіталів визначає рівень інно�
ваційності економіки. Саме тому знаннєва, інтелек�
туальна, інноваційна компонента дедалі більше
перетворюється на провідну на всіх етапах «життє�
вого циклу» нових товарів і послуг, домінує на стадії
проектування, виробництва, управління матеріаль�
ними і нематеріальними активами [3, с. 5].

У багатьох країнах визнана пріоритетність
розвитку інноваційної економіки, розв’язання
комплексу проблем освіти, науки та технологій,
створення сприятливих умов для новаторів і
підприємців у державній політиці. Методи реа�
лізації такої стратегії визначили місце і роль
більшості країн у світовій спільноті, забезпечили
провідні позиції лідерів у принципово важливих
напрямках економічної діяльності.

Перспективи побудови в Україні інтелекту�
ально�інноваційної економічної системи, особли�
во на галузевому рівні, гальмуються існуючими
інституціональними умовами. Знижується здат�
ність національної економіки до створення інно�
вацій, а також можливості впроваджувати пере�
дові іноземні технології.

Як вважають деякі вчені, інтелектуальний
капітал формується та функціонує у певному
інституціональному середовищі під впливом ба�
зисних і похідних інститутів [4, с. 125]. Ці інсти�
тути приймають форми неформальних та фор�
мальних норм і структур, які впливають на інте�
лектуальний капітал як складову економіки. До
формальних належать нормативно�правові акти,
а до неформальних — традиції, норми, установ�
ки, правила (табл. 1).

Стратегічний курс розвитку економіки Украї�
ни зорієнтований на формування її інноваційної
моделі, але економічні та фінансові проблеми
гальмують цей процес і не дозволяють країні
досягти належного рівня інноваційного розвит�
ку. Крім того, в Україні не розроблена чітка стра�

Таблиця 1
Складові інституціонального середовища формування>

функціонування інтелектуального капіталу

* Джерело: [5, с. 125].

тегічна програма інноваційного розвитку еконо�
міки, що може стати прямою загрозою її еко�
номічній безпеці, оскільки наша держава відстає
від розвинутих країн світу за технологічним роз�
витком на декілька десятків років.

Криза сучасного інноваційного виробницт�
ва зумовлюється та проявляється зменшенням
кількості кваліфікованих кадрів на вітчизняних
підприємствах, відсутністю методологічних ос�
нов управління процесом відтворення кадрово�
го потенціалу, особливо в галузях промислового
комплексу, невмінням та неготовністю персона�
лу перепрофілюватися та адаптуватися до нових
умов виробництва.

Аналіз закордонного досвіду і статистичних
даних свідчить, що звичайне запозичення інтелек�
туальних досягнень інших держав без ефективного
використання кадрового потенціалу нації не вирі�
шує проблеми створення незалежної національної
економіки [6, с. 69]. Динамізм, масштабність і
стійкість розвитку інтелектуальної сфери перетво�
рилися для будь�якої країни на вирішальний фак�
тор підвищення конкурентоспроможності еконо�
міки, економічного зростання, підвищення рівня
життя населення, оборонної, технологічної, еколо�
гічної та соціально�економічної безпеки.

Основною проблемою євроінтеграції Украї�
ни в науковий простір є занепад і поступове руй�
нування сфери науки, яка нині має низький рин�
ковий потенціал та здатність виконувати еконо�
мічну функцію. Суттєво знизився і соціальний
статус наукової діяльності у суспільстві.

Всі ці негативні тенденції пояснюються, у
першу чергу, послабленням ролі держави у сфері
управління дослідженнями і розробками, їх ко�
ординації, відсутністю системи управління знан�
нями в країні та проблемою недофінансування
науково�дослідних і конструкторських розробок.
За останні роки витрати на наукові дослідження
та розробки в Україні склали в середньому за рік
0,3–0,5 % ВВП [7, с. 15]. Як засвідчує світова
практика, якщо на фінансування науки припадає
менше 1 % ВВП, вона виконує лише освітню і
пізнавальну функцію; якщо ж більше 1 % — еко�
номічну функцію. У країнах Євросоюзу видатки
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на розвиток науки в середньому складають 2 %,
освіти — 10–12 % ВВП [8, с. 36].

Основними джерелами фінансування науко�
во�дослідних робіт, які сприяють продукуванню
знань та їхній трансформації у матеріальне вироб�
ництво, є Державний бюджет, держзамовлення,
замовлення підприємств, іноземні інвестиції.
Позабюджетне фінансування характеризується
високою часткою в ньому приватного підприєм�
ницького сектора (31 %), на відміну від держав�
ного, який у 6 разів менший [9].

Важливо також ширше залучати іноземний
капітал, але це джерело фінансування поки що в
Україні задіяне недостатньо. Те саме можна ска�
зати і про банківське кредитування, активізацію
участі приватного капіталу, використання заоща�
джень населення, підвищення ефективності про�
грамно�цільової форми у системі фінансування
інноваційної діяльності. А найперспективнішим
нам видається ефективне залучення корпоратив�
ного сектора економіки з відповідними держав�
ними гарантіями фінансового забезпечення нау�
ково�інформаційної і технологічної діяльності.

Проблема недофінансування освіти сприяє
зниженню пріоритетності її ролі як визначально�
го фактора людського розвитку, що, у свою чер�
гу, вплинуло на зниження науково�технічного
потенціалу країни. Внаслідок цього протягом
останніх років спостерігається відтік з України
кваліфікованих наукових і технічних кадрів, ма�
совий перехід учених в інші сфери діяльності,
занепад багатьох наукових шкіл, стрімка деграда�
ція матеріально�технічної бази наукових та нау�
ково�технологічних досліджень.

Також збільшилася кількість науковців вищої
кваліфікації, які працюють поза наукою, нарос�
тають процеси сумісництва. Загальна чисельність
сумісників у вітчизняній науці сягає близько 65
тис. осіб, або понад третини наявного штатного
персоналу наукових організацій країни. Дослід�
ники, доктори і кандидати наук складають май�
же половину чисельності сумісників. Окрім того,
від 5 до 10 % науковців вищої кваліфікації віком
до 60 років взагалі не беруть участі у науковій і
науково�технічній діяльності [10, с. 151].

Водночас у деяких західноєвропейських краї�
нах розроблені державні програми щодо залучен�
ня до роботи у наукоємні і високотехнологічні
галузі економіки «дешевих» іноземних спеціа�
лістів вищої кваліфікації, що сприяє активізації
міграції українських науковців за кордон.

Невизначеність стратегії інноваційного роз�
витку України підтверджується результатами не�
залежних оцінок світового рейтингу конкуренто�
спроможності національних економік, який що�
річно надається Всесвітнім економічним фору�
мом (ВЕФ). Підсумки цього дослідження опри�
люднені у «The Global Competitiveness Report.
World Economic Forum». У звіті ВЕФ представлені

два індекси, на основі яких складають рейтинги
країн, — індекси глобальної конкурентоспромож�
ності (Global Competitiveness Index, GCI) та індек�
си конкурентоспроможності бізнесу (Business
Competitiveness Index, BCI). У 2010 році Україна
посідає 82 місце серед 133 країн світу (у 2005 р.
вона посідала 64 місце) [11].

Група лідерів (країн, що увійшли до першої
десятки) складається зі США, Швейцарії, Данії,
Швеції, Німеччини, Фінляндії, Сінгапуру, Японії,
Великої Британії та Нідерландів. Україна хронічно
відстає від більшості, поступається Литві, Латвії,
Угорщині, Польщі, Хорватії, Росії, Казахстану, Уз�
бекистану, Азербайджану, В’єтнаму, Бразилії. Такі
показники свідчать про втрати інтелектуального
капіталу нації, гальмування розбудови інноваційно�
го суспільства, економіки, яка ґрунтується на роз�
повсюдженні та використанні наукових знань.

У сучасних складних економічних умовах пе�
ред суб’єктами господарювання постає безліч про�
блем, пов’язаних з удосконаленням та підвищен�
ням ефективності виробництва, збереженням кон�
курентоспроможності, забезпеченням високих
результатів діяльності. Все це вимагає впроваджен�
ня новітніх досягнень науки і техніки у виробни�
чий процес, використання прогресивних методів
організації та управління діяльністю підприємства.

Для відродження та інтенсивного розвитку
реального сектора економіки в Україні потрібен
висококваліфікований персонал, що володіє су�
часними знаннями та навичками [12, с. 322]. Існує
думка, що такої робочої сили, в тому числі фахівців
з високим рівнем освіти й інтелектуальним потен�
ціалом, в Україні сьогодні цілком достатньо
[13, с. 4]. Однак аналіз реальної ситуації свідчить,
що в галузях вітчизняної промисловості, які виз�
начають науково�технічний прогрес (приладобуду�
вання, точне машинобудування, радіоелектроніка
та інші наукомісткі галузі), за роки реформ втра�
чено понад 70 % виробничого персоналу.

Нова кадрова політика в Україні вимагає фор�
мування та функціонування нових механізмів і
форм управління людськими ресурсами. Необхід�
не їхнє теоретичне обґрунтування, оскільки зміню�
ються умови формування, розвитку та затребува�
ності кваліфікованих кадрів. Відбуваються суттєві
зміни в плануванні, фінансуванні, організації про�
цесу управління кадрами промислових підпри�
ємств, поширюються процеси регіоналізації, інтег�
рації, диверсифікованості виробництва [14, с. 114].

Логічним шляхом виходу з критичної ситу�
ації можна вважати взаємовигідне об’єднання
зусиль сфер науки, економіки та освіти.

На етапі переходу до інноваційної економі�
ки в період формування економіки знань на ос�
нові впровадження високих технологій і комп’ю�
теризації всіх сфер людської діяльності необхід�
но кардинально змінити відношення до головної
продуктивної сили суспільства — людини висо�
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коінтелектуальної, високопродуктивної праці.
Роль висококваліфікованого фахівця в іннова�
ційному процесі, у створенні та реалізації висо�
котехнологічних інноваційних проектів вирі�
шальна і постійно зростатиме. Об’єктивна потре�
ба інноваційного розвитку економіки вимагає
нової концепції підготовки кадрів. В її основу
повинні бути покладені такі принципи:

— розвиток і самореалізація творчої особистості;
— постійна націленість на генерацію перс�

пективних науково�технічних нововведень, по�
шук шляхів і методів їх практичної реалізації;

— орієнтація на підготовку висококваліфіко�
ваних і високоінтелектуальних фахівців, систем�
них менеджерів інноваційної діяльності;

— відношення до процесу навчання та підго�
товки кадрів як до складової виробничого проце�
су, коли витрати на підготовку кадрів повинні
сприйматися не як витрати на працівників, а як
довгострокові інвестиції, необхідні для процвітан�
ня підприємства, регіонів і країни в цілому;

— забезпечення управління соціальними та
психологічними аспектами процесу створення
інновацій, використання творчого потенціалу
колективу, прискореного широкомасштабного
впровадження у практику інноваційних розробок;

— створення системи безперервного навчання,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
інтегрованої у виробництво інноваційної продукції;

— співробітництво університетів та інших
вищих навчальних закладів з передовими підпри�
ємствами будь�яких форм власності, що реалізу�
ють інноваційні проекти, та їх спільна діяльність
щодо розробки спеціалізованих навчальних про�
грам, видання підручників, монографій з метою
підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Кадрове забезпечення розвитку інноваційної
діяльності — одна зі складових інноваційних про�
цесів. Підготовка кадрів для інноваційної діяль�
ності повинна носити комплексний характер, за�
безпечуючи весь «життєвий цикл» інновацій. При
створенні та виробництві інноваційного продукту
потрібні команди фахівців, що вміють аналізува�
ти ринок, здійснювати стратегічне планування й
управління проектами, проводити фундаментальні
та прикладні наукові дослідження, організовувати
інноваційну інфраструктуру. Також вони повинні
здійснювати дослідно�конструкторські та техно�
логічні розробки, організовувати експерименталь�
не виробництво, гарантувати захист інтелектуаль�
ної власності, просувати продукт на ринки, забез�
печувати експлуатацію інновацій.

Наразі отримання доходу від накопиченого
капіталу інноваторів�науковців ускладнюється че�
рез те, що в Україні багато науковців, які мають
нові розробки, що втілили їхню працю, досвід,
знання, засвідчили права інтелектуальної власності
відповідними свідоцтвами, патентами, не в змозі
продати свої інновації, бо фактично їх власником

є організація, де вони зайняті. Крім того, переваж�
на більшість підприємців не мають необхідних
коштів для виробничого впровадження інновацій.

Актуалізація питань відтворення інтелекту�
ального капіталу, що зумовлена інноваційним
типом розвитку економіки, вимагає переосмис�
лення ролі держави в забезпеченні цього проце�
су та виражається в його апріорному впливі на
функціонування таких сфер, як наука, освіта й
економіка, суспільна роль яких набуває значен�
ня сфер, що формують інтелект нації.

Зміна парадигми розвитку промислового сек�
тора української економіки та необхідність пере�
ходу на інноваційну стадію її розвитку вимагає
створення на державному рівні інституційного
механізму стійкого відтворення кадрового потен�
ціалу за допомогою проведення системної дер�
жавної політики у сферах, що формують інтелек�
туальний потенціал країни.

Зазначене передбачає осмислення та законо�
давче закріплення довгострокових цілей і системи
пріоритетів держави, а також форм її участі у про�
цесі розширеного відтворення кадрового потенціа�
лу вітчизняних промислових підприємств. На наш
погляд, механізм стійкого відтворення інтелектуаль�
ного капіталу національної економіки повинен
включати комплекс таких взаємопов’язаних заходів:

1) упровадження ефективних механізмів дер�
жавного фінансування відтворення інтелектуаль�
ного капіталу. Держава повинна прагнути до ство�
рення системи, що підвищує ймовірність одер�
жання вищої освіти незаможними, але здібними
громадянами, шляхом надання фінансової допо�
моги, що компенсують на пільговій, зворотній
основі значну частину індивідуальних витрат;

2) розробки моделей взаємодії держави, бізне�
су та суспільства за допомогою залучення у сферу
відтворення кадрового потенціалу недержавних
підприємств та установ, створення сприятливих
умов для їх діяльності. Вітчизняна економіка має
гостру потребу в життєздатних інститутах соціаль�
ного партнерства у сфері зайнятості для коорди�
нації діяльності населення, недержавних і держав�
них підприємств, що представляють інтереси їх
союзів та асоціацій. У країнах з розвиненою еко�
номікою саме такі інститути забезпечують стійкі,
ефективні зв’язки між роботодавцями, освітніми
установами та населенням і відповідно швидку
адаптацію трудової сфери до змін в економіці. У
нашій країні такі інститути тільки зароджуються;

3) розробки державних і регіональних про�
гнозів потреби в кадрах, що припускають форму�
вання держзамовлення на підготовку, підвищен�
ня кваліфікації та перепідготовку кадрів;

4) удосконалення структури служби зайня�
тості, її функцій і системи фінансування.

Отже, за світовим виміром конкурентоспро�
можним є не той, хто використовує найдешевші
виробничі ресурси чи здійснює великомасштабні
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фінансові операції, а той, хто безперервно вдос�
коналюється і впроваджує інновації. Сьогодні
досягли успіху держави, які не володіють багати�
ми природними ресурсами, натомість мають доб�
ре розвинену освіту і науку, потужний людський
капітал. У постіндустріальному суспільстві на
перший план виходять інтелектуальні фактори
економічного зростання у вигляді інноваційного
капіталу, інтелектуального продукту, інтелекту�
альної власності, які відіграють у становленні
нової економіки ту саму роль, що матеріально�
речовий чинник — в індустріальній. У цьому
контексті вони набувають значення стратегічно�
го фактора економічного розвитку.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Як
доводять результати функціонування провідних
економічних систем світу, інтелектуальний капітал
є домінантою економічного процесу на сучасному
етапі розвитку. Процеси його відтворення, накопи�
чення та управління ним визначають перспективи
й орієнтири розвитку України — перехід до еконо�
міки інтелектуального типу. Такий перехід, у свою
чергу, надасть країні конкурентних переваг на світо�
вому ринку шляхом формування та функціонуван�
ня високоінтелектуальних галузей, нанотехнологій,
новітніх видів виробництва. Оскільки основним
стратегічним ресурсом економічного зростання є
інтелектуальний капітал національного господар�
ства, то забезпечення його формування нині —
єдиний механізм виходу з глобальної кризи.
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Анотація. Автором розглянуто зміни, що відбулися у складі місцевих податків і зборів з прийняттям
Податкового кодексу України. Досліджено вплив місцевих податків і зборів на фінансове забезпечення місцевих
бюджетів.

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеві бюджети, податкова система, Податковий кодекс,
зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів.

Summary. The author considers the changes that have occurred within the local taxes and duties with the adoption
of the Tax Code of Ukraine. The effect of local taxes and levies on financial support for local budgets is investigated.

Key words: local taxes and fees, the local budgets, the tax system, the Tax code, strengthening of the financial
base of local budgets.

Постановка проблеми. В сучасних умовах
постає негайна потреба у зміцненні фінансових
ресурсів органів місцевої влади. Місцеві бюдже�
ти відіграють значну роль у соціально�економіч�
ному розвитку території, адже саме з них фінан�
суються заклади освіти, культури, охорони здо�
ров’я населення, засоби масової інформації та
різноманітні молодіжні програми, видатки на
упорядкування населених пунктів.

Забезпечення незалежності органів місцево�
го самоврядування значною мірою визначаєть�
ся рівнем їх фінансової самостійності, в досяг�
ненні якої важливу роль повинно відігравати
місцеве оподаткування.

Аналіз досліджень та публікацій. Нині питан�
ня про ефективне формування фінансових ре�
сурсів місцевих бюджетів, ролі місцевих податків
і зборів перебувають у центрі уваги багатьох ук�
раїнських вчених, таких як М. А. Гапонюк,
В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко та A. A. Славкова,
О. Д. Василик, В. М. Опарін, О. П. Кириленко, а
також зарубіжних дослідників — Б. Аллан, Ш. Блан�
карт, Мертон Роберт, Дж. Е. Стігліц і інші. Ці
вчені у своїх працях досліджують економічний
зміст і призначення того чи іншого місцевого
податку та збору, роль місцевих податків і зборів
у соціально�економічному розвитку суспільства,
переваги та недоліки місцевого оподаткування
в Україні, висвітлюють зарубіжний досвід щодо
його перспектив у майбутньому.

Метою статті є дослідження змін, що відбу�
лися у складі місцевих податків і зборів з прий�
няттям Податкового кодексу України. Аналіз
впливу місцевих податків і зборів на фінансове
забезпечення місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Місцеві бюджети,
сформовані відповідно до рівнів адміністративно�
територіального поділу, складають фінансову осно�

ву місцевого самоврядування в Україні. Дохідна
частина місцевих бюджетів формується з трьох
джерел: переданих загальнодержавних доходів, міс�
цевих податків і зборів, міжбюджетних трансфертів.

У сучасних умовах у доходах місцевих бю�
джетів провідне значення мають загальнодер�
жавні джерела надходжень, які пропорційно роз�
поділяються за різними рівнями місцевих бю�
джетів. Частка переданих загальнодержавних до�
ходів коливається на рівні 55–60 %, серед них
найбільшу частку займають податок з доходів
фізичних осіб та плата за землю. Питома вага
місцевих податків і зборів є низькою, їхня частка
у структурі доходів місцевих бюджетів за період з
2006 р. по 2010 р. становила не більше 2 %. Час�
тка трансфертів становить 42–45 % [1, с. 112].

Місцеві податки і збори пройшли довгий
шлях свого становлення. Початком формування
місцевого оподаткування в Україні став прийня�
тий 20 травня 1993 року Декрет Кабінету Мі�
ністрів України «Про місцеві податки та збори»,
до якого в подальшому було внесено зміни та
доповнення. Згідно з цим Декретом справлялись
такі види податків і зборів: готельний збір; збір
за парковку автомобілів; ринковий збір; збір за
видачу ордера на квартиру; збір із власників со�
бак; курортний збір; збір за участь у бігах на іпод�
ромі; збір за виграш на бігах; збір з осіб, які бе�
руть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; по�
даток із реклами; збір за право використання міс�
цевої символіки; збір за право проведення кіно�
і телезйомок; збір за проведення місцевих аук�
ціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; кому�
нальний податок; збір за проїзд територією при�
кордонних областей автотранспорту, що прямує
за кордон; збір за видачу дозволу на розміщення
об’єктів торгівлі, збір за розвиток рекреаційного
комплексу в Автономній Республіці Крим [2].
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Як свідчить аналіз статистичних даних, над�
ходження місцевих податків і зборів за 2006–2010
роки зросли на 27,6 % і 2010 року становили 819,
4 млн. грн. (рис. 1).

виникають у сфері справляння податків і зборів,
зокрема, визначає вичерпний перелік податків і
зборів, що справляються в Україні, та порядок їх
адміністрування, платників податків та зборів, їх
права та обов’язки, повноваження та обов’язки їх
посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальних за порушення
податкового законодавства. Платниками місцевих
податків і зборів є юридичні особи незалежно від
форм власності і підпорядкування, включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні
юридичні особи, які здійснюють свою діяльність
на території України, а також фізичні особи [6].
Що стосується місцевого оподаткування, то справ�
лятиметься два види місцевих податків (податок
на нерухоме майно та єдиний податок) і три збо�
ри: (збір за провадження деяких видів підприєм�
ницької діяльності, збір за місця для паркування
транспортних засобів й туристичний збір).

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки — платниками є фізичні осо�
би — власники житлової нерухомості (набуває
чинності з 01.01.2012 р.). Базою оподаткування
є площа об’єкта житлової нерухомості і обчис�
люється органами ДПС. Ставки встановлюють�
ся органами місцевого самоврядування в залеж�
ності від площі квартири або житлового будин�
ку (1 % та 2,7 %). При цьому база оподаткуван�
ня зменшується: для квартир — на 120 м2, для
житлових будинків — на 240 м2.

Стягнення цього податку відповідає голов�
ним принципам формування податкових доходів
місцевих бюджетів. По�перше, цей податок відпо�
відає принципу територіальної прив’язки, оскіль�
ки об’єкти нерухомості зв’язані з певною тери�
торією. По�друге, він відповідає принципу одер�
жуваної вигоди, тобто його можна розглядати як
плату за місцеві суспільні блага, оскільки збіль�
шення надання таких благ (зокрема, поліпшення
місцевої інфраструктури) зумовлює зростання
попиту на житло та іншу нерухомість у відповід�
них регіонах. По�третє, стягнення податку на
нерухомість відповідає принципу широкого роз�
поділу податкового тягаря, оскільки дозволяє
залучити максимальну кількість жителів і під�
приємств адміністративно�територіальних оди�
ниць, які у більшості своїй є власниками або
орендарями певної нерухомості, до участі у фор�
муванні доходів місцевих бюджетів [7, с. 95].

2. Збір за місця для паркування транспорт�
них засобів — платниками є юридичні та фізичні
особи — підприємці, які проводять діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів
на майданчиках для платного паркування та спе�
ціально відведених автостоянках.

Базою оподаткування є площа земельної ді�
лянки, відведена для паркування, а також площа
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які по�
будовані за кошти місцевого бюджету. Ставки —

Рис. 1. Динаміка надходжень місцевих податків
і зборів за 2006–2010 роки. Джерело: [3, с. 80]

Як видно з рис. 1, починаючи з 2006 року
динаміка надходжень місцевих податків і зборів
має зростаючу тенденцію до 2008 року, але їх
частка у структурі доходів місцевих бюджетів
відображає спадну тенденцію з 2,1 % у 2006 році
до 1,3 % у 2010 році.

Структура місцевих податків і зборів протягом
2006–2010 років зазнала деяких змін, а саме:
збільшення питомої ваги ринкового збору на 4,5 %,
збору за припаркування автотранспорту — 2,5 %,
податку з реклами — 0,5 %, збору за право вико�
ристання місцевої символіки — 0,8 % (рис. 2).

Рис. 2. Структура місцевих податків і зборів
у 2006–2010 роках. Джерело: [4, с. 80]

Що стосується інших місцевих податків і зборів,
то вони відіграють досить незначну роль у форму�
ванні доходів місцевих бюджетів. Обсяг їх надхо�
джень у 2009 р. становив лише 0,4 % від загального
обсягу надходжень місцевих податків і зборів.

У більшості розвинених країн світу місцеві
податки та збори становлять 5–30 % усіх подат�
кових надходжень до зведених бюджетів. В Японії
місцеві податки та збори становлять 35 % доходів
органів місцевого самоврядування, у Великобри�
танії — 37 %, в Німеччині — 46 %, у Франції —
67 %, у США — 66 %. Найбільшими за питомою
вагою серед місцевих податків та зборів є місце�
вий корпоративний податок, місцевий податок з
доходів, податок на нерухомість [5, с. 114].

2 грудня 2010 року було прийнято Податко�
вий кодекс України, який регулює відносини, що
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від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної
плати за 1 кв. м площі за кожний день діяльності

3. Збір за провадження деяких видів підприє�
мницької діяльності (торговий патент). Строк дії
торгового патенту — 60 місяців.

Платниками збору є суб’єкти господарюван�
ня (юридичні особи та фізичні особи — під�
приємці), їх відокремлені підрозділи, які отриму�
ють торгові патенти та провадять такі види
підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу
товарів;

б) діяльність з надання платних побутових
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Мі�
ністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах
обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення
державних грошових лотерей).

Ставка прив’язана до розміру мінімальної за�
робітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

4. Туристичний збір, визначений статтею 268
Податкового кодексу, є поєднанням курортного
та готельного зборів. Базою справляння цього
збору визначено Податковим кодексом як вар�
тість усього періоду проживання (ночівлі). Відпо�
відно до Декрету розмір курортного збору стано�
вив 10 % неоподаткованого мінімуму за весь пе�
ріод проживання, а готельного — не більше 20 %
добової вартості проживання, тоді як відповідно
до Податкового кодексу ставка туристичного збо�
ру становить 0,5–1 % від бази справляння збору.
Звітність за туристичний збір подається, як і
звітність за збір за місця для паркування транс�
портних засобів, щокварталу [8, с. 84]. Платни�
ками є громадяни України, іноземці, які прибу�
вають на територію відповідної громади й отри�
мують послуги з тимчасового проживання (но�
чівлі) із зобов’язанням залишити територію.

Не є платниками особи: які постійно прожи�
вають, у т. ч. на умовах договорів найму; які при�
були у відрядження; інваліди, діти�інваліди; ве�
терани війни; учасники ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС; особи, які прибули за путівками.

5. Єдиний податок. Згідно з Податковим
кодексом з 1 січня 2011 року до внесення змін до
вищезгаданого кодексу оподаткування суб’єктів
малого підприємництва здійснюватиметься від�
повідно до Указу Президента України «Про спро�
щену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва» (далі — Указ)
з урахуванням деяких особливостей. Так, якщо до
01.01.2011 р. Держказначейство розподіляло пе�
рераховані платниками суми єдиного податку у
пропорціях, установлених статтею 2 Указу: до
місцевого бюджету (43 %), на загальнообов’язко�
ве державне соціальне страхування (15 %) та до
Пенсійного фонду (42 %), то тепер такий розподіл
не проводитиметься.

Починаючи з 01.01.2011 р. платники сплачу�
ватимуть єдиний податок на рахунок відповідно�
го бюджету тільки в розмірі 43 % від загальної
суми єдиного податку, як це встановлено статтею
2 Указу, а решту самостійно перераховуватимуть
у вигляді єдиного соціального внеску в порядку,
визначеному Законом України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» [9, с. 40].

Зарахування місцевих податків і зборів до
відповідних місцевих бюджетів здійснюється
відповідно до Бюджетного кодексу України.

За січень�березень 2011 року обсяг місцевих
податків і зборів становить 634,0 млн. грн., що у
3,4 раза більше, ніж у минулому році, що позна�
чилось на їх частці у структурі доходів місцевих
бюджетів — 3,4 % проти 1,1 % (навіть при скасу�
ванні значної кількості місцевих податків і зборів
відповідно до Податкового кодексу) [10].

За даними щомісячного видання «Моніто�
ринг основних індикаторів бюджетної та бан�
ківської систем України станом на 01.06.2011»,
виконання річного плану доходів місцевих бю�
джетів за п’ять місяців 2011 року становить
38,8 %, що є найбільшим значенням за останні
роки. Унаслідок зарахування до місцевих податків
і зборів надходжень від сплати єдиного податку
їх обсяги збільшились у понад 2,5 раза [11]. Отже,
ми спостерігаємо позитивні тенденції в надхо�
дженнях до місцевого бюджету, і це, не врахову�
ючи той факт, що ще не введено податок на неру�
хоме майно, відмінне від земельної ділянки (з
01.01.2012 р.), який повинен закумулювати знач�
ну частку надходжень до місцевого бюджету.

На сучасному етапі в Україні існує низка
проблем, які не дозволяють місцевим податкам
та зборам брати головну участь у формуванні до�
ходів місцевих бюджетів:

— надмірні витрати на адміністрування;
— складність процедури оподаткування;
— обмеження прав місцевої влади щодо вста�

новлення і сплати місцевих платежів;
— нераціональний розподіл повноважень міс�

цевих органів влади на делеговані й власні завдан�
ня та функції, які призводять до зменшення ефек�
тивності та рівня відповідальності місцевого само�
врядування за використання бюджетних коштів;

— пряме втручання органів державної влади
у діяльність органів місцевого самоврядування;

— нерозвиненість самооподаткування як аль�
тернативної форми надходжень до місцевого
бюджету [12, с. 155];

— фіскальна функція місцевих податків і зборів
має другорядне значення, що призводить до змен�
шення питомої ваги в доходах місцевих бюджетів.

Висновки та перспективи подальших розвідок.
З прийняттям Податкового кодексу було значно
скорочено перелік місцевих податків і зборів, але
це відбулося за рахунок скасування податків та
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зборів із вкрай низькою або взагалі відсутньою
фіскальною віддачею. Податковий кодекс забезпе�
чує регулювання справляння принципово нового
податку — податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки. До складу місцевих податків
і зборів передано податки, що належали до загаль�
нодержавних, але згідно із Бюджетним кодексом
та законами України про Державний бюджет на
відповідні роки зараховувалися до суми доходів
місцевих бюджетів (єдиний податок, збір за про�
вадження деяких видів підприємницької діяль�
ності). Податковий кодекс фактично відновив
сплату готельного збору (скасованого з 1.01.2004 р.),
об’єднавши його з курортним збором, упровадив�
ши справляння туристичного збору. Необхідним
елементом місцевих податків і зборів повинен ста�
ти земельний податок, який відповідно до Бюджет�
ного кодексу зараховується до доходів місцевих
бюджетів. Чинна система місцевого оподаткуван�
ня не забезпечує фінансової автономії та незалеж�
ності місцевого самоврядування.

На нашу думку, для підвищення ролі місце�
вого оподаткування у формуванні фінансових
ресурсів регіону доцільно:

— розробити механізм адміністрування по�
датку на нерухомість як одного із найперспектив�
нішого у фіскальному значенні місцевих податків;

— включити до складу місцевих податків і
зборів податок з доходів фізичних осіб і плату за
землю, які є бюджетоутворюючими в доходах
місцевих бюджетів;

— покращити податковий менеджмент у
сфері місцевих податків і зборів, акцентуючи
увагу на посиленні фінансового контролю.

Важливо, щоб за рахунок власних податко�
вих джерел місцеві органи влади могли фінансу�
вати 60–80 % своїх потреб. У цьому разі їх за�
лежність від рішень вищих органів влади стосов�
но дохідної частини місцевих бюджетів буде
мінімальною. Вирішення комплексу проблем, що
склалися на місцевому рівні, дасть змогу значною
мірою оптимізувати бюджетні відносини в нашій
країні та зміцнити економічну самостійність ад�
міністративно�територіальних одиниць. А це,
своєю чергою, призведе до зростання рівня полі�
тичної незалежності та фінансового забезпечен�
ня місцевого самоврядування, сприятиме розбу�
дові демократичної держави.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
В УКРАЇНІ

Анотація. Визначено основні тенденції запровадження карткових платіжних інструментів, описані про^
блеми їх функціонування, конкретизовані оптимальні шляхи удосконалення карткових платіжних інструментів,
на підставі чого запропонований елемент організаційно^управлінської структури банківських установ.

Ключові слова: карткові платіжні інструменти, платіжна картка, голографічний захисний елемент,
«стоп^лист».

Summary. In this article the main trends of the implementation of card payment instruments are given, the problem
of their functioning are described, the optimum ways ways of improvement of card payment instruments are specified
on the basis of which the element of organizational administrative structure of bank institutions is offered.

Key words: card payment instruments, payment card, holographic protective element, «stop^list».

Постановка проблеми. Ринок банківських
послуг останнім часом розвивається під значним
впливом передових технологій. Одним із на�
прямків банківської діяльності є карткові пла�
тіжні технології. Крім того, все більшого поши�
рення набувають операції з використанням пла�
тіжних карток. Для пересічного українця вже не
є новинкою банкомат, не дивує, що з його допо�
могою можна отримати не тільки заробітну пла�
ту, але і здійснити різного роду платежі.

Аналіз літературних джерел. Теоретичні, мето�
дичні, економіко�організаційні питання форму�
вання ринку сучасних карткових платіжних
інструментів стали провідними темами дослі�
дження відомих зарубіжних та вітчизняних еко�
номістів, зокрема Б. Вишивана, Н. Набоки, Є. Те�
рехова, В. Марченка, М. Шерстюк та ін.

Однак у сучасних умовах розвитку національ�
ної економіки проблеми впровадження нових та
удосконалення існуючих платіжних інструментів на
карткових носіях потребують подальшого вивчен�
ня, зокрема, існують певні проблеми з організацією
функціонування карткових платіжних інструментів.

Мета наукового дослідження полягає у: 1) ана�
лізі тенденцій, пов’язаних із запровадженням кар�
ткових платіжних інструментів; 2) огляді проблем
функціонування карткових платіжних інстру�
ментів; 3) конкретизації найбільш оптимальних
шляхів удосконалення процесу функціонування
карткових платіжних інструментів; 4) формулю�
ванні конкретних авторських пропозицій щодо
організації відділу інформування населення щодо
можливостей банківських карткових інструментів.

У науковому дослідженні використано за�
гальнонаукові методи дослідження: метод аналі�
зу і синтезу, метод узагальнення (для досліджен�
ня шляхів удосконалення запровадження картко�
вих платіжних інструментів в Україні) та систе�
матизації (для виявлення оптимальної організа�

ційно�управлінської структури банку, зокрема
відділу зв’язків із суспільством).

Викладення основного матеріалу. Ринок пла�
тіжних карток в Україні почав формуватися у 1996
році, коли вітчизняними банками було емітова�
но перші картки міжнародних платіжних систем
MasterCard International і Visa International. Ос�
новними економічними передумовами введення
карток в Україні стали: 1) зменшення витрат на
підтримку готівкового грошового обігу; 2) при�
єднання України до давно відомих механізмів
електронних платежів; 3) застосування безготів�
кових засобів платежу. Поряд з цим найбільші
українські банки розпочали емісію локальних
платіжних карток внутрішньобанківських (одно�
емітентних) платіжних систем [1, с. 12].

Відповідно до Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» «платіжна
картка — це спеціальний платіжний засіб у ви�
гляді пластикової чи іншого виду картки, що ви�
користовується для ініціювання переказу коштів
з рахунка платника або з відповідного рахунка
банку з метою оплати вартості товарів і послуг,
перерахування коштів із своїх рахунків на рахун�
ки інших осіб, отримання коштів у готівковій
формі в касах банків через банківські автомати, а
також здійснення інших операцій, передбачених
відповідним договором» [2].

Важливе значення для потенційних утриму�
вачів платіжних карток має інформація про різно�
види карткових платіжних інструментів, які про�
понує банківська система держави. Адже обіз�
наність споживачів щодо різних видів банківсь�
ких послуг у цій сфері дає змогу обрати оптималь�
ний продукт відповідно до їхніх потреб, рівня
доходів та стилю життя.

За станом на 1 січня 2010 року 146 банків
(80 % від загальної кількості, які мають банківсь�
ку ліцензію) є членами вітчизняних внутрішнь�
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одержавних і міжнародних карткових платіжних
систем і здійснюють емісію та еквайринг платіж�
них карток. Загальний обсяг грошових ресурсів,
які отримані за платіжними картками, на
01.01.2010 р. складав 45 346 тис. грн.; з них
кількість платіжних карток, по яких була здійсне�
на хоч би одна операція протягом року, зменши�
лася на 2 586 тис. шт., або на 6 % (із 41 162 тис.
шт. до 38 576 тис. шт.).

Що стосується кількості платіжних карток,
які емітовані українськими банками, тут теж
спостерігається тенденція зменшення — на 75 %
(з 38 576 тис. шт. до 29 104 тис. шт.). Однією з
основних причин спаду емісії платіжних карток
стала економічна криза, у зв’язку з якою вико�
ристання кредитної карти стало задоволенням
не з дешевих. Крім того, банки побоювалися, що
за рахунок цих коштів клієнти, що втратили ро�
боту, житимуть або розплачуватимуться по інших
кредитах.

Сума операцій із платіжними картками
прямо пропорційно залежить від кількості про�
ведених операцій. Так, за 2002–2008 рр. спос�
терігалося зростання загальної кількості опе�
рацій, а також збільшення обсягів безготівко�
вих і наявних готівкових розрахунків. У 2009
році відбулися деякі зміни в динаміці зміни
кількості операцій: загальна кількість операцій
скоротилася на 44 млн. шт., при цьому кількість
безготівкових платежів збільшилася на 10 млн.
шт. і складала 77 млн. шт., або 13 %, а кількість
операцій по зняттю готівки зменшилася на 54
млн. шт. і дорівнювала 513 млн. шт., або 87 %
від загальної кількості операцій [3].

Таким чином, утримувачі платіжних карток
українських банків в Україні використовували
їх в основному для отримання готівки. Сьогодні
вітчизняний картковий бізнес переживає етап
«завоювання довіри населення», що в умовах
глобальної фінансової кризи, яка відчутно тор�
кнулася й України, створює додаткові пробле�
ми та перешкоди для банківських установ. На�
самперед, це пов’язано з тим, що платіжні кар�
тки не виконують сповна покладені на них
функції, тобто не стають платіжним засобом, за
допомогою якого клієнт оплачує необхідні йому
товари і послуги. Пояснюється це тим, що кар�
тковий ринок виріс на хвилі зарплатних про�
ектів. Таким він, по суті, і залишається, оскіль�
ки переважна кількість утримувачів карток ви�
користовує їх двічі в місяць — для отримання
авансу і заробітної плати. Отже, значна части�
на карток залишається для їх власників вик�
лючно інструментом отримання готівки через
банкомат, і не більше.

Як уже зазначалося вище, однією з вад роз�
витку системи карткових платіжних інструментів
у нашій державі є недостатній рівень поінформова�

ності суспільства про різновиди платіжних карток,
їх характеристики та сфери використання. Саме
тому автори пропонують створити у кожному бан�
ку відділ, який би займався інформуванням насе�
лення, зокрема фізичних осіб, про існуючі та нові
можливості банківських карткових інструментів.
Створення такого відділу зв’язків із суспільством
передбачає не тільки роботу з рекламування бан�
ківських продуктів, але й безпосереднє спілкуван�
ня з потенційними клієнтами банку. Перевагою
такого спілкування є спокійне, зрозуміле доведен�
ня інформації щодо сфер застосування банківсь�
ких платіжних карток потенційному клієнту бан�
ка. Безумовно, послуги такого відділу повинні бути
безкоштовними, що забезпечить його попу�
лярність серед населення. На наш погляд,
організаційно�управлінська структура відділу зв’яз�
ків із суспільством повинна виглядати так, як по�
дано на рис. 1. Наведемо авторське бачення умов
функціонування зазначеного вище відділу. У відділі
зв’язків із суспільством є маркетолог, консультант з
юридичних питань та консультант із загальних
питань. Маркетолог виконує функції, пов’язані з
рекламуванням та просуванням нових та вже існу�
ючих банківських платіжних продуктів, тому фор�
ми роботи відповідають його функціям. Інший
представник відділу зв’язків із суспільством — кон�
сультант з юридичних питань — має зазначені межі
функцій, але виконує і ряд інших, таких як: роз�
робка документів правового характеру вдачі, що
стосуються банківських платіжних інструментів,
участь у розробці і здійсненні заходів щодо зміцнен�
ня договірної, фінансової і трудової дисципліни, за�
безпечення збереження майна банку та ін.

Рис. 1. Організаційно^управлінська структура банку
(Відділ зв’язків із суспільством)

Що стосується консультанта із загальних
питань, то він є помічником маркетолога, у його
функціональні обов’язки входить виконання про�
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сфер. Нині можна інтегрувати на одному платіж�
ному інструменті можливості щодо оплати цілої
низки послуг: комунальних, за користування
електроенергією та зв’язком; поштових і фінан�
сових послуг УДППЗ «Укрпошта»; сплати проїзду
в метрополітені, залізничному транспорті (через
автоматизовані каси продажу квитків), міському
транспорті й таксі; вартості паркування; штрафів
ДАІ; оплати заправки автомобіля в декількох
мережах АЗС; послуг при страхуванні цивільної
відповідальності та ін.

Удосконаленню операцій з пластиковими кар�
тками сприятиме розвиток національної системи
масових електронних платежів (НСМЕП). Необ�
хідно запровадити економічні методи залучення
банків до участі у НСМЕП. Важливо створити на
базі НСМЕП справді національну систему масо�
вих безготівкових розрахунків. Для цього ставить�
ся завдання розширити інфраструктуру прийому
платіжних карток. Асоціація українських банків
(АУБ) поставила мету поступово зменшити готів�
ковий обіг у державі до 10 % (таку частку він має
у розвинутих західних країнах). Всі банки, що є
гравцями на ринку карткових платіжних систем,
мають стати членами НСМЕП, здійснювати при�
наймні емісію карток НСМЕП [6, с. 35].

Крім того, важливим завданням є створення
кобрендових карток (НСМЕП + Visa / Master Card).
На базі платіжної картки НСМЕП потрібно запу�
стити інші (неплатіжні) проекти (транспортні,
соціальні, ідентифікаційні, дисконтні тощо).

Удосконаленню операцій з пластиковими кар�
тками слугуватиме також створення єдиної інфра�
структури прийому карток міжнародних та націо�
нальних платіжних систем. Платіжні трансакції в
межах України за емітованими українськими бан�
ками картками мають авторизуватися в Україні.

Тож для того, щоб протистояти гальмуванню
розвитку фінансового ринку, банкам необхідно і
далі пропонувати клієнтам нові можливості, як,
наприклад, електронні банківські послуги (елек�
тронний банкінг, мобільний банкінг), платіжні
картки з неплатіжними додатками (студентські
картки, соціальні картки), при відкритті депози�
ту пропонувати і кредитну картку. Деякі автори
пропонують поширити функціональні можли�
вості банківських платіжних інструментів [7,
с. 129]. Перспективним є розвиток платіжних
карток з неплатіжними додатками, як, наприклад,
соціальні картки, студентські картки. Альтерна�
тивним варіантом розвитку українського картко�
вого ринку може бути побудова Єдиного націо�
нального платіжного простору, який забезпечить
зниження вартості внутрішньодержавних опе�
рацій з використанням платіжних карток та
об’єднання термінальних мереж різних платіжних
систем в єдину еквайрингову мережу. Створення
Єдиного національного платіжного простору за�
безпечить зменшення комісійних платежів бан�

цедури обслуговування клієнтів щодо банківсь�
ких платіжних карток, а саме: оформлення доку�
ментів, заповнення з клієнтами угоди та ін.

Звісно, у роботі відділу, між маркетологом,
консультантом з юридичних питань та консуль�
тантом із загальних питань простежується тісний
взаємозв’язок, згідно з їх функціями і формами
роботи. На наш погляд, така налагоджена робо�
та усіх функціональних одиниць відділу зв’язків
із суспільством і буде сприяти популяризації
банківських продуктів.

Припускаємо, що може скластися думка про
нераціональність створення у банку додаткового
відділу. Але у кожному банку існує відділ роботи
з фізичними особами, який займається їх обслу�
говуванням, майже у кожному — є юрисконсульт,
тому, якщо чітко визначити та сформулювати
функціональні обов’язки, виходить, що праців�
ники банку й виконують функції відділу зв’язків
із суспільством, але іноді це носить непостійний
та непослідовний характер.

Таким чином, створення відділу зв’язків із
суспільством у банку сприятиме:

1) збільшенню ефекту роботи (банк отримує
додатковий приплив капіталу);

2) покращенню якості обслуговування клієнтів;
3) інформуванню та популяризації банківсь�

ких продуктів серед населення. Перераховане
вважається місією відділу зв’язків із суспільством.

Продовжуючи думку щодо проблем розвит�
ку системи карткових платіжних інструментів у
нашій державі, треба назвати проблеми, пов’язані
з нормативно�правовою базою, що визначає по�
рядок емісії та операції із застосуванням платіж�
них карток в Україні, яка не приділяє належної
уваги питанням їх функціонуванню. Ці пробле�
ми носять об’єктивний характер і пов’язані, в
першу чергу, не власне з картками, а із загальною
ситуацією на вітчизняних ринках фінансових і
торгових послуг [4, с. 125].

Серед проблем функціонування платіжних
інструментів дослідники відзначають загрозу, по�
в’язану з підробкою пластикових карт. У 2009 р.
число шахрайських операцій в українських банках
збільшилося у шість з половиною разів порівняно
із позаторішніми даними і складає 30 млн. грн. [5].
Слід відзначити, що карткові злочинці — це, як
правило, чітко організовані злочинні угруповання,
які складаються з досвідчених фахівців вузької
спеціалізації. Тому для удосконалення протидії
цим видам злочинів необхідна чітка організація та
взаємодія правоохоронних органів.

Продовжуючи думку щодо захисту банківсь�
ких платіжних карток від підробки перспектив�
них його напрямків, є використання голографіч�
них захисних елементів. Для нашого ринку відомі
науковці також пропонують організацію спеціа�
лізованої приймальної мережі банківських карт,
адаптованих під обслуговування різноманітних
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ків�членів міжнародних платіжних систем, ско�
рочення гарантійних депозитів банків�членів
міжнародних платіжних систем, запровадження
національної системи моніторингу шахрайських
операцій та контролю ризиків. Тому створення
цієї системи має здійснюватися виважено, комп�
лексно, з урахуванням усіх позитивних і негатив�
них факторів і наслідків та із залученням коштів
усіх суб’єктів системи з тим, щоб іміджеві інте�
реси окремих із них не передували економічним
інтересам усього суспільства.

Висновки. Результати проведеного досліджен�
ня дають можливість сформулювати наступні
висновки:

1. Виявлено, що, незважаючи на стрімке зро�
стання ринку платіжних карток протягом чотир�
надцяти років, популярність платіжних карток в
Україні залишається на невисокому рівні. Сьо�
годні вітчизняний картковий бізнес переживає
етап «завоювання довіри населення», що в умо�
вах глобальної фінансової кризи, яка відчутно
торкнулася й України, створює додаткові пробле�
ми та перешкоди для банківських установ.

2. Аналіз сучасних тенденцій функціонуван�
ня карткових платіжних інструментів указує на
існування таких основних проблем, як: недо�
статній рівень поінформованості суспільства про
різновиди платіжних карток, їх характеристики та
сфери використання, недостатньо розвинута нор�
мативно�правова база та шахрайство при викори�
станні карткових платіжних інструментів. Визна�
чено, що найбільшу загрозу для фінансових ус�
танов складають підроблені пластикові картки.

3. Оскільки прояви деяких проблем із за�
провадженням платіжних карток залишаються на
сьогодення досить відчутними, то є актуальними
питання щодо їх вирішення. Виходячи із зазна�
ченого, авторами конкретизовано шляхи удоско�
налення процесу функціонування карткових пла�
тіжних інструментів в Україні, серед яких основ�
ними є: використання голографічних захисних
елементів для захисту банківських платіжних кар�
ток від підробки, створення кобрендових карток
(НСМЕП + Visa/Master Card), єдиної інфраструк�
тури прийому карток міжнародних та національ�
них платіжних систем, побудова Єдиного націо�
нального платіжного простору та ін.

4. З’ясовано, що найбільш гострою є пробле�
ма слабкої поінформованості населення щодо
платіжних карток, наслідком якої стало форму�
вання у населення упередженого ставлення до
цих фінансових інструментів. Саме ці обставини

спонукають багатьох дослідників до пошуку но�
вих форм ефективної комунікації. У зв’язку з цим
авторами статті було запропоновано удосконали�
ти організаційно�управлінську структуру банкі�
вської установи шляхом створення нового або
виокремлення існуючого інформаційного підроз�
ділу, що і складає наукову новизну дослідження.

Результати проведеного дослідження набува�
ють практичного значення при використанні їх
банківськими працівниками щодо обслуговуван�
ня фізичних осіб та побудови організаційно�уп�
равлінської структури банку.

Автори планують продовжувати наукові дос�
лідження щодо функціонування фінансового
ринку України та діяльності його суб’єктів.
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ>ПРОДАЖУ

Анотація. У статті проведено аналіз існуючих теоретичних підходів до визначення змістової суті та
функціональних особливостей фінансового ринку в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки із за^
значенням авторської позиції щодо трактування понять «ринок» та «фінансовий ринок».

Ключові слова: ринок, фінансовий ринок, фінансові ресурси, фінансові активи.

Summary. In the article the analysis of the existent theoretical going is conducted near determination of semantic
essence and functional features of financial market in the modern terms of development of domestic economy with
pointing of author position in relation to interpretation of concepts «market» and «financial market».

Key words: market, financial market, financial resources, financial assets.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток еко�
номіки держав світу неможливо уявити без
внутрішніх та зовнішніх ринкових відносин. Саме
ринкові відносини, як обмінні процеси, в умовах
товарно�грошових відносин є відобразником та
стимулятором економічних досягнень країни у
різних сферах економіки. Відобразником гнучкості
фінансової системи та її мобільності щодо змін в
економічному та політичному становищі країни
виступають розподільчо�перерозподільчі відноси�
ни між підприємницькими структурами щодо
мобілізації тимчасово вільних грошових коштів та
їх використання, які відбуваються на фінансово�
му ринку. Саме на фінансовому ринку відбуваєть�
ся перелив коштів, при якому вони переміщують�
ся від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потре�
бує інвестицій. При цьому кошти спрямовуються
від тих, хто не може їх ефективно використати, до
тих, хто використовує їх продуктивно.

Знання суті, різновидів, функціональних
особливостей, інституційного складу та підходів
до регулювання фінансового ринку уможливлю�
ють підвищення потенціального ефекту від діяль�
ності як окремих інститутів ринку, так і самого
ринку в цілому. Для підтримки належного рівня
економічної стабільності в державі, забезпечен�
ня її належними фінансовими ресурсами, наяв�
ністю достатньої кількості інвестицій, кредитних
ресурсів тощо особливе значення відіграє виз�
начення поняття та змістової характеристики
фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
досить широко розглядаються питання, пов’язані
із дослідженням теоретичних і методологічних
засад функціонування фінансового ринку. Роз�
глядом питань, пов’язаних із дослідженням по�
няття, функцій та структури фінансового ринку,
займались: О. Д. Василик, С. І. Юрій, В. М. Сутор�
міна, В. М. Опарін, О. Р. Романенко, П. І. Юхи�
менко, В. М. Федоров, Л. Л. Лазерник, Л. М. Ху�
долій, В. М. Шелудько та ін. Однак теоретична
обґрунтованість окремих аспектів поняття «фінан�

совий ринок» залишається дискусійною, а отже,
недосконалою і остаточно не проробленою.

Мета статті. З огляду на вищезазначене, ме�
тою статті є аналіз існуючих теоретичних підходів
до визначення змістової суті та функціональних
особливостей фінансового ринку в сучасних умо�
вах розвитку вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перей�
ти до розгляду суті поняття фінансового ринку,
вважаємо за доцільне визначити зміст самого
поняття «ринок».

В економічній літературі розглядаються різні
трактування ринку. Так, найбільш спрощеним
визначенням ринку є його розгляд як місця, де
люди в якості продавців і покупців знаходять
один одного.

Сучасні економічно�фінансові словники да�
ють такі визначення ринку:

1) ринок — місце взаємодії продавців і по�
купців для визначення ціни та необхідної
кількості товару. Походження терміна пов’язують
з німецьким словом «Ring», що означає кільце,
оскільки центр середньовічного міста був площею
з будинком магістрату (ратушею) в центрі та бу�
динками довкола (кільцем);

2) ринок — це економічні відносини, що
базуються на купівлі�продажі товарів за вільни�
ми цінами, що можливо тільки в умовах приват�
ної власності та конкуренції [1];

3) ринок — сфера товарного обміну, де ви�
никають і реалізуються відносини купівлі�прода�
жу та здійснюється конкретна господарська
діяльність щодо просування товарів і послуг від
їх виробників до споживачів [2, с. 394];

4) ринок — пропозиція та попит на товари
[3, с. 1165];

5) ринок — система товарно�грошових відно�
син, що виникають між покупцем і продавцем,
яка включає механізм вільного ціноутворення,
вільне підприємництво, що здійснюється на ос�
нові економічної самостійності, рівноправності та
конкуренції суб’єктів господарювання у боротьбі
за споживача [4, с. 281];
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6) ринок — сфера товарного обміну; пропо�
зиція і платоспроможний попит на товари у мас�
штабі світового господарства, країни або окремих
її районів [5, с. 526].

У сучасній економічній теорії найбільш час�
то використовується визначення ринку, яке було
дане французьким економістом А. Курно і яке
було підтримане економістом А. Маршаллом:
«Ринок — це не яка�небудь конкретна ринкова
площа, на якій продаються та купуються предме�
ти, а в цілому будь�який район, де операції по�
купців і продавців один з одним настільки вільні,
що ціни на одні і ті ж товари мають тенденцію
легко і швидко вирівнюватись» [6].

Ринок є атрибутом стійкості поступального
економічного розвитку суспільства, і поступово
регульований ринок перетворюється в соціальний
інститут. Оскільки ринок є категорією товарного
господарства, то йому відповідає певна система
економічних відносин. Ринок являє собою дві ос�
новні сукупності — попит покупців і споживачів, а
також пропозиція багатьох продавців і виробників.

Отже, на нашу думку, ринок не може розгля�
датися лише з позиції обміну між продавцем і
покупцем, адже це поняття має подвійне значен�
ня, на чому наголошують і А. І. Добринін, і
Л. С. Тарасевич [7, с. 95]:

— по�перше, у власному визначенні ринок
(market) означає збут, який здійснюється у сфері
обміну, обігу;

— по�друге, ринок — це система економічних
відносин між людьми, що охоплюють процеси
виробництва, обміну та споживання. Він виступає
в якості складного механізму функціонування еко�
номіки, який засновано на використанні різнома�
нітних форм власності, товарно�грошових зв’язків
та фінансово�кредитної системи.

Виходячи із вищевикладеного, зазначимо ав�
торське бачення суті поняття «ринок»: ринок —
це система товарно�грошових відносин між по�
купцем і продавцем щодо купівлі�продажу товарів
за вільними цінами на основі їх економічної са�
мостійності, рівноправності та конкуренції у бо�
ротьбі за споживача.

Невід’ємним атрибутом сучасної ринкової
економіки, центром її господарського організму
виступає такий вид ринку, як фінансовий ринок.
Саме за станом фінансового ринку можна суди�
ти про стан економіки, впливаючи на фінансо�
вий ринок, можливо управляти економічною ак�
тивністю суспільства [8, с. 414].

Змістове поняття фінансового ринку еконо�
містами також трактується по�різному. Так, за
фінансово�економічними словниками, «фінансо�
вий ринок» — це:

— ринок позикових капіталів, який є систе�
мою економічних відносин, що забезпечує акуму�
ляцію вільних коштів, перетворення їх у позико�
вий капітал і його перерозподіл між учасниками

суспільного відтворення; сукупність фінансових
інститутів, що скеровують потік коштів від власни�
ків заощаджень до позичальників [9, с. 396–397];

— ринок, на якому здійснюється взаємообмін
капіталами і кредитами у масштабах національ�
ної та транснаціональної економік [10, с. 431].

О. Д. Василик розглядає фінансовий ринок
як механізм перерозподілу фінансових ресурсів
між окремими суб’єктами підприємницької
діяльності, державою і населенням, між учасни�
ками бюджетного процесу, деякими міжнародни�
ми фінансовими інститутами [11, с. 319].

За визначенням С. І. Юрія, фінансовий ри�
нок являє собою механізм торгівлі фінансовими
активами, обов’язковими атрибутами якого є
чіткі правила торгівлі, наявність професійних
учасників та розвинена ринкова інфраструктура,
яка забезпечує мінімальні витрати і максимальну
надійність укладання угод [12, с. 191].

В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська та Б. С. Сте�
ценко зазначають, що фінансовий ринок — це еко�
номічний простір, на якому формуються і функ�
ціонують відносини між його учасниками з при�
воду купівлі�продажу фінансових фондів [13, с. 12].

На думку В. М. Опаріна, фінансовий ри�
нок — це сукупність обмінно�перерозподільчих
відносин, пов’язаних з процесами купівлі�прода�
жу фінансових ресурсів, необхідних для здійснен�
ня виробничої та фінансової діяльності [14, с. 207].

Такі автори, як О. Р. Романенко, С. Я. Огород�
ник та М. С. Зязун, фінансовий ринок визначають
як сукупність економічних відносин, пов’язаних із
розподілом фінансових ресурсів, купівлею�продажем
тимчасово вільних коштів і цінних паперів [15, с. 33].

П. І. Юхименко, В. М. Федоров, Л. Л. Лазебник
у політико�економічному значенні фінансовий
ринок вважають ринком, на якому визначаються
попит і пропозиція на різноманітні фінансові
ресурси [16, с. 414].

Л. М. Худолій визначає фінансовий ринок як
систему грошових відносин, що випливають у про�
цесі купівлі�продажу фінансових ресурсів [17, с. 124].

В. М. Грідчіна, В. Б. Захожа, Л. Л. Осіпчук
фінансовий ринок характеризують у такий спосіб:
«Фінансовий ринок — це система економічних
відносин, у процесі яких розподіляються та пе�
рерозподіляються фінансові активи країни під
впливом попиту та пропозиції на них з боку
різних суб’єктів економіки» [18, с. 185].

В. В. Ковальов стверджує, що фінансовий
ринок являє собою організовану або неформаль�
ну систему торгівлі фінансовими інструментами.
На цьому ринку відбувається обмін грошима, на�
дання кредиту і мобілізація капіталу [19, с. 35–36].

С. Л. Лондар і О. Б. Тимошенко зазначають,
що фінансовий ринок — це складова частина
інфраструктури фінансової системи, яка забезпе�
чує територіальне (місце, віртуальне місце), ча�
сове і функціональне здійснення трансакцій
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суб’єктів національної та міжнародної економі�
ки, встановлення рівноважної ціни за відповід�
них обсягів купівлі�продажу фінансових активів,
інструментів, технологій, а також надання фінан�
сових послуг, необхідних для здійснення госпо�
дарської та фінансової діяльності [20].

Є. Майовець, Х. Флюд розглядають фінансо�
вий ринок як «ринок грошей, термінових, серед�
ньострокових і довгострокових кредитів і фондо�
вих цінностей (акцій, облігацій та інших видів
цінностей)» [21].

В. М. Іванов характеризує фінансовий ринок
як місце купівлі�продажу фінансових ресурсів і
сукупність інститутів, які забезпечують їх обіг,
тобто сукупність соціально�економічних відно�
син у сфері трансформації бездіяльних коштів у
позичковий капітал через кредитно�фінансові
інститути на основі попиту і пропозиції [22, с. 3].

В. М. Шелудько визнає, що фінансовий ринок
являє собою систему економічних та правових
відносин, пов’язаних із купівлею�продажем або
випуском та обігом фінансових активів [23, с. 11].

В. В. Михальський обґрунтовує суть фінансо�
вого ринку як середовища, в якому відбувається
розподіл та перерозподіл ресурсів відповідно до
економіко�правових відносин [24, с. 18].

М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Саблі�
на розглядають фінансовий ринок як систему еко�
номіко�правових відносин, що пов’язані з випус�
ком та обігом фінансових інструментів [25, с. 7].

С. В. Ковальчук, І. В. Форкун дають таке ав�
торське визначення фінансового ринку: «Фі�
нансовий ринок — це сфера специфічних еконо�
мічних відносин, у процесі яких формується по�
пит та пропозиція на фінансові ресурси та за до�
помогою фінансових посередників здійснюється
акт їх купівлі�продажу» [26, с. 449].

Враховуючи дискусійність трактування суті
фінансового ринку, кожне із розглянутих визна�
чень, що дані окремими авторами чи авторськи�
ми колективами, має право на існування та зас�
тосування в теорії та на практиці. Однак саме
неоднозначність у розкритті сутності фінансово�
го ринку спонукає нас до групування визначень
за певними їхніми дефініціями та виокремлення
узагальнюючих характеристик даної категорії.

Так, відмітимо, що при визначенні поняття
«фінансовий ринок» авторами використовують�
ся такі узагальнюючі категорії, як: механізм [11,
12], економічний простір (середовище) [13, 24],
ринок (місце купівлі�продажу) [8 (16), 21, 22],
відносини (сукупність відносин) (обмінно�пере�
розподільчі, економічні, специфічні економічні)
[14, 15, 19], система відносин (економічних, гро�
шових, економічних та правових, економіко�пра�
вових) [17, 18, 23, 25, 26] та складова частина
інфраструктури фінансової системи [20].

Виходячи з власного обґрунтування понят�
тя «ринок», поданого вище, на нашу думку,

найбільш доцільним при характеристиці суті
фінансового ринку є використання такої уза�
гальнюючої категорії, як система економічно�
правових відносин. Адже саме системність еко�
номічно�правових відносин покупців і продавців
на ринку забезпечує можливість прослідковуван�
ня прямих та зворотних зв’язків при формуван�
ня попиту та пропозицій.

Також зазначимо, що визначення фінансово�
го ринку різних авторів містять і різний підхід до
об’єкта купівлі�продажу. Так, у визначеннях зуст�
річаються у якості об’єкта купівлі�продажу фінан�
сові ресурси [8 (16), 11, 14, 17, 22, 26]; фінансові
активи [12, 18, 20, 23]; ресурси [24]; фінансові
інструменти [19, 25]; фінансові фонди [13]; вільні
кошти (грошові кошти) і цінні папери [15, 21].

Звичайно, найбільш широке як об’єкт
купівлі�продажу на фінансовому ринку таке по�
няття, як «ресурс», що розглядається як кошти,
запаси, можливості, джерела чого�небудь (на�
приклад, фінансові, економічні, матеріальні
тощо) [27, с. 388]. Однак саме специфіка еконо�
мічно�правових відносин фінансового ринку
спонукає до конкретизації виду ресурсів, а саме
фінансових ресурсів, які являють собою су�
купність коштів, що перебувають у розпоря�
дженні держави та суб’єктів підприємництва і є
джерелом їх розвитку. Передача в користування
фінансових ресурсів на фінансовому ринку
оформляється тим чи іншим фінансовим інстру�
ментом (цінними паперами, борговими цінни�
ми паперами тощо) [28, с. 10].

У свою чергу, права на отримання доходу на
продані (вкладені) фінансові ресурси відобража�
ються через фінансові активи, які виступають їх
матеріальним відобразником. Отже, на нашу дум�
ку, саме фінансові ресурси є об’єктом купівлі�
продажу на фінансовому ринку.

Вищевикладені позиції дають змогу зробити
висновок про те, що фінансовий ринок — це
система економічно�правових відносин, пов’яза�
них з процесами купівлі�продажу фінансових
ресурсів під впливом попиту та пропозиції на них,
які попередньо сформовані в результаті їх розпо�
ділу та перерозподілу та уречевлені у відповідних
фінансових активах на основі оформлення різни�
ми фінансовими інструментами.

Висновки. Таким чином, проведене дослі�
дження дозволяє простежити різноваріантність
теоретичних підходів до визначення понять «ри�
нок» та «фінансовий ринок». Запропоноване виз�
начення сутності фінансового ринку припускає
розширення змістового насичення цієї економі�
чної категорії, що в подальших дослідженнях має
дозволити більш ґрунтовно розкрити особливості
побудови інституціональної структуризації віт�
чизняного фінансового ринку в контексті розбу�
дови ефективного механізму узгодження еконо�
мічних інтересів його суб’єктів.
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СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація. У статті розглянуто деякі проблемні аспекти формування основних показників державних
соціальних стандартів життя. Основну увагу приділено дослідженню прожиткового мінімуму як базового
соціального стандарту. Зроблена спроба окреслення впливу показників соціальних стандартів життя на
фінанси домогосподарств.

Ключові слова: ринкова економіка, прожитковий мінімум, фінанси домогосподарств.

Summary. Some problem aspects of forming of basic state social standards of life are considered in the article.
Basic attention is spared the study of living wage as a base social standard. An attempt to outline influence of social
standards of life to household finances is done.

Key word: the market economy, the living wage, the household finances.

Постановка проблеми. Становлення домогос�
подарств України як повноправних учасників
фінансових відносин визначає їх більшу неза�
лежність та самостійність, зокрема у напрямку
забезпечення свого існування та розвитку, а від�
так роль держави щодо життєзабезпечення насе�
лення значно відрізняється від командно�ад�
міністративного ладу. Це необхідно враховувати
при розробці як економічної політики взагалі, так
і соціальних стандартів та гарантій зокрема. Адже
саме реалізація виваженої стратегії побудови си�
стеми гарантування населенню певних соціаль�
них стандартів життя є запорукою успішного
розвитку ринкових відносин у країні.

Досвід існування системи гарантування соціаль�
них стандартів життя для вітчизняних домогоспо�
дарств свідчить про наявність багатьох проблемних
аспектів функціонування даного напряму державної
політики, що відображається не лише безпосередньо
на добробуті населення, але й гальмує процеси ста�
новлення домогосподарства як повноправного та
самостійного учасника економічного кругообігу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дос�
лідження проблем формування соціальних стан�
дартів та забезпечення соціальних гарантій насе�
ленню в умовах розвитку ринкової економіки в
Україні знаходиться в колі наукових інтересів
багатьох фахівців, серед яких А. Жуковська,
О. Пищуліна, Л. Новосельська, А. Писаревська,
Н. Савченко, С. Синчук, М. Шаповал та інші.

Проте, з огляду на відносно нетривалий час
залучення вітчизняних домогосподарств до фі�
нансових відносин, питанню важливості показ�
ників соціальних стандартів для застосування не
лише на рівні держави, а й для функціонування
домогосподарства, у ході становленні останньо�
го як повноправного учасника фінансових відно�
син, у вітчизняних наукових дослідженнях при�
ділена незначна увага.

Метою статті є висвітлення результатів дос�
лідження проблем формування основних показ�

ників соціальних стандартів життя, спроби авто�
ра виявити їх вплив на фінанси домогосподарств
і окреслити можливі напрями використання для
населення у ході становлення домогосподарства
як повноправного та самостійного учасника
фінансових відносин.

Виклад основного матеріалу. Зміни, які були
пов’язані з переходом до ринкових методів еконо�
мічної діяльності, стали каталізатором появи но�
вих учасників, зокрема виділення домогосподар�
ства як самостійного та повноправного суб’єкта,
що безпосередньо задіяний у всіх процесах, пов’я�
заних з виробництвом, розподілом та споживан�
ням ВВП країни. А відтак домогосподарство залу�
чається до фінансових відносин та стає їх не�
від’ємною складовою, у тому числі через форму�
вання грошових потоків. Ці потоки пов’язують
домогосподарство з іншими учасниками, створю�
ють умови для належного розвитку і задоволення
потреб членів даного утворення та складають ма�
теріальну основу фінансів домогосподарств.

Фінанси домогосподарств визначають як «су�
купність економічних відносин, матеріалізованих у
грошових потоках, у які вступають домашні госпо�
дарства з приводу формування, розподілу й вико�
ристання фондів коштів із метою задоволення ма�
теріальних і духовних потреб своїх членів» [1, с. 10].

Отже, виступаючи суб’єктом фінансових відно�
син, домогосподарства залучаються до взаємодії з
іншими учасниками, одним з яких виступає держа�
ва, адже саме держава в особі уповноважених
органів за допомогою низки економічних важелів
має безпосередній вплив на стан функціонування
фінансів домогосподарств, зокрема через встанов�
лення соціальних стандартів життя населення, що
має безпосередній вплив як на формування доходів,
так і щодо можливості та необхідності здійснення
витрат домогосподарствами.

Відповідно до законодавства, державні со�
ціальні стандарти тлумачаться як — «встановлені
законами, іншими нормативно�правовими актами
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соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на
базі яких визначаються рівні основних державних
соціальних гарантій», а саме «встановлені закона�
ми мінімальні розміри оплати праці, доходів гро�
мадян, пенсійного забезпечення, соціальної допо�
моги, розміри інших видів соціальних виплат, вста�
новлені законами та іншими нормативно�право�
вими актами, які забезпечують рівень життя, не
нижчий від прожиткового мінімуму» [2].

Відтак до визначальних показників, що харак�
теризують рівень життя населення, відноситься по�
казник прожиткового мінімуму, який прийнято вва�
жати «базовим соціальним стандартом», що відоб�
ражає у вартісному еквіваленті мінімальний набір
товарів (продовольчих та непродовольчих) і послуг,
що їх має отримувати індивід задля забезпечення
фізіологічних, духовних та соціальних потреб [3].

Прожитковий мінімум застосовується для:
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є
основою для реалізації соціальної політики та

розроблення окремих державних соціальних
програм; встановлення розмірів мінімальної за�
робітної плати та мінімальної пенсії за віком,
визначення розмірів соціальної допомоги, допо�
моги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а
також стипендій та інших соціальних виплат,
виходячи з вимог Конституції України та законів
України; визначення права на призначення со�
ціальної допомоги; визначення державних со�
ціальних гарантій і стандартів обслуговування та
забезпечення в галузях охорони здоров’я, осві�
ти, соціального обслуговування та інших; вста�
новлення величини неоподатковуваного мініму�
му доходів громадян; формування Державного
бюджету України та місцевих бюджетів [4].

Отже, прожитковий мінімум за своїм призна�
ченням має забезпечувати потреби як фізіологі�
чного, так і соціального характеру. Позитивною
можна вважати тенденцію до збільшення показ�
ників прожиткового мінімуму (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка показників загального прожиткового мінімуму та прожиткового мінімуму

для працездатних осіб станом на 01.01. відповідного року, 2001–2012 рр1.

1 Розраховано самостійно на основі даних з ЗУ «Про державний бюджет України» на відповідний рік [5].

Проте в сучасних умовах функціонування
вітчизняних домогосподарств прожитковий мі�
німум не виконує покладених на нього функцій
та не виступає повноцінним індикатором, що
відображає першочергові потреби й вартісний
еквівалент можливості їх забезпечення [6]. Більш
того, низка експериментів, що були проведені
активістами профспілкових організацій України,
яскраво продемонстрували неможливість забезпе�
чення за рахунок прожиткового мінімуму навіть
фізіологічних потреб за нормами та норматива�
ми, що використовуються при розрахунку базо�
вого соціального стандарту [7].

Так, за даними експертних оцінок, при вра�
хуванні визначених нормативів, прожитковий
мінімум у 2007 році мав би складати 1 249 грн.,
згідно ж із законодавчими актами даний показ�
ник на кінець року досяг значення у 532 грн.,
щодо показників 2010 року, то прожитковий
мінімум складав 875 грн. проти визначених екс�
пертами 2 000 грн. (табл. 2) [8; 9, с. 109].

Такі розбіжності пов’язують у першу чергу з:

Таблиця 2
Порівняльна таблиця показників

прожиткового мінімуму, 2007–2010 рр.

— нелегітимністю споживчого кошика, який
складає основу для встановлення прожиткового
мінімуму. Відповідно до законодавства, набір
продуктів харчування та набір непродовольчих
товарів, що використовуються при встановленні
прожиткового мінімуму, повинні переглядатися
не рідше одного разу на п’ять років. Натомість,
на сьогоднішній день, при розрахунку прожитко�
вого мінімуму використовується набір продуктів
та послуг зразка 2000 року;
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— невідповідністю набору продуктів та по�
слуг, що використовується для розрахунків, як
фізіологічним нормам, так і сучасним потребам
населення. На переконання фахівців, вітчизня�
ний споживчий кошик потребує значного коре�
гування з урахуванням сучасних медичних стан�
дартів як харчування, так і життя населення. Крім
того, у переліку послуг не знайшла свого відоб�
раження поява витрат у населення, пов’язаних із
необхідністю здійснення платного навчання та
оплати медичної допомоги тощо.

Так, відповідно до затверджених законодавчо
нормативів, для працездатного населення чолові�
чої статті, наприклад, передбачається використан�
ня верхнього зимового одягу в кількості 1 одиниці
протягом 4 років (для жінок — протягом 8 років),
светр (як для жінок, так і для чоловіків) — 1 оди�
ниця протягом 3 років, краватка (для чоловіків) —
1 протягом 10 років, взуття зимове — 1 пара про�
тягом 5 років. Щодо забезпечення послуг культу�
ри, то їх кількість дорівнює 12 штукам на рік у
розрахунку на середньостатистичну родину й 1, 72
грн. на місяць на одну особу [10].

Необхідно відзначити, що при розрахунку
споживчого кошика не враховуються ні регіо�
нальні відмінності, що мають місце у цінах на
товари та послуги, ні відмінності між містом та
селом. Так, за даними досліджень, середньоста�
тистична родина в Києві повинна закупити не�
обхідних для життя продуктів на 1 650 гривень,
у Івано�Франківську — на 1 330 гривень, на Во�
лині — 1 360 гривень [11].

Невідповідність базового соціального стан�
дарту реальним потребам населення відповідно
зумовлює неліквідність й інших показників, зок�
рема мінімальної заробітної плати (МЗП), що
нівелює позитивні тенденції до її збільшення над
рівнем загального прожиткового мінімуму (рис. 1).
Проте, з огляду на той факт, що МЗП підлягає
оподаткуванню, можна дійти висновку, що реаль�
ний її розмір — сума грошових коштів, яку без�
посередньо отримує особа, — все одно менша від
показника загального прожиткового мінімуму, так
і показника прожиткового мінімуму для праце�
здатних громадян, що використовується при роз�
рахунку податкової соціальної пільги, тобто має
місце порушення гарантованих державою прав
для кожного громадянина.

Відтак у процесі свого функціонування як
суб’єкта фінансових відносин, домогосподарство
має орієнтуватись на певні економічні показни�
ки, зокрема на реальний прожитковий мінімум —
за своєю суттю, сума прожиткового мінімуму є
тією граничною сумою грошових коштів, які є
необхідними для членів домогосподарства задля
можливості фізичного існування даного суб’єкта
ринкової економіки, адже без забезпечення по�
треб та послуг, вартість яких включена до складу
даного показника, мова взагалі не може йти про

Рис. 1. Співвідношення розмірів мінімальної заробітної
плати та загального прожиткового мінімуму [4]

існування, а тим більше — про повноцінну участь
домогосподарства у фінансових відносинах.

Крім того, прожитковий мінімум виступає
інструментом безпосереднього впливу на стан
функціонування фінансів домогосподарств, адже
використання даного показника для встановлен�
ня мінімальної заробітної плати, пенсій за віком,
різних видів соціальних трансфертів та ін. у певній
мірі визначає як величину доходів домогосподар�
ства та сплачених податків з отримуваних доходів,
так і можливі напрями витрачання коштів, на�
приклад, формування додаткового пенсійного
фонду за умови гарантування державою певного
рівня мінімального пенсійного забезпечення, тоб�
то орієнтуючись на певну державну політику щодо
пенсійних виплат, населення має можливість
чіткого прогнозування необхідності здійснення до�
даткових пенсійних накопичень тощо.

Залучення домогосподарств до фінансових
відносин і набуття ними більшої незалежності та
самостійності, зумовлюють активізацію позиції
даного суб’єкта щодо регулювання власних
фінансових потоків, залучення додаткових дже�
рел доходів, здійснення інвестиційних операцій і
т. ін., що, в свою чергу, потребує визначення ре�
альних показників життєдіяльності та соціальних
стандартів задля можливості управління власни�
ми фінансами для домогосподарства, плануван�
ня необхідності здійснення майбутніх витрат
щодо забезпечення власного добробуту, розроб�
ку стратегій власного розвитку для кожного із
учасників домогосподарства та визначення перс�
пективних джерел їх фінансування тощо.

Зокрема, це стосується розвитку та станов�
лення персонального податкового менеджмен�
ту — як одного із напрямів управління фінанса�
ми домогосподарств. Планування та контроль за
формуванням і надходженням доходів та здійс�
ненням витрат й урегулювання цих потоків гро�
шових коштів у часі дасть змогу отримати мак�
симальний дохід з мінімальними податковими
платежами, зокрема, це відноситься до вибору
часу здійснення страхування життя, отримання
освіти, проведення інвестиційних операцій та от�
римання прибутку по ним тощо.

Крім того, ринкові умови господарювання
дають змогу домогосподарствам значно розшири�
ти можливі шляхи інвестування накопичених
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грошових коштів та залучити до цих процесів
професійних учасників, як�то інститути спільного
інвестування, пайові та інвестиційні фонди — які,
з огляду на мету функціонування, значно покра�
щують процес ефективного управління заоща�
дженнями для населення.

У розвинених країнах світу існує практика
використання послуг персональних фінансових
менеджерів та фінансових консультантів, які без�
посередньо допомагають клієнтам максимально
урегулювати потоки грошових коштів з метою
оптимізації сплати податків, використання у по�
вному обсязі всіх можливостей податкових кре�
дитів та пільг, збільшення прибутковості та змен�
шення ризиковості інвестиційних операцій тощо.

Проте реалізація діяльності домогосподарств
у сфері власних фінансів потребує використання
реальних показників соціальних стандартів та
гарантій, адже невідповідність соціальних стан�
дартів реальним потребам життя вітчизняних
домогосподарств унеможливлює чіткість і дос�
товірність планування та прогнозування для на�
селення фінансових потоків, зокрема щодо виз�
начення потреб у здійсненні додаткового пен�
сійного та медичного страхування, накопичення
грошових коштів на здобуття освіти і т. ін.

Висновки та перспективи подальших розробок.
Невідповідність соціальних стандартів та норм
реальним потребам населення ставить під сумнів
дієвість та ефективність соціальних та економіч�
них програм, що мають місце в державі, зокрема,
нівелює значення базового соціального стандар�
ту — прожиткового мінімуму — як показника мі�
німальної вартості життя, тобто вартості забезпе�
чення мінімальних, як фізіологічних, так і соціаль�
них, потреб для вітчизняних домогосподарств.

Відтак надзвичайно важливою є нагальність
проведення заходів щодо приведення показників
соціальних стандартів у відповідність до законодав�
чо закріпленої сутності, насамперед це стосується:

— доцільності перегляду складу споживчого
кошика у відповідності із сучасними медичними
стандартами та враховуючи зміни у потребах на�
селення, викликаних вимогами часу та економі�
чними трансформаціями у країні;

— необхідності чіткого дотримання законо�
давчо закріплених термінів та строків щодо фор�
мування, розрахунку та коригування соціальних
стандартів та норм;

— важливості чіткого урегулювання законо�
давчо закріплених соціальних стандартів з реаль�
ною необхідністю та важливістю їх для забезпе�
чення гарантованих державою потреб, а також
можливістю їх фактичного отримання за умов
функціонування домогосподарств в умовах рин�
кової економіки.

Встановлення показників соціальних стан�
дартів життя, що відображають реальні потреби
населення, дасть змогу не лише покращити якість

соціальної складової та стандартів життя на рівні
держави, а й сприятиме можливості для домогос�
подарств формування та прогнозування як до�
ходів, так і витрат, що є надзвичайно важливим
для подальшого залучення домогосподарств до
активної економічної взаємодії та становлення
даного суб’єкта як повноправного та самостійно�
го учасника фінансових відносин.
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УДК 336.02 В. І. Соловйов

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ФАКТОР
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Анотація. У статті розкривається методологічне поняття терміна «фінансова безпека України» в її
сучасному визначенні. Розглянуто стан безпеки внутрішньої фінансової сфери та її вплив на рівень незалеж^
ності країни.

Ключові слова: фінансова безпека України, індикатори стану фінансової безпеки, порогові значення,
світова фінансова криза.

Summary. The article reveals the methodological concept of the term «financial security of the country»in its
modern interpretation. The security level of the domestic financial sector and its impact on the country’s independence
is txamined.

Key words: financial security of Ukraine, indicators of financial security, threshold, global financial crisis.

Постановка проблеми. Через високу залеж�
ність економіки України від світових коливань на
грошово�кредитних та торгових ринках і віднос�
ну незахищеність власної фінансової системи від
зовнішніх чинників питання фінансової безпеки
країни на сьогочасному етапі розвитку набуває
значення найважливішого сегмента національної
безпеки.

Сучасні тенденції у світі грошового обігу і
фінансів вимагають стабільної превентивної
оцінки й аналізу ситуації. Це дасть змогу в по�
дальшому швидко реагувати на зовнішні та
внутрішні загрози фінансовому ринку зокрема,
і національному загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роз�
робку питань аналізу та вдосконалення фінансо�
вої безпеки країни вагомий внесок зробили такі
вітчизняні науковці, як С. В. Добринь, Ю. М. Бар�
ський, Б. А. Карпінський, О. В. Макарюк, І. О. Ре�
вак, Н. М. Яценко, І. Ю. Семухін, А. І. Сухоруков,
І. В. Журавльова, С. М. Смирнов, В. М. Смирнов.

Серед закордонних науковців, що займаються
проблематикою фінансової безпеки держави, слід
виділити таких діячів, як В. К. Сенчагов, Г. В. Кор�
жов, В. Богомолов, М. І. Гельвановский, Ю. Соко�
лов, Дж. Стігліц, Дж. Сімонс, Якоб С. Хакер, А. Гре�
горі, Хубер, Ф. Рем, М. Шледінгер, Р. Валетта.

Мета роботи полягає в розкритті змісту
фінансової безпеки країни, дослідженні методо�
логічних основ визначення стану фінансової без�
пеки України, а також в обґрунтуванні її значу�

щості як чинника стабільного розвитку країни в
період трансформації економіки.

Виклад основного матеріалу. Одним із голов�
них факторів незалежності суверенної держави за
сучасних умов господарювання є стан її фінан�
сової безпеки. Через швидку зміну ринкової ко�
н’юнктури на світових фінансових ринках та взає�
мопов’язану систему економічних відносин у
структурі світового господарства стан вітчизня�
ного фінансового сектора дедалі складніше кон�
тролювати з рахунку внутрішніх джерел впливу.
За такої ситуації постає потреба в комплексній
превентивній оцінці зовнішніх та внутрішніх
факторів, що прямо чи опосередковано вплива�
ють на фінансовий сектор країни.

В економічній літературі переважають дос�
лідження проблем економічної безпеки, тим ча�
сом поняття «фінансова безпека» практично не
визначено, до кінця не зрозумілі її специфіка і
склад загроз, які можуть завдати їй істотної
шкоди. Ця проблема вимагає поглибленої роз�
робки, вона складна, оскільки «фінансова без�
пека» — категорія, складові якої можуть бути
предметом спеціального дослідження.

До них насамперед належать безпека бюджет�
ної та банківської систем, страхового та фондово�
го ринку. У зв’язку з недостатньою розробкою тео�
рії фінансів багато термінів і понять трактуються
по�різному, в них вкладається різний зміст, що не
дозволяє виробити дієві заходи щодо захисту фі�
нансової системи країни від дестабілізуючих фак�
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торів. І якщо в трактуванні загального поняття
«економічна безпека» є визначеність (за наявності
різних підходів), то категорія «фінансова безпека»
ще потребує більш ретельного опрацювання та ви�
роблення коректних вихідних категорій, понять і
активно діючих фінансових інструментів.

До визначення поняття «фінансова безпека»
у сучасній науковій літературі не існує устале�
них підходів.

Так, С. І Юрій визначає, що фінансова безпе�
ка — захищеність фінансових інтересів на усіх
рівнях фінансових відносин; певний рівень неза�
лежності, стабільності і стійкості фінансової сис�
теми країни в умовах впливу на неї зовнішніх і
внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають
загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової
системи держави забезпечити ефективне функціону�
вання національної економічної системи [1, с. 479].

У свою чергу, російський науковець В. К. Сен�
чагов стверджує, що фінансова безпека — це за�
безпечення такого розвитку фінансової системи
та фінансових відносин і процесів в економіці, за
яких забезпечуються необхідні фінансові умови
для соціально�економічного та фінансового роз�
витку країни, збереження єдності фінансової
системи (включаючи грошову, бюджетну, кредит�
ну, податкову та валютну системи), успішного
подолання внутрішніх та зовнішніх загроз краї�
ни у фінансовій сфері [2, с. 73].

А. І. Сухоруков висвітлює поняття фінансової
безпеки як захищеність інтересів держави у фінан�
совій сфері або такий стан бюджетної, податкової
та грошово�кредитної систем, що гарантує спро�
можність держави ефективно формувати, зберіга�
ти від надмірного знецінення та раціонально ви�
користовувати фінансові ресурси для забезпечен�
ня її соціально�економічного розвитку і обслуго�
вування її фінансових зобов’язань [3].

Ще один вітчизняний науковець М. М. Єрмо�
щенко стверджує, що фінансова безпека — це та�
кий стан фінансово�кредитної сфери, який харак�
теризується збалансованістю і якістю системної су�
купності фінансових інструментів, технологій і по�
слуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив�
них чинників (загроз), здатністю цієї сфери забез�
печувати захист національних фінансових інте�
ресів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх
суб’єктів господарювання і населення в цілому —
ефективне функціонування національної еконо�
мічної системи і соціальний розвиток [4].

Як бачимо, вищенаведені визначення нау�
ковців терміна «фінансова безпека держави» є
досить схожими за своїм загальним змістом, од�
нак у той же час не можна виокремити конкрет�
ного, нормативно закріпленого значення, що ж
таке фінансова безпека та за якими критеріями
вона визначається.

Тому у 2007 році наказом Міністерства еко�
номіки України № 60 (від 2 березня 2007 р.), була

затверджена методика розрахунку рівня еконо�
мічної безпеки України. Цей документ став нор�
мативним положенням у галузі аналізу стану еко�
номічної та фінансової безпеки України.

Ця Методика розроблена з метою визначен�
ня рівня економічної безпеки України як голов�
ної складової національної безпеки держави і виз�
начає перелік основних індикаторів стану еконо�
мічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові
та граничні значення, а також методи обрахуван�
ня інтегрального індексу економічної безпеки.

Методика базується на комплексному аналізі
індикаторів економічної безпеки з виявленням
потенційно можливих загроз економічній безпеці
в Україні і застосовується Міністерством еконо�
міки України для інтегральної оцінки рівня еко�
номічної безпеки України в цілому по економіці
та за окремими сферами діяльності. Інші органи
виконавчої влади, наукові інститути та інші уста�
нови в межах своєї компетенції можуть викори�
стовувати цю Методику та визначати рівень скла�
дових економічної безпеки для прийняття управ�
лінських рішень щодо аналізу, відвернення та
нейтралізації реальних і потенційних загроз на�
ціональним інтересам у відповідній сфері.

За цим нормативним документом термін
фінансова безпека трактується наступним чином:
«Фінансова безпека — це такий стан бюджетної,
грошово�кредитної, банківської, валютної систе�
ми та фінансових ринків, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечи�
ти ефективне функціонування національної еко�
номічної системи та економічне зростання» [5].

Як бачимо з останнього визначення, рівень
фінансової безпеки України характеризується
певною кількістю складових. До них відносять�
ся: бюджетна безпека, безпека грошового рин�
ку та інфляційних процесів, валютна безпека,
боргова безпека, безпека страхового ринку, без�
пека фондового ринку, банківська безпека. Все�
бічний аналіз складових фінансової безпеки дає
змогу швидко оцінити сучасний стан загальної
ситуації, що склалася у сфері фінансової ста�
більності країни, та спрогнозувати подальший
розвиток ситуації в цій сфері.

Світова фінансова криза 2008 року, що похит�
нула не тільки фінансову систему України, а й
всього світу, поставила за необхідне завдання
більш ретельно дослідити результати стану фінан�
сової безпеки нашої держави. Криза внесла значні
негативні корективи у світову економіку, сповіль�
нивши темпи росту світового господарства, та
поставила під загрозу самі умови існування сучас�
них соціально�економічних систем людства. За
умов глобалізації, усіх сфер суспільного життя,
однією з найважливіших проблем будь�якої краї�
ни є зростання загроз економічній і, в свою чер�
гу, фінансовій безпеці держави.
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Нестабільність у цій сфері не дозволяє забез�
печити відповідний рівень економічного зростан�
ня, ускладнює здійснення ефективної реструкту�
ризації економіки, здійснює негативний вплив на
макроекономічну, банківську, боргову сфери та
бюджетний процес в Україні. За такої ситуації,
коли відбувається значна дестабілізація еконо�
міки, постає необхідність комплексного підходу
до постійного моніторингу та аналізу параметрів
стану фінансової системи держави.

Розкриваючи процес прямого впливу фінан�
сової кризи на фінансову безпеку України, слід
відзначити, що негативної динаміки зазнала як
сфера в цілому, так і кожний з її структурних
елементів. Однак окремого аналізу заслуговують
дві, найпроблемніші категорії — бюджетна та
боргова складові фінансової безпеки.

Так, за усі роки незалежності лише у 2000 та
2002 роках бюджетний рік країна закінчувала із
профіцитом, в усі інші періоди спостерігався де�
фіцит. У той же час слід відмітити, що в ринковій
економіці вважається нормою дефіцит консолідо�
ваного бюджету, що не перевищує 3 % ВВП. Од�
нак ситуація з цим показником стабільності бю�
джетної сфери, значно погіршилася в останні роки,
через негативний вплив фінансової кризи (рис. 1).

ваються в межах від — 8,2 млрд. гривень до —
98,2 млрд. гривень. Тобто можна констатувати,
що Україна не в змозі покрити дефіцит бюджету
за рахунок прибутку від зовнішньої торгівлі,
адже як такого прибутку немає.

Іншим шляхом скорочення дефіциту бюдже�
ту є додаткова емісія національної валюти, однак
реалізація цієї операції відбувається лише за умо�
ви незначного перевищення додаткової частини
державного бюджету над дохідною. В іншому ви�
падку ця операція може лише посилити ситуацію
в бюджетній сфері.

Через неможливість реалізації двох вищена�
ведених програм скорочення державного дефі�
циту уряд країни у 2008 році скористався про�
грамою зовнішнього займу (зокрема підписан�
ня угоди stand�buy із МВФ). Це на короткий
проміжок часу вирішило проблему дефіциту зве�
деного бюджету, однак обумовило зростання
загрози у секторі боргової безпеки.

Наступним показником у переліку структурних
складових фінансової безпеки України, що в останні
роки зазнав значних змін і вплив якого на загальну
ситуацію у фінансовому секторі держави може бути
тотально�негативним, є боргова безпека. Зокрема,
рівень зовнішнього боргу країни перед кредитора�
ми. Динаміка цього показника відносно валового
внутрішнього продукту зображена на рис. 2.

Рис. 1. Динаміка дефіциту зведеного бюджету
України та дефіциту платіжного балансу.

Джерело: побудовано автором за [6, 7, 8, 9, 10]

Дефіцит бюджету держави, відповідно до
малюнка збільшився за останні 4 роки у 13,5 раза,
з 3,5 млрд. гривень у 2006 до 47 млрд. гривень у
2010. Шалена швидкість розриву між видатковою
та дохідною частинами бюджету обумовлена де�
кількома факторами, зокрема:

 впливом фінансової кризи у 2008 році;
 недосконалістю вітчизняної бюджетної по�

літики;
 високою залежністю внутрішнього фінан�

сового ринку від зовнішніх загроз;
 високими темпами інфляції;
 та інш.
За такої ситуації необхідним є визначення

шляхів покриття дефіциту бюджету. За ідеальних
умов дефіцит бюджету покривається за рахунок
прибутку від зовнішньоекономічної діяльності.
Однак, як бачимо з малюнка, сальдо платіжно�
го балансу має від’ємне значення за період із
2006 по 2009 роки. Обсяги його значення коли�

Рис. 2. Відношення валового боргу до ВВП.
Джерело: побудовано автором за [11]

Як можна побачити з малюнка, за розрахун�
ковий період (з 2006 по 2009 рік) відбулося знач�
не зростання валового зовнішнього боргу від�
носно ВВП. Якщо у 2006 році валовий борг
відносно ВВП складав приблизно 50 %, то вже у
2009 цей показник становив 88 %. Подібна тен�
денція була обумовлена стрімким зростанням
боргу за період з 2008 по 2009 рік, показник
збільшився на 50 %, або на 272,6 млрд. гривень.
У той же час темпи валового внутрішнього про�
дукту були більш повільними, а у 2009 році об�
сяг ВВП навіть скоротився відповідно до попе�
реднього року. На фоні стрімкого зростання
боргу така динаміка призвела до перевищення
гранично допустимого рівня державного боргу,
який згідно з чинним законодавством не пови�
нен бути більшим за 60 % від валового продукту.
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В той же час, як зазначалося вище, у 2009 році
цей показник склав майже 88 %.

Досягнення критичної межі боргу по відно�
шенню до ВВП відбулося за рахунок впливу
світової фінансової кризи на фінансовий сектор
України у середині 2008 року. Тоді через скоро�
чення експорту товарів та послуг відбулося зро�
стання потреби держави у додаткових фінансо�
вих ресурсах. Через неможливість забезпечити їх
надходження за рахунок внутрішніх важелів впли�
ву (зокрема, додаткової емісії національної валю�
ти) урядом країни було прийнято рішення покри�
ти дефіцит бюджету за рахунок зовнішніх запо�
зичень. За рахунок розміщення казначейських зо�
бов’язань, облігацій зовнішньої та внутрішньої
позик на фондовій біржі. А в більшій мірі за ра�
хунок підписання кредитної угоди із МВФ.

Через здійснення подібних операцій на світо�
вому кредитному ринку на сьогоднішній день Ук�
раїна опинилася «заручницею» власних боргових
зобов’язань. Через високий рівень бюджетного де�
фіциту та дефіциту зовнішньої торгівлі Україна в
подальшому не в змозі буде платити по своїх зобо�
в’язаннях, що призведе або до чергових запозичень,
або до дефолту. Тому вже на сьогоднішній день
уряду країни необхідно розробляти механізм управ�
ління державним боргом та шукати альтернативні
шляхи виходу із внутрішньої боргової кризи, яка
може в подальшому перерости у загальну кризу
вітчизняного фінансового сектора.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Комплексна оцінка стану фінансової безпеки
держави дає змогу визначити погіршення ситу�
ації в усіх секторах починаючи з 2008–2009 рр. У
більшій мірі це відбулося через вплив зовнішніх
факторів. Влада країни опинилась у ситуації, коли
вона була не в змозі розрахуватися за своїми
поточними зобов’язаннями, до того ж необхідно
було в короткі строки стабілізувати діяльність
фінансового сектора країни. Тому було вирішено
вдатися до зовнішніх запозичень з метою пога�
шення поточних зобов’язань перед юридичними
і фізичними особами. Це призвело до деякої ста�
білізації економіки, однак у той же час внаслідок
проведення запозичень у МВФ значно погірши�
лася ситуація із фінансовою безпекою у середньо�
строковому періоді. Зовнішні запозичення дозво�
лили стабілізувати наприкінці 2009 р. ситуацію у
фінансовому секторі, проте додали проблем у
секторі бюджетної безпеки, а найголовніше — у
секторі боргової безпеки. Щорічно зростаючий
борг перед іноземними кредиторами, за сучасних
умов функціонування країни, неминуче призве�
де до неспроможності країни розрахуватися за
зовнішніми позиками у визначений кредитною
угодою строк. Подібна тенденція може призвес�
ти навіть до ситуації, коли перед урядом країни
постане вибір оголосити дефолт чи відмовитись
від свої зобов’язань, адже на сьогоднішній день

немає інших важелів впливу на стабілізацію ста�
ну боргової безпеки України загалом та фінансо�
вої зокрема.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО>КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СТРУКТУРІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація. Проаналізовано основні внутрішні взаємозв’язки системи інформаційно^комунікаційних тех^
нологій на ринку цінних паперів та виявлено, що основними дійовими особами ринку цінних паперів є трей^
дери. Вони приймають рішення відповідно до формалізованих або неформалізованих моделей, які формують^
ся на основі існуючих економічних теорій за допомогою технологій. Важливою складовою частиною об’єкта
досліджень є автоматизація прийняття рішень на ринку цінних паперів.

Ключові слова: трейдери, ринок цінних паперів, автоматизація, Інтернет, інтелектуальні агенти,
ієрархія, система управління, інтелектуальні системи.

Summary. Basic internal intercommunications of the system of communication of information technologies are
analyzed at the fund market and it is discovered that the basic acting’s persons of fund market are traders. They make
a decision, which are formed on the basis of existent economic theories by technologies in accordance with the formalized
or not formalized models. The important constituent of the researches object part is automation of decision making
at the fund market.

Key words: traders, fund market, automation, Internet, intellectual agents, hierarchy, control the system, intellectual
systems.

Постановка проблеми. Починаючи з другої
половини XX століття провідні світові держави
прискорили свій соціально�економічний розви�
ток через функціонування НТП, єдиної мережі
Інтернет�економіки, частиною якої став інфор�
маційно�комунікаційний електронний ринок цін�
них паперів та інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняних спеціалістів немає єдиної думки щодо
того, які форми людської діяльності треба вклю�
чати в поняття «модернізація інформаційно�кому�
нікаційних технологій». Українські вчені приділя�
ють увагу ролі інформаційних технологій у розвит�
ку сучасної економіки, побудові постіндустріаль�
ного суспільства, привабливості інвестиційного
клімату, поглиблення міжнародного співробітниц�
тва, і лише кілька вітчизняних авторів, таких як
М. Крейда, Т. Ковальчук, О. Чубукова, З. Варналій,
М. Крупка, П. Кравець, аналізують нові сфери
народного господарства, яке розвивається в Ук�
раїні на основі новітніх інформаційно�комуніка�
ційних технологій, та деякі зарубіжні дослідники,
такі як Д. Разуваєв, П. Ушанок, О. Кобелев.

Невирішені частини загальної проблеми. Мо�
дернізація інформаційно�комунікаційних техно�
логій у структурі ринку цінних паперів українсь�
кими вченими мало висвітлена і в основному ба�
зується на закордонному досвіді, але й у зару�
біжних спеціалістів також немає єдиної думки з
цього приводу. Оскільки модернізація інформа�
ційних технологій дійсно нова і малодосліджена,
а трактування її аспектів різноманітні, актуальним
постає питання розробки науково обґрунтованих
методів удосконалення та модернізації інформа�
ційно�комунікаційних технологій в Україні за до�

помогою яких електронна торгівля цінними папе�
рами досягне свого нового розвитку.

Проаналізувати основні ознаки модернізації
інформаційно�комунікаційних технологій, вия�
вити характерні риси, визначити електронну тор�
гівлю як спеціального інституту (інституціональ�
них форм), дослідити переваги інформаційно�
комунікаційних технологій на ринку цінних па�
перів є основними завданнями дослідження.

Метою наукового дослідження є визначення
інформаційно�комунікаційних технологій у струк�
турі фондового ринку України.

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних
паперів України являє собою динамічну систему,
успіх подальшого розвитку якої визначається тим,
чи зможе він ефективно реалізувати функцію за�
безпечення доступу до інвестиційних ресурсів.
Саме перерозподіл грошових ресурсів у реальний
сектор економіки на покриття потреб в інвесту�
ванні та формуванні ринкової оцінки бізнесу є ос�
новною функцією ринку цінних паперів. Важли�
вою складовою економічного зростання у висо�
корозвинених країнах виступає ринок цінних
паперів, один з основних важелів формування на�
ціональних заощаджень та прискорювач руху
фінансових потоків в Україні. Національний ри�
нок цінних паперів повинен стати універсальною
забезпечувальною структурою фінансового меха�
нізму інвестиційної діяльності. Універсальність
розвитку такого ринку обумовлюється формуван�
ням специфічного поля законодавчо�правових,
інституційних, організаційно�методичних та фі�
нансово�інвестиційних характеристик, які спри�
ятимуть максимальній концентрації усіх форм
фінансування інвестиційної діяльності з різнома�
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нітними джерелами їх попереднього походження.
Розвиток універсального ринку цінних паперів
залежить від багатьох факторів, у тому числі і від
модернізації інформаційно�комунікаційних тех�
нологій.

Функціонування єдиної інформаційної ме�
режі, Інтернет�економіки, частиною якої є елект�
ронний ринок цінних паперів та інвестицій,
складність і динаміка бізнес�процесів почали
стрімко зростати. При цьому бізнес вимагає пос�
тійного вдосконалення сервісу для клієнтів, інди�
відуального підходу до кожного споживача, впро�
вадження інновацій і скорочення витрат, поши�
рення в нові сфери діяльності та мінімізації ри�
зиків. Відповідно прийняття рішень у цих умовах
характеризується високою невизначеністю, вимо�
гою функціонування у реальному часі, наявністю
багатьох взаємно суперечливих критеріїв, необхі�
дністю враховувати знання і досвід фахівців, які
не тільки погано формалізуються, але й постійно
змінюються, та рядом інших нових вимог [1–3].

Функціонування єдиної інформаційної мере�
жі — Інтернет — обумовлює утворення мережевих
співтовариств, що значно впливають на економіч�
не життя суспільства: наступає ера інформаційно�
комунікаційних технологій ринку цінних паперів.

Разом з тим в Україні модернізація інформа�
ційно�комунікаційних технологій у структурі рин�
ку цінних паперів — на відміну від розвинених
країн — тільки переходить до наступаючого етапу
свого розвитку, що вимагає поглибленого вивчен�
ня закордонного досвіду в даній області та її сти�
мулювання. Оскільки проблематика модернізації
інформаційно�комунікаційних технологій дійсно
нова й уже тому недостатньо досліджена, а трак�
тування цілого ряду її аспектів різними українсь�
кими й закордонними вченими часом помітно
розходяться між собою, для розробки такої кон�
цепції необхідне більш глибоке проникнення в
сутність модернізації інформаційно�комуніка�
ційних технологій у структурі ринку цінних па�
перів, адекватна оцінка її ролі у світовій економіці.

О. Кобелев під модернізацією інформаційно�
комунікаційних технологій розуміє «технології
вдосконалення операцій на ринку цінних паперів
та управління процесами з допомогою електрон�
них засобів обміну інформації» [4, с. 23–24].

Отже, проаналізувавши визначення поняття
«модернізація інформаційно�комунікаційних тех�
нологій» на ринку цінних паперів, введемо своє
бачення даного поняття: модернізація інформа�
ційно�комунікаційних технологій — це сфера ре�
алізації продукту цінних паперів та послуг за до�
помогою всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

До основних ознак модернізації інформацій�
но�комунікаційних технологій можна віднести:

1) факт здійснення операції електронним
шляхом, тобто з використанням комп’ютерно�
мережевих технологій;

2) поширення права власності на активи, які
продаються або купуються, включаючи як тра�
диційні, так і принципово нові;

3) частота вчинення однорідних операцій, яка
може бути об’єктивно виміряна провайдером і
підтверджена незалежними аудиторами;

4) обставини реалізації активу, в тому числі й
електронним способом.

Якщо розглядати електронну торгівлю в усьому
її багатогранному змісті, то варто виділити шість
головних каналів (інструментів) її реалізації:

1) Інтернет (включаючи електронну пошту);
2) інтерактивне телебачення;
3) телефон (при цьому в області електронної

торгівлі останнім часом усе більш активно вико�
ристовується технологія ІР�телефонії);

4) факс;
5) електронний обмін даними (EDI, Electronic

Data Interchange);
6) системи електронних платежів і переказів

коштів [5, с. 23].
Соціально�економічна суть модернізації ін�

формаційно�комунікаційних технологій прояв�
ляється через характерні риси (атрибути). Таких
характерних рис можна виділити чотири.

Електронна торгівля втілює в собі особливий,
сформований на основі інформаційно�комуніка�
тивних технологій (ІКТ), тип інфраструктури
ринку цінних паперів у формі матеріального про�
дукту й послуг.

По�друге, електронна торгівля як особливий
різновид ринкових інститутів (інституціональних
форм), що включають в себе у першу чергу на�
ступні моменти:

1) сукупність ринкових суб’єктів, зв’язаних
між собою на основі ІКТ;

2) сукупність правил, на основі яких взаємо�
діють ринкові суб’єкти з використанням ІКТ.

По�третє, електронна торгівля є частиною
«електронної економіки», що є одним із напрям�
ків формування та найважливішим елементом так
званої нової інноваційної економіки.

Електронна інноваційна економіка (e�Econo�
my) — в широкому розумінні — економіка, зас�
нована на широкому та інтенсивному викорис�
танні інформації, знань та інформаційних техно�
логій. У дещо вужчому розумінні — мережева еко�
номіка, тобто економіка, що базується на мере�
жевих технологіях і моделях — бізнес�бізнес і
(Business 2 Business) і — бізнес�споживач (Business
2 Consumer) [6, с. 18].

І по�четверте, модернізовані інформаційно�
комунікаційні технології ринку цінних паперів
виступають як особлива соціально�економічна
форма ринку.

До основних переваг інформаційно�комуні�
каційних технологій, у порівнянні з оф�лайн або
звичайною торгівлею на ринку цінних паперів,
можемо віднести наступні:
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1) практично необмежене коло потенційних
клієнтів;

2) низька вартість трансакцій;
3) малий обсяг первісних вкладень, пов’яза�

ний з відсутністю необхідності купівлі або оренди
торговельних площ і торговельного устаткування;

4) запобігання несумлінності або недосвідче�
ності продавців;

5) простота обліку руху товару;
6) зручність проведення маркетингових дос�

ліджень;
7) великий потенціал розвитку системи ро�

боти із клієнтами, без ризику, що система «знай�
де» собі інше місце роботи, як це нерідко відбу�
вається із продавцями, що набрали досвід.

Але й електронна торгівля має свої недоліки,
які пов’язані з її технічною частиною, що сьогодні
ще перебуває у стадії розробки.

У системі інформаційно�комунікаційних тех�
нологій упускається ефект, можливий тільки при
особистому контакті покупця й продавця, що
досягається за рахунок чарівності продавців, їхніх
інтуїтивних здатностей.

По�друге, далеко не всі компанії, що є при�
сутніми на цьому ринку, надають повноцінний
набір послуг, що включає в себе можливість одер�
жання повної інформації про послуги, про умо�
ви покупки й доставки, можливість он�лайн роз�
міщення замовлення й оплати, інформацію про
програми заохочення клієнтів.

На ринках Центральної та Східної Європи
можна спостерігати специфічний он�лайн пейзаж.

Ринки Центральної та Східної Європи, як і
раніше, не відображають проникнення швидкіс�
ного Інтернету до рівня, порівнянного з країна�
ми із розвиненою економікою, але показники
зростання мають велике значення. Очевидно, що
існує великий потенціал на ринку Центральної та
Східної Європи.

Країни Центральної та Східної Європи заре�
єстрували у січні 2010 року більше 50 відсотків на�
селення, які мають доступ до Інтернету — Естонія,
Чехія, Латвія, Словенія і Литва. Серед них Естонія
була лідером, в якій Інтернет користувачів є близь�
ко 68 відсотків населення. Схоже, що розвинуто.

Інтернет в Естонії почався раніше, ніж у
більшості інших країн Центральної та Східної
Європи. На всіх інших ринках Центральної і
Східної Європи рівень проникнення складає
менше 50 відсотків, і слід зазначити, що це знач�
но менше, ніж у країнах Західної Європи, таких
як Німеччина, Франція і Велика Британія — де
він коливається в межах 70 відсотків (рис. 1).

Угорщина, Болгарія, Словенія та Литва скла�
дають наступну групу після України, Румунії та
Росії в країнах з найвищими темпами зростання
проникнення, а середній результат перевищує 30
відсотків. В інших країнах коливається навколо
рівня 20 відсотків зростання.

Рис. 1. Проникнення Інтернету в Центральній
і Східній Європі, 2007–2010 рр.

Розроблено автором на основі [7, с. 18]

В Україні модернізація інформаційно�кому�
нікаціних технологій у структурі ринку цінних
паперів розвивається за сценарієм, багато в чому
подібним до нових індустріальних країн другого
покоління (Бразилія, Мексика, Аргентина, Ма�
лайзія, Індонезія й ін.). Для цього сценарію на�
самперед характерно бурхливе, стрибкоподіб�
не формування й розвиток національної мережі
Інтернету як найважливішого елементу матеріаль�
но�технічної бази й інфраструктури ринку цінних
паперів, а також інших інформаційно�комуніка�
ційних засобів і технологій, застосовуваних у
даній сфері [8; с. 1345].

Проблем і питань в українському секторі
ринку цінних паперів та в модернізації інформа�
ційно�комунікаційних технологій поки що
більше, ніж відповідей і готових схем та рішень,
що працюють на практиці. Можна сказати, що
міжнародна інформаційно�комунікаційна систе�
ма технологій на Заході, зокрема в США, в кон�
тексті досвіду та досягнень, а в Україні — в кон�
тексті проблематичності.

В Україні інформаційно�комунікаційні техно�
логії характеризуються невисоким рівнем підготов�
леності до участі в економічних інноваційних про�
цесах, однобокими знаннями про методи та інстру�
менти і їх можливості на ринку цінних паперів.

Недостатньо розвинений ринок цінних па�
перів і труднощі з акціонуванням, українські
Інтернет�компанії не можуть залучати кошти за
рахунок первинного розміщення акцій. Це най�
дешевші гроші, а за їх відсутності зростає роль
оцінки перспектив окупності проекту.

Тут основні стратегії розділяються. Одні на�
цілені на отримання доходів від реклами, інші
роблять ставку на модернізацію інформаційно�
комунікаційних технологій, треті — на комп�
лексні проекти.

Рекламна бізнес�стратегія розрахована на
створення різного роду популярних ресурсів, що
надають безкоштовні послуги. Строки окупності
таких проектів — рік�два (рекламний ринок зро�
стає стрімко).
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Горизонти окупності проектів, орієнтованих
на електронну комерцію (мається на увазі торгів�
ля і маркетинг через Інтернет), здаються більш
віддаленими з ряду причин. У їх числі нерозви�
неність необхідної для електронної торгівлі інфра�
структури, брак довіри. У перспективності елект�
ронної комерції не сумнівається ніхто, але немож�
ливість швидкої окупності стимулює компанії до
залучення доходів від реклами.

Інформаційно�комунікаційні технології на
ринку цінних паперів — як наслідок використання
Інтернету, а не нової концепції. У той же час саме
завдяки своїй утилітарності перед електронною
торгівлею на ринку цінних паперів відкриваються
найбільш значні перспективи в столітті глобалізації
й високих технологій. З огляду на викладене вид�
но, що глобалізація ринків неможлива без інфор�
маційно�комунікаційних технологій як сполучно�
го інструменту. А модернізація технологічного роз�
витку поступово приведе до подальшого розвитку
ринку цінних паперів і стане основним інструмен�
том залучення інвестицій в економіку України.

Досліджуючи основні завдання розвитку
інформаційно�комунікаційних технологій у струк�
турі ринку цінних паперів, автор дослідив також
і управління ринком цінних паперів за допомо�
гою мультиагентного підходу для прийняття
рішень у сфері проведення торгів на ринку цінних
паперів та інвестицій в Україні.

Визначаючи основні завдання автоматизації
процесів ринку цінних паперів головною метою
слід вважати ефективне управління портфелем
цінних паперів на основі агентно�орієнтованої
інформаційної технології.

Виникла необхідність у більш потужних і
гнучких інтелектуальних програмних системах,
здатних безупинно здобувати нові знання та
змінювати свою структуру і функції, розвиваю�
чись та адаптуючись до розв’язуваних задач і умов
зовнішнього середовища. Моделі та методи авто�
матизованого управління портфелем цінних па�
перів на ринку цінних паперів суттєво впливають
на підвищення ефективності інвестиційних
рішень, які приймаються на ринку цінних паперів
за рахунок створення та розвитку ефективних
методів, моделей, розробки та модернізації інфор�
маційно�комунікаційних технологій управління
портфелем цінних паперів [9, с. 7].

Для досягнення мети одним зі шляхів вирішен�
ня подібних задач є застосування мультиагентних
систем (МАС), що отримали стрімкий розвиток в
останнє десятиліття. Мультиагентні інформаційно�
комунікативні технології надають нові унікальні
можливості для компаній, даючи змогу вирішувати
складні завдання та створювати програмні систе�
ми, що приносять високу ефективність, нову якість
сервісу і ряд інших переваг над конкурентами, а
найголовніше те, що вони залучають інвестиції у
реальний сектор економіки [10, с. 9].

Інтернет�системи є розробкою мультиагентних
систем (крос�платформні розподілені інтелекту�
альні системи), являють собою сукупність інтелек�
туальних агентів, які є автономними об’єктами,
вони можуть самостійно реагувати на зовнішні події
та приймати відповідні рішення. Саме така спря�
мованість розвитку та модернізації інформаційно�
комунікаційних технологій на ринку цінних паперів
сьогодні у межах мультиагентних технологій дає
можливість розробити різні типи агентів, які харак�
теризуються спеціалізованими властивостями, кон�
кретною моделлю поведінки та сімейством архітек�
тур компонентів, для яких властиві розподіленість
і автономність, що дозволяє впроваджувати розпо�
ділену обробку інформації [11, с. 14].

Застосування мультиагентного підходу при
використанні агентів�брокерів, які спілкуються
між собою з використанням наперед визначеного
синтаксису, правил та онтологій, дає змогу реалі�
зувати концепцію «cloud�computing», використо�
вуючи мультиагентні технології передачі та оброб�
ки інформації за допомогою Інтернет�систем —
проектування інтелектуальних систем прийняття
рішень на основі отриманої з Інтернету інфор�
мації. Така спрямованість пояснюється тим, що
обсяги інформації в Інтернеті такі великі, що їх
практично неможливо опрацювати людині, тому
необхідні комп’ютерні системи інтелектуальної
обробки інформації, які забезпечують професійну
підтримку для прийняття ефективних рішень.

Досліджуючи основні внутрішні взаємозв’язки
системи інформаційно�комунікаційних технологій
на ринку цінних паперів та інвестицій, виявили, що
дійовими особами ринку цінних паперів є трейде�
ри, які ухвалюють рішення щодо купівлі та прода�
жу цінних паперів, вони приймають рішення відпо�
відно до формалізованих або неформалізованих
моделей, які формуються на основі існуючих еко�
номічних теорій за допомогою технологій.

Висновки. Результати проведеного досліджен�
ня дають можливість сформулювати наступні
висновки.

1. На думку автора, поняття «модернізація
інноваційно�комунікаційних технологій» — це
сфера реалізації продукту цінних паперів та по�
слуг за допомогою всесвітньої глобальної систе�
ми Інтернет.

2. Функціонування єдиної інформаційної
мережі — Інтернет — обумовлює утворення ме�
режевих співтовариств, що значно впливають на
економічне життя суспільства: наступає ера
інформаційно�комунікаційних технологій ринку
цінних паперів.

3. Оскільки проблематика модернізації інфор�
маційно�комунікаційних технологій дійсно нова й
уже тому недостатньо досліджена, а трактування
цілого ряду її аспектів різними українськими й
закордонними вченими часом помітно розходять�
ся між собою, для розробки такої концепції необ�
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хідне більш глибоке проникнення в сутність мо�
дернізації інформаційно�комунікаційних техно�
логій у структурі ринку цінних паперів, адекватна
оцінка їх ролі у світовій економіці.

4. Дослідження показують, що розв’язування
задачі управління ринком цінних паперів та інве�
стицій може бути ефективно виконано на основі
агентно�орієнтованого підходу — одного з нових
перспективних напрямків штучного інтелекту, що
сформувався на основі результатів досліджень в
області розподілених інформаційних систем, ме�
режних технологій вирішення проблем та пара�
лельних обчислень, де ключовим елементом МАС
є програмний агент, здатний сприймати поточну
ситуацію та взаємодіяти з іншими агентами у про�
цесі вироблення відповідних варіантів рішень.

5. Можливості радикально відрізняють МАС
від існуючих «жорстко» організованих систем.
Такі рішення забезпечують їм здатність до само�
організації, що є дуже важливою властивістю для
ринку цінних паперів та інвестицій, який функ�
ціонує в умовах багатофакторної невизначеності.
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація. У статті досліджується економічна природа бюджетного дефіциту, тенденції його розвитку та
взаємозв’язок із загальними макро^ та мікроекономічними показниками економіки України. Розкрито основні
чинники виникнення та джерела фінансування дефіциту бюджету як показника незбалансованості доходів і
видатків в умовах ринкової економіки. Обґрунтовано необхідність затвердження стабільних нормативів відра^
хувань від загальнодержавних податків у бюджети регіонів відповідно до рівня їх економічного розвитку.

Ключові слова: бюджет, державний бюджет України, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит
державного бюджету України.

Summary. This article explores the nature of the economic deficit, its trends, and the relationship with the general
macro^and microeconomic indicators of Ukraine’s economy. The main factors and sources of financing of the budget deficit
Revealed as an indicator of the imbalance of revenues and costs in a market economy. The necessity of adoption of stable
norms of deductions from national taxes to the budgets of the regions corresponding to the level of economic development.

Key words: budget, state budget of Ukraine, budget revenues, budget expenditures, state budget deficit in Ukraine.

Постановка проблеми. Соціально�економічний
розвиток держави є результатом використання як
ресурсних її можливостей, так і економічних ме�
ханізмів, у результаті яких формується та реалі�
зується політика розвитку, важливою складовою
якої є бюджетна система. Недосконалий розвиток
бюджетної системи будь�якої держави може нега�
тивно вплинути на розвиток соціально�економіч�
ної сфери та життєвий рівень громадян. Стан еко�
номіки відбивається і на бюджеті, тому й виника�
ють труднощі у плануванні і виконанні бюджетів
різних рівнів, отже, треба виходити з реального
стану економіки та керуватися принципом еконо�
мічної доцільності та максимальної ефективності
при формуванні бюджетного фонду країни.

В умовах поглиблення економічних реформ
важливого значення набуває необхідність пошу�
ку теоретичних і практичних шляхів, спрямова�
них на стабілізацію і розвиток економіки Украї�
ни. Одним з основних напрямків наукових до�
сліджень у сучасних умовах є дослідження про�
цесу формування дефіциту бюджету і його зв’я�
зок з основними показниками розвитку еконо�
міки держави. Тому в сучасних умовах розвитку
економіки України особливої актуальності набу�
ває питання удосконалення бюджетної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи�
тання формування державного бюджету з дефі�
цитом розглядають поодинокі вчені, які зверта�
ють свою увагу тільки на його негативні наслідки.
Окремі науковці пропонують відмовитися від
використання такого інструменту державної
фінансової політики, як дефіцит бюджету [1,
с. 52]. У зарубіжних країнах прихильники жорст�
кої бюджетної політики навіть вимагають консти�
туційної заборони дефіцитного фінансування (за
винятком воєнного часу) [2, с. 86]. А формуван�

ня бездефіцитного бюджету нерідко розцінюєть�
ся як одне з найважливіших досягнень у прове�
денні державної бюджетної політики.

Науковим дослідженням питань бюджету
присвячені праці О. Д. Василика, А. С. Гальчинсь�
кого, В. М. Гейця, А. І. Даниленка, А. О. Єпіфано�
ва, О. Д. Заруби, В. І. Кравченка, І. І. Лукінова,
А. М. Мороза, В. П. Москаленка, Г. О. П’ятачен�
ка, М. І. Савлука, І. В. Сало, В. М. Суторміної,
Ю. В. Тимошенко та інших.

Проблеми бюджету, фінансового планування
обґрунтовуються також у працях російських вчених
А. М. Александрова, Е. О. Вознесенського, В. П. Дя�
ченка, Є. В. Коломіна, С. І. Лушіна, Л. П. Павлової,
В. М. Радіонової, М. Г. Сичова та ряду інших.

Метою статті є визначення економічної
природи дефіциту державного бюджету, тенденції
його розвитку та взаємозв’язку із загальними мак�
ро� та мікроекономічними показниками еконо�
міки країни, а також визначення основних чин�
ників виникнення та джерела фінансування бю�
джетного дефіциту.

Виклад основного матеріалу. Поняття бюджет�
ної рівноваги дуже ретельно вивчається на протязі
багатьох століть. Спочатку дисбаланс доходів та
видатків бюджету країни, а як наслідок і бюджет�
ний дефіцит сприймався науковцями та політика�
ми досить критично. Вважалося, що найкращим
бюджетом є збалансований бюджет. Однак з роз�
витком світової економіки вчені прийшли до вис�
новку, що дефіцитний бюджет в умовах «нормаль�
ного» дефіциту є адекватним явищем. Він стиму�
лює економіку країни до розвитку та пошуку но�
вих альтернативних шляхів «фінансової еволюції».

Базовою та вихідною стадією бюджетного
процесу є складання бюджету держави як її ос�
новного фінансового плану. На цій стадії уточ�
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нюються стратегічні (довготермінові і середньо�
термінові) завдання бюджетної стратегії та про�
гнозні показники, визначаються напрями бю�
джетної політики [3, с. 100].

Бюджетний фонд як об’єктивна, обумовлена
економічна форма руху частини вартості валового
продукту, що пройшла відповідні стадії розподілу
і надійшла в розпорядження держави для задово�
лення суспільних потреб, виступає у вигляді цен�
тралізованого фонду грошових коштів. Характери�
зується великими масштабами, складною внутріш�
ньою структурою, цільовим спрямуванням. Кон�
кретний обсяг бюджетного фонду, джерела надхо�
дження та напрями використання коштів визна�
чаються щорічними законами про Державний
бюджет України, рух коштів фонду відображаєть�
ся в основному фінансовому плані України. Таким
чином, державний бюджет, як і всі інші фінансові
плани, має бути збалансованим, тобто обсяг до�
ходів — дорівнювати обсягу видатків [4, с. 190].

Зведення бюджету з дефіцитом, яке передба�
чає проведення операцій з фінансування бюдже�
ту, не є свідченням його незбалансованості. На
це звертають увагу як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці. Так, за визначенням В. М. Опаріна,
«бюджет не може бути незбалансованим (дефіцит
не є ознакою незбалансованості, а лише показує
співвідношення між податковими і позиковими
фінансами) чи необґрунтованим» [5, с. 210].

Російський вчений А. Жигаєв вважає, що по�
няття збалансованого бюджету має різні трактуван�
ня. У західній економічній теорії під збалансованим
бюджетом розуміють бездефіцитний бюджет, тобто
такий, коли заплановані видатки у визначеному
періоді відповідають очікуваним доходам. Але на
практиці у розвинутих країнах бюджети зводяться
з дефіцитом. При цьому вони не розглядаються як
незбалансовані. У Європейському Союзі (долі в
статті ЄС) бюджет визнається збалансованим, коли
виконуються два обмеження: на обсяги дефіциту
(3 % ВВП) і на величину боргу (60 % ВВП). Тому
можна говорити про модифікацію визначення зба�
лансованості бюджету [6, с. 54].

В Україні формування бюджету з дефіцитом
зумовлюється тим, що в нашій державі існує ве�
лика потреба у проведенні негайних реформ у
багатьох сферах життєдіяльності держави, фінан�
суванні розвитку інфраструктури, підвищенні
якості адміністративних і соціальних послуг. Для
їх забезпечення необхідно залучити додаткові
джерела фінансування шляхом більш активного
використання економічного потенціалу країни.

Показник бюджетного дефіциту свідчить про
перевищення передбачених у бюджеті видатків
над постійними доходами, до яких відносять
податкові та неподаткові надходження, що відпо�
відно до бюджетної класифікації вважаються до�
ходами бюджету. Наявність бюджетного дефіци�
ту свідчить про те, що у плановому бюджетному

році до бюджету включені такі видатки держави,
які не мають грошового забезпечення. Однак
бюджетний дефіцит не свідчить про незбалансо�
ваність бюджету у цілому, оскільки у процесі
складання і затвердження бюджету визначають�
ся необхідні джерела фінансування дефіциту.

Фінансування бюджетного дефіциту можливе
з використанням різних способів. До найважливі�
ших з них можна віднести такі: залучення позик;
проведення державою активних операцій. Залучен�
ня позик з метою фінансування дефіциту бюджету
здійснюється у різних видах і формах, до яких на�
лежать, зокрема, внутрішні та зовнішні запозичен�
ня, що проводяться у формі кредитних угод, об�
лігацій, казначейських зобов’язань та ін.

Показники дефіциту розраховуються під час
складання бюджету, записуються окремим рядком
у законі про Державний бюджет України на пла�
новий рік, тобто мають стосунок до бюджету як
основного фінансового плану. За результатами
виконання бюджету такі показники розрахову�
ються за спеціальною методикою і відображають�
ся у звітності про виконання бюджету [7, с. 191].

Бюджетний дефіцит, маючи статус важливо�
го економічного показника для кожної країни
світу, повинен щоденно піддаватися аналізу та
плануванню. Адже тільки при всебічному та по�
стійному контролі та аналізі за бюджетним де�
фіцитом країни можна якось боротися з цим не�
приємним економічним явищем.

В останні роки Державний бюджет України
приймається з дефіцитом (див. табл. 1).

Державний бюджет України у 2009 році ви�
конано з дефіцитом у сумі 19,9 млрд. грн., або
2,2 % ВВП при річному плані у сумі 33,0 млрд.
грн. (3,6 % ВВП). Загальний фонд державного
бюджету виконано з дефіцитом у сумі 16,0 млрд.
грн., або 1,8 % ВВП.

Попередній, 2009 рік був одним з найневда�
ліших бюджетних років за часи незалежної Украї�
ни — фінансова криза та непрофесійна діяльність
державного менеджменту призвели до того, що
розпис доходів Державного бюджету України у
2009 році був недовиконаний на 45,6 млрд. грн.,
або на 17,9 %, надходження порівняно із 2008
роком скоротились на 22,0 млрд. грн., або на 9,5
відсотка. В 2009 році реальний дефіцит держав�
них фінансів (з урахуванням дефіциту зведеного
бюджету, рекапіталізації банків, поповнення ста�
тутних фондів НАК «Нафтогаз України», неза�
конного вилучення обігових коштів підприємств
через фіскальну систему, недофінансування інве�
стиційних програм, боргу вугільних підприємств
перед Пенсійним фондом, відволікання коштів
місцевих бюджетів з єдиного казначейського ра�
хунка для надання позичок Пенсійному фонду та
інших складових прихованого дефіциту) сягнув
169,2 млрд. грн., або 18,5 відсотка ВВП. Залишок
коштів на єдиному казначейському рахунку ста�
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Таблиця 1
Дефіцит Державного бюджету України за 2006–2009 роки

Джерело [8].

ном на 1 січня 2010 року становив 1,1 млрд. гри�
вень. Залишок коштів на рахунках казначейства
станом на 11.03.2010 р. становив лише 1,8
млрд. грн. при середньоденних видатках держав�
ного бюджету відповідно до розпису близько 1
млрд. грн. і необхідності проведення з єдиного
казначейського рахунка платежів місцевих бю�
джетів, соціальних фондів та інших клієнтів каз�
начейства. Середньомісячні касові видатки дер�
жавного бюджету у січні�березні 2010 року ста�
новили 19,1 млрд. грн., що навіть менше, ніж у
2008–2009 роках. У повному занепаді виявилась
державна інвестиційна політика. Фінансування
капітальних видатків було здійснено майже в 2,5
раза менше, ніж у 2008 році, в тому числі за за�
гальним фондом — майже в 12,3 раза. В цілому
по економіці інвестиції в основний капітал реаль�
но зменшились на 41,5 відсотка [9].

Рис. 1. Утримання дефіциту Державного бюджету
України на рівні, встановленому законом у 2010 році.

Джерело [10]

Законом про державний бюджет на 2010 рік
було встановлено граничний показник дефіциту
Державного бюджету України на рівні 54095,4
млн. гривень. Відповідно до статей 25 та 75 зако�
ну про бюджет на 2010 рік Уряд мав право
збільшувати граничний показник дефіциту на
суму випуску ОВДП для погашення простроче�
ної заборгованості з відшкодування ПДВ мину�
лих років та на поповнення статутного фонду
Державної іпотечної установи відповідно. Фак�
тично випуск ОВДП для погашення простроче�
ної заборгованості минулих років з відшкодуван�
ня ПДВ становив 16435,9 млн. грн., а для попов�
нення статутного фонду ДІУ — 2,0 млрд. гривень.
З урахуванням корегування відповідно до статей

25 та 75 закону про бюджет на 2010 рік гранич�
ний показник дефіциту бюджету дорівнював
72531,3 млн. грн., а фактичний рівень дефіциту
із урахуванням цих двох операцій — 64265,5 млн.
грн., що на 8265,8 млн. грн. менше визначеного
граничного показника [11].

У лютому 2011 року було схвалено звіт про ви�
конання Державного бюджету України за 2010 рік
з доходами у сумі 240 млрд. 615,2 млн. грн, видат�
ками — 303 млрд. 588,7 млн. грн., дефіцитом — 64
млрд. 265,5 млн. грн. За даними Міністерства
фінансів, дефіцит майже 64,266 млрд. грн., в 1,8
раза більший, ніж у 2009 році. Цей дефіцит на
52 %, або на 18,578 млрд. грн., перевищив показ�
ник граничного дефіциту, який був встановлений
Законом «Про Державний бюджет України на 2010
рік». Уряд мав право збільшувати граничний по�
казник дефіциту на суму випуску облігацій внут�
рішньої державної позики (ОВДП) для погашен�
ня простроченої заборгованості з відшкодування
ПДВ минулих років і на поповнення статутного
фонду Державної іпотечної установи України
(ДІУ) відповідно. Випуск ОВДП для погашення
простроченої заборгованості минулих років із
відшкодування ПДВ у 2010 році становив 16,436
млрд. грн., а для поповнення статутного фонду
ДІУ — 2 млрд. грн. З урахуванням корекції відпо�
відно до статей 25 і 75 Закону про Державний
бюджет на 2010 рік граничний показник дефіциту
бюджету дорівнював 72,531 млрд. грн. [12].

Стрімке зростання темпів бюджетного дефі�
циту України залежить у першу чергу від стану
економічної ситуації як у країні, так і в світі. Таке
різке зростання дефіциту у 2004 році було
підкріплено найвищими темпами ВВП у по�
рівнянні з європейськими країнами. Тобто по�
дібний дефіцит можна назвати дефіцитом еконо�
мічного зростання, в цей період встановлювався
фундамент на подальші періоди.

Натомість зростання дефіциту у 2007 та 2009
можна пояснити економічною нестабільністю еко�
номіки. 2007 рік характеризувався економічною не�
стабільністю в країні, викликаною політичними не�
гараздами, нове керівництво держави не змогло втри�
мати темпи зростання економіки, через постійний
розподіл політичних сфер впливу. Через що в країні
почався спостерігатися значний спад в економічно�
му секторі та пришвидшення темпів інфляції.
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У другому періоді (2009 року) спостерігалась
так звана тенденція «снігового кому», по�перше,
негативні економічні фактори які відбувалися в
Україні у 2007 році, лише збільшили свій нега�
тивний вплив, по�друге, Україна у 2008 році
відчула вплив світової фінансової кризи. До внут�
рішніх негативних факторів додалися ще й
зовнішні. Збалансованість бюджетів, які входять
до складу бюджетної системи України, є необхі�
дною умовою фінансово�бюджетної політики.

При визначенні розміру дефіциту бюджету
кредити та позики в джерело дохідної бази не вра�
ховуються. Граничний розмір дефіциту та дже�
рела його покриття визначаються відповідно Вер�
ховною Радою України, Верховною Радою Авто�
номної Республіки Крим, Радами народних депу�
татів під час затвердження бюджетів відповідних
рівнів. Покриття дефіциту бюджету здійснюється
за рахунок внутрішніх державних позик, позик
іноземних держав та інших фінансових інститутів.

В умовах ринкових трансформацій бюджет�
не фінансування є одним із найважливіших ре�
гуляторів соціально�економічних процесів у
суспільстві. Його метою було і буде забезпечення
соціальних та економічних потреб держави відпо�
відно до закріплених за нею у Конституції Украї�
ни функцій, а також впливу на різні напрями
розвитку економіки, соціально�культурної сфери,
соціального захисту населення [13, с. 34].

Висновки і перспективи подальших розвідок. Де�
фіцит державного бюджету виступає важливим
інструментом державної фінансово�кредитної по�
літики, засобом впливу на економіко�соціальне ста�
новище держави. В Україні формування бюджету з
дефіцитом зумовлюється тим, що в нашій державі є
значна потреба у проведенні реформ у різних сфе�
рах, фінансуванні державної інфраструктури, підви�
щенні якості соціальних і адміністративних послуг.
Проте у нашій державі використання дефіцитного
бюджетного фінансування не можна розцінювати як
виважене. Наслідком цього стало недостатнє держав�
не фінансування розвитку національної економіки,
проведення структурної перебудови, формування
ринкової інфраструктури та реформування інших
сфер господарського комплексу.

Основні шляхи вдосконалення процесу фор�
мування бюджетів та їх дефіцитів повинні бути
направлені на:

1) запровадження жорстокого контролю за
раціональним та ефективним використанням
коштів бюджетів усіх рівнів;

2) відмову від практики залучення кредитів На�
ціонального банку для покриття дефіциту бюджету;

3) відмову від покриття дефіциту бюджету за
рахунок залучення коштів від розміщення дер�
жавних цінних паперів;

4) запровадження виваженої податкової по�
літики за рахунок упровадження системи оподат�
кування, яка базується на зменшенні кількості
податків, та інші.

Планування і прогнозування бюджетного де�
фіциту повинно базуватися на розрахунках показ�
ників виконання планів надходження доходів по
елементному аналізу та передбачати зміни їх над�
ходження у поточному та найближчому періоді.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Анотація. Досліджено джерела формування власного капіталу акціонерних товариств. Обґрунтовано основні
джерела як внутрішнього фінансування, так і зовнішнього. Проведений аналіз структури власного капіталу.

Ключові слова: власний капітал, джерела формування власного капіталу, структура власного капіталу.

Summary. Springs of forming a property asset of joint^stock companies are explored. Grounded basic springs both
inlying financing and external. Conducted analysis of property asset structure.

Key words: property asset, springs of forming a property asset, property asset structure.

Постановка проблеми. Управління власним
капіталом пов’язано не тільки із забезпеченням
ефективного використання вже накопиченої його
частини, але й з формуванням власних фінансо�
вих ресурсів, які забезпечують майбутній розвиток
акціонерного товариства. Саме тому увагу багатьох
дослідників привертають проблеми формування
власного капіталу акціонерного товариства.

Для ефективного управління власним капі�
талом економісти повинні володіти достовірною
інформацією про розмір власного капіталу акці�
онерного товариства.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ана�
лізу формування власного капіталу приурочені
численні теоретичні дослідження. Основні теоре�
тичні розробки в даному аспекті належать:
І. О. Бланку, А. М. Поддєрьогіну, Г. Г. Кірейцеву,
О. М. Кравчук та ін.

Мета статті — визначення як внутрішніх, так
і зовнішніх джерел формування власного капіта�
лу. Методикою проведення досліджень є аналіз
коефіцієнтів.

Виклад основного матеріалу дослідження. В
процесі управління формуванням власних фінан�
сових ресурсів вони класифікуються за джерела�
ми цього формування (табл. 1).

Утворюється власний капітал двома шляха�
ми: внесенням власниками акціонерного товари�
ства грошових коштів та інших активів; нагрома�
дженням суми доходу, що залишається в акціо�
нерному товаристві [2, с. 127].

У складі внутрішніх джерел формування
власних фінансових ресурсів основне місце на�
лежить прибутку, що залишається в розпоря�
дженні акціонерного товариства, він формує пе�
реважну частину його власних фінансових ре�
сурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а
відповідно і ріст ринкової вартості акціонерного
товариства (рис. 1) [3, с. 229].

Певну роль у складі внутрішніх джерел вико�
нують також амортизаційні відрахування, особли�
во в акціонерних товариствах із високою вартістю
власних основних засобів і нематеріальних активів;
проте суму власного капіталу акціонерного това�
риства вони не збільшують, а лише є засобом його

Таблиця 1
Джерела формування власного капіталу

акціонерного товариства

Джерело: [1, с. 228–229].

Рис. 1. Основні джерела внутрішнього фінансування.
Джерело: [3, с. 229]

реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають
помітної ролі у формуванні власних фінансових
ресурсів акціонерного товариства.

У складі зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів основне місце належить залу�
ченню акціонерним товариством акціонерного (шля�
хом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу.

Для окремих акціонерних товариств одним із
зовнішніх джерел формування власних фінансо�
вих ресурсів може бути надана їм безоплатна
фінансова допомога, яка надається, як правило,
лише окремим державним акціонерним товари�
ствам. До числа інших зовнішніх джерел входять
безоплатно передані акціонерному товариству ма�
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теріальні та нематеріальні активи, що включають�
ся до складу його балансу [1, с. 230].

Власний капітал відповідно до П(С)БО 2 «Ба�
ланс» має таку структуру (рис. 2) [3, с. 229; 4, с. 238].

У статутний капітал можуть вкладатися гроші,
цінні папери, інші речові або майнові чи інші
відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Отже, статутний капітал може бути сформо�
ваний як грошима, так і товарами та основними
фондами.

Корпоративні права — це сукупність майно�
вих і немайнових прав акціонера�власника акцій,
що включають право на участь в управлінні акціо�
нерним товариством, отримання дивідендів та
активів акціонерного товариства у разі його
ліквідації, а також інші права та правомочності,
передбачені законом чи статутними документами.
Основними видами корпоративних прав є акції.

Акціонери публічного товариства можуть
відчужувати належні їм акції без згоди інших ак�
ціонерів. Статутом приватного акціонерного това�
риства може бути передбачено переважне право
його акціонерів та самого товариства на придбан�
ня акцій цього товариства, що пропонуються їх
власником до продажу третій особі. Акціонери
приватного акціонерного товариства мають пере�
важне право на придбання акцій, що продаються
іншими акціонерами цього товариства, за ціною
та на умовах, запропонованих акціонером третій
особі, пропорційно кількості акцій, що належать
кожному з них. Переважне право акціонерів на
придбання акцій, що продаються іншими акціо�
нерами цього товариства, діє протягом двох
місяців з дня отримання товариством повідомлен�
ня акціонера про намір продати акції, якщо ко�
ротший строк не передбачено статутом товариства.
Статутом приватного акціонерного товариства
може бути передбачене переважне право придбан�
ня товариством акцій, що продаються його акці�
онерами, якщо акціонери не використали своє
переважне право на придбання акцій.

До додаткового капіталу належать:
1) результати переоцінки основних засобів,

тобто їхня дооцінка;
2) емісійний дохід акціонерного товариства

(дохід від продажу акцій більший від їхньої но�
мінальної вартості);

3) безкоштовно отримані грошові й матері�
альні цінності на виробничі цілі;

4) асигнування з бюджету на фінансування
капітальних вкладень;

5) асигнування на поповнення обігових коштів.
Отже, додатковий вкладений капітал відоб�

ражає суму, на яку вартість реалізації випущених
акцій перевищує їх номінальну вартість.

Для акціонерних товариств різниця між вар�
тістю реалізації випущених ними акцій та їх но�
мінальною вартістю має назву «Емісійний дохід».
Але розміщення акцій товариства не завжди відбу�
вається за номінальною вартістю. Особливо це
характерно для розміщення акцій другого і наступ�
них випусків, коли акціонерне товариство вже
продемонструвало результати своєї господарської

Рис. 2. Структура власного капіталу відповідно
до П(С)БО 2 «Баланс». Джерело: [3, с. 229; 4, с. 238]

До коригуючих показників власного капіта�
лу відносяться:

— неоплачений капітал.
— вилучений капітал.
Розглянемо складові власного капіталу під�

приємства детальніше.
Статутний капітал акціонерного товариства —

це капітал, що утворюється з суми номінальної
вартості всіх розміщених акцій товариства. Він
визначає мінімальний розмір майна товариства,
який гарантує інтереси кредитора. Якщо після
закінчення другого та кожного наступного фінан�
сового року вартість чистих активів акціонерного
товариства виявиться меншою, ніж розмір статут�
ного капіталу, товариство зобов’язане оголосити
про зменшення статутного капіталу та зареєстру�
вати відповідні зміни до статуту в установленому
законом порядку. Якщо вартість чистих активів
стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного
капіталу, товариство зобов’язане протягом 10
місяців з дати настання невідповідності усунути її
або прийняти рішення про ліквідацію.

У Господарському кодексі України зустрі�
чається словосполучення «статутний фонд», на
відміну від поняття «статутний капітал» у Ци�
вільному кодексі та Законі України «Про акціо�
нерні товариства». У зв’язку з цим доволі часто
виникає питання, який саме із цих двох тер�
мінів застосувати.

На практиці знайдено вихід із цього не
зовсім простого становища: у статуті товариства
вживається формулювання «статутний капітал
(фонд)». Однак у визначенні Цивільного кодек�
су України у дужках зазначено «складений». Це
пояснюється тим, що не всі товариства діють на
підставі статуту, адже установчим документом
може бути й засновницький договір. Отже,
термін «складений капітал» акцентує увагу лише
на способі утворення капіталу. Тому найдоціль�
нішим і найраціональнішим є застосування саме
формулювання «статутний капітал».
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діяльності і його акції отримали ринкову вартість.
Ринкова ціна акцій товариства відбиває рівень
оцінки інвесторами привабливості інвестицій у
власний капітал конкретного товариства.

Безумовно, вплив інформації про діяльність
товариства може бути як позитивним, так і нега�
тивним. Відповідно ринкова вартість акцій може
коливатися і бути як вищою від номінальної вар�
тості, так і нижчою.

На жаль, у сучасному українському законо�
давстві можливість неефективного господарюван�
ня акціонерних товариств не передбачена взагалі.
Таким чином, із двох можливих відхилень рин�
кової вартості акцій від їх номінальної вартості
передбачена тільки додатна різниця, яка і нази�
вається емісійним доходом.

Інший додатковий капітал відображає суму
до оцінки необоротних активів, вартість активів,
безкоштовно отриманих підприємством від інших
юридичних або фізичних осіб, та інші види до�
даткового капіталу.

Резервний капітал — це грошовий фонд ак�
ціонерного товариства, що створюється з відра�
хувань від прибутку. Він спрямовується на по�
криття збитків, а також для погашення зобов’я�
зань за іменними акціями та облігаціями товари�
ства. Він являє собою зарезервовану частину
власного капіталу акціонерного товариства, при�
значеного для внутрішнього страхування його
господарської діяльності. Розмір цієї резервної
частини власного капіталу визначається установ�
чими документами. Формування резервного фон�
ду (резервного капіталу) здійснюється за рахунок
прибутку акціонерного товариства (мінімальний
розмір відрахувань прибутку в резервний фонд
регулюється законодавством).

Основними напрямками використання ре�
зервного капіталу є:

а) покриття збитків звітного періоду, не по�
критих нерозподіленим прибутком;

б) виплата дивідендів по привілейованих ак�
ціях у разі нестачі нерозподіленого прибутку.

Нерозподілений прибуток характеризує части�
ну прибутку акціонерного товариства, отриману в
попередньому періоді і не використану на спожи�
вання власниками (акціонерами, пайовиками) і
персоналом. Ця частина прибутку призначена для
капіталізації, тобто для реінвестування в розвиток
виробництва. За своїм економічним змістом вона
є однією з форм резерву власного капіталу акціо�
нерного товариства, що забезпечує його виробни�
чий розвиток у майбутньому періоді.

Нерозподілений прибуток поділяється на
асигновану й неасигновану частини:

1) асигнована частина (або її ще називають
авторизований нерозподілений прибуток) має
певне цільове призначення (наприклад, для
фінансування розвитку компанії, проведення
цільових програм тощо);

2) неасигнована частина (неавторизований
нерозподілений прибуток) не має конкретного
призначення.

У зарубіжних корпораціях часто встановлю�
ються обмеження, які накладаються на суму не�
розподіленого прибутку. Такі обмеження тимча�
сово видаляють певну суму нерозподіленого при�
бутку із суми, яка б могла бути сплачена у виг�
ляді дивідендів. Коли обмеження знімаються, ця
сума може бути сплачена у вигляді дивідендів та
використана в інший спосіб [4, с. 244–245].

Обмеження нерозподіленого прибутку мо�
жуть бути добровільними або вимушеними. Од�
ним із найбільш поширених добровільних обме�
жень є обмеження на нерозподілений прибуток з
метою розширення акціонерного товариства. Це
обмеження може бути зняте керівництвом това�
риства в будь�який момент.

Головні принципи розподілу чистого прибут�
ку товариства закріплені його статутом. Фактич�
но розподіл здійснюється відповідно до поточної
та стратегічної політики, що визначається Спос�
тережною радою і затверджується загальними
зборами акціонерів товариства. Завданнями фі�
нансового менеджменту в товаристві є пошук
оптимальних шляхів розподілу прибутку.

Як правило, одна частина прибутку викори�
стовується на виплату дивідендів, а друга — на
розширення та оновлення виробництва, фінан�
сові інвестиції, придбання нерухомості, створен�
ня та поповнення резервних фондів товариства,
соціальні програми та преміювання працівників
товариства. Сума нерозподіленого прибутку
зменшується за рахунок нарахованих дивідендів
та відрахувань до резервного капіталу, а сума
непокритого збитку зменшує розмір власного
капіталу товариства.

Сума нерозподіленого прибутку поточного
року розраховується за такою формулою:

П
Н
 = П

Н
1 + П

Ч
 – Д

П
 – В, (1)

де П
Н 

— нерозподілений прибуток поточного року;
П

Н
1 — нерозподілений прибуток за попе�

редній рік;
П

Ч
 — чистий прибуток поточного року;

Д
П
 — дивіденди за поточний рік;

В — внески на поповнення резервного капіталу.
Сума непокритого збитку вираховується під

час визначення суми власного капіталу [4, с. 245].
Неоплачений капітал відображає суму забор�

гованості власників (учасників) за внесками до
статутного капіталу акціонерного товариства. Ця
сума відображає ту частку статутного капіталу, яка
ще не внесена учасниками, а тому вираховується
при визначенні величини власного капіталу.

Враховуючи те, що після проведення уста�
новчих зборів та реєстрації випуску акцій та ста�
туту товариства в установленому чинним законо�
давством порядку попередні внески передплат�
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ників переходять з порядку заборгованості до
категорії власного капіталу створеного акціонер�
ного товариства, а самі передплатники набувають
статусу акціонера і втрачають можливість вима�
гати свої внески у товариства.

Фактичне надходження внесків засновників
та учасників акціонерного товариства зменшує їх
заборгованість за акції, на які вони підписались.
Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю)
тільки після повної оплати їх вартості.

Вилучений капітал відображає фактичну со�
бівартість акцій власної емісії або часток, викуп�
лених товариством у його учасників.

У монографії «Управління капіталом підпри�
ємства: економічний і фінансовий інструмен�
тарій» І. Й. Яремко відзначає, що в складі влас�
ного капіталу можуть бути виділені дві основні
складові: інвестований капітал, тобто капітал,
вкладений власниками в підприємство; і накопи�
чений капітал, тобто капітал, створений на під�
приємстві поверх того, що спочатку авансовано
власниками [5, с. 18].

Інвестований капітал включає номінальну
вартість простих і привілейованих акцій, а також
додатково оплачений (понад номінальну вартість
акцій) капітал. До даної групи звичайно відносять
і безоплатно отримані цінності. Перша складова
інвестованого капіталу представлена в балансі ста�
тутним капіталом. Друга — додатковим капіталом
(у частині отриманого емісійного доходу), третя —
додатковим капіталом (у частині безоплатно отри�
маного майна) чи фондом соціальної сфери.

Накопичений капітал знаходить своє відоб�
раження у вигляді статей, що виникають у резуль�
таті розподілу чистого прибутку (резервний ка�

пітал, нерозподілений прибуток, інші аналогічні
статті). Незважаючи на те, що джерело утворен�
ня окремих складових накопиченого капіталу
одне — нерозподілений прибуток, цілі і порядок
формування, напрямки і можливості використан�
ня кожної його статті істотно відрізняються.

Висновки. Визначення джерел формування
власного капіталу дасть можливість достовірно
розрахувати фінансові можливості акціонерного
товариства і надасть змогу для прийняття ефек�
тивних управлінських рішень.

Політика формування власного капіталу акці�
онерного підприємства — це частина загальної його
фінансової стратегії, що полягає у забезпеченні
найбільш ефективних форм і умов формування
власного капіталу як із внутрішніх, так і з зовнішніх
джерел відповідно до потреб розвитку товариства.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ
ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація. Досліджено: проблема вдосконалення процесу підготовки бухгалтерської аналітичної інфор^
мації для прийняття управлінських рішень, методичні аспекти формування облікової інформації із викори^
станням комп’ютерних систем обробки інформації.

Ключові слова: собівартість, управлінські рішення, релевантність, загальновиробничі витрати, центри
відповідальності, облікова інформація.

Summary. The problem of perfection of the process of book^keeping analytical information preparation is
investigated in administrative decisions, the methodical aspects of accounting information keeping and calculation are
considered.

Key words: prime price, administrative decisions, production charges, centers of responsibility, accounting
information.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз�
витку економіки відбувається значне зростання
потоків інформації, які мають бути використані
для прийняття управлінських рішень. Для управ�
ління діяльністю будь�якого підприємства не до�
сить тільки облікових і звітних даних та складе�
них на їх основі аналітичних і планових розра�
хунків, тому є необхідним переглянути методи бух�
галтерського обліку, економічного аналізу й кон�
тролю, частин обліково�аналітичної системи в
умовах застосування автоматизованих систем об�
робки інформації. Для вдосконалення управління
економікою підприємства вимальовується попит
застосування нових підходів до організації роботи
та запровадження комплексної автоматизації об�
лікової, аналітичної та управлінської діяльності,
що дасть можливість скоротити затрати на отри�
мання необхідної управлінської інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вели�
кий внесок у вирішення окремих проблем, пов’я�
заних з розробкою методологічних, організацій�
них, інформаційних аспектів розвитку управ�
лінського обліку у дослідження теоретичних і
практичних аспектів інформаційного забезпечен�
ня управління діяльністю підприємств із викори�
станням комп’ютерних інформаційних систем
зробили І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев,
В. В. Ковальов, Н. М. Малюга, Є. В. Мних, О. М. Пет�
рук, В. К. Савчук, В. В. Сопко та інші вчені.

Перегляд літератури показав, що вчені дослі�
джують ті або інші теоретико�методологічні і
практичні питання бухгалтерського обліку та
аналізу, проте питанню ефективності застосуван�
ня інформації бухгалтерськогообліку в процесі
прийняття управлінських рішень присвячено не�
достатньо робіт. Практика показує,що інформа�
ція, яку одержують менеджери з комп’ютерних

облікових систем, не повністю задовольняє їх
потреби. Залишаються невирішеними питання
повноти бухгалтерської інформації для внут�
рішніх і зовнішніх користувачів.

Мета статті. Розглянути методичні питання
підготовки та використання інформації бухгал�
терського обліку та економічного аналізу в прий�
нятті управлінських рішень. Обґрунтування й
удосконалення теоретичних засад, розробка при�
кладних рекомендацій з поліпшення інформа�
ційного забезпечення користувачів обліково�ана�
літичної інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження.
У розширеному розумінні прийняття рішень

ототожнюється з усім процесом управління. Роз�
ширене розуміння охоплює не тільки процес
прийняття рішень, але і його виконання та кон�
троль результатів його реалізації. Але це не відпо�
відає уявленню, що кінцевим результатом прий�
няття рішення є саме рішення. У вузькому ро�
зумінні прийняття рішень розглядається лише як
вибір кращого рішення з чисельних альтернатив.
Процес прийняття рішень складається не тільки
з вибору кращого варіанта, але й з пошуку аль�
тернатив, встановлення критеріїв оцінки, вибо�
ру способу оцінки альтернатив тощо. На практиці
застосовуються такі етапи процесу підготовки і
ухвалення рішень: проведення аналізу і виявлен�
ня проблеми; знаходження альтернативних
рішень цієї проблеми; організація роботи з реа�
лізації ухваленого рішення.

Управлінські рішення приймаються на рівні
керівництва, менеджерів, начальників відділів,
цехів, ділянок. Вибір моделі рішення та розробка
програми розрахунків створюють основу для виз�
начення складу необхідної інформації. Як модель
рішення, так і інформація мають забезпечити
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можливість варіантних рішень. Облікова інфор�
мація, що використовується для прийняття уп�
равлінських рішень, мусить бути релевантною,
своєчасною і достовірною. Релевантність означає,
що дані обліку мають задовольняти конкретні
інформаційні потреби користувачів.

У системі бухгалтерського обліку накопи�
чується багато інформації, але це не означає, що
вся ця інформація буде корисною для менеджера.
Важливою є тільки та інформація, що може впли�
нути на рішення менеджера. Інформація має бути
оперативно надана менеджерові, оскільки з часом
вона втрачає свою цінність. На даний час удоско�
налення бухгалтерського обліку та аналізу все
більше пов’язані із використанням електронно�
обчислювальних машин та відповідного програм�
ного забезпечення. Це обумовлено, насамперед,
тенденціями розвитку інформатизації процесів
управління та складністю в отримуванні необхід�
них даних, що дозволяє оцінювати фінансовий
стан кожного суб’єкта господарювання, виявляти
зміни параметрів фінансових потоків і мати мож�
ливість впливати на їх розподіл і коригування.

Застосування первинних документів в Ук�
раїні регулюється низкою законодавчих і норма�
тивних документів. Згідно із Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», підставою для відображення госпо�
дарських операцій у регістрах бухгалтерського
обліку є первинні документи, які фіксують фак�
ти здійснення господарських операцій. Первинні
документи повинні бути складені під час здійс�
нення господарської операції, а якщо це немож�
ливо — безпосередньо після її закінчення. Для
контролю та впорядкування оброблення даних на
підставі первинних документів можуть складати�
ся зведені облікові документи [1, п. 1 ст. 9].

Правильно організований первинний облік
надає можливість впливати на доцільність вико�
ристання ресурсів підприємства. Під організацією
первинного обліку слід розуміти сукупність за�
ходів, спрямованих на оптимальне поєднання
елементів процесу облікового спостереження, що
покращують інформаційне забезпечення управ�
лінського персоналу з приводу розширеного
відтворення ресурсів на підприємстві [2, с. 14].

Вагомою перевагою новітніх інформаційних
технологій є орієнтація їх на існуючі форми веден�
ня бухгалтерського обліку, що не вимагає докорін�
ної зміни обліку. В той же час застосування ком�
п’ютерних інформаційних систем вдосконалюють
бухгалтерські методи. Безпаперові технології забез�
печують вирішення традиційної проблеми авто�
матизації первинного обліку. Автоматизовані фор�
ми обліку дозволяють забезпечити оперативність
оцінки стану господарської діяльності, а також її
аналізу. Менеджер може отримати на будь�яку дату
звітні форми, проглянути інформацію щодо гос�
подарських операцій за будь�якою ознакою.

Зараз пропонується досить велика кількість
програмних продуктів, які здатні вирішувати зав�
дання відносно створення баз даних, обліку, ана�
лізу, управління та їх захисту тощо. Важливим
кроком у реалізації управлінської функції бухгал�
терського обліку є створення ефективної систе�
ми первинного обліку. Як відомо, основою інфор�
мації для обліку є дані, отримані внаслідок спо�
стереження, сприймання, вимірювання і первин�
ного відображення господарських операцій.

Безпомилково організований первинний
облік надає можливість впливати на доцільність
використання ресурсів підприємства. Під орга�
нізацією первинного обліку слід розуміти су�
купність заходів, спрямованих на оптимальне
поєднання елементів процесу облікового спосте�
реження, що покращують інформаційне забезпе�
чення управлінського персоналу з приводу роз�
ширеного відтворення ресурсів на підприємстві.

Для оцінки первинного обліку, визначення
його ролі в обліково�аналітичному механізмі важ�
ливо розглядати його з різних боків: як первинно�
го етапу технологічного процесу облікового відоб�
раження; як актив юридичного закріплення фактів
здійснення діяльності; як організаційно�госпо�
дарські форми взаємодії обліковців та інших
суб’єктів фінансово�господарських операцій і
відносин, що складаються внаслідок цього.

Подібний підхід зумовлений необхідністю
комплексного та системного трактування про�
цесів і процедур первинного обліку. Взаємне їх
поєднання та доповнення сприятиме реалізації
функцій обліку й розвитку функцій системи об�
ліково�аналітичного забезпечення.

Первинний облік на сьогодні не отримує
достатньої уваги управлінців у розумінні впливу
системи обліково�аналітичного управління на
ефективність господарської діяльності підпри�
ємств. Ми визначили, що первинний облік мож�
на вважати придатним до обліково�аналітичного
забезпечення на будь�якому підприємстві лише
тоді, коли він вчасно й у повному обсязі відобра�
жає інформацію з урахуванням господарських
процесів та явищ, що мають місце як у вироб�
ництві, так і поза ним, для об’єктивного прий�
няття рішень стосовно об’єкта управління.

Головним завданням первинного обліку є
забезпечення повної реєстрації всіх господарсь�
ких фактів і гарантування юридичної доказовості
достовірності відображуваних даних.

Так, у процесі постачання використовується
інформація щодо відхилень фактичних даних від
планів за показниками: витрати на постачання,
кількість запасів на складі, ціни на матеріальні
цінності, надходження запасів. У процесі вироб�
ництва для ухвалення рішень необхідна інформа�
ція про відхилення фактичних даних від плано�
вих щодо витрат на виробництво за видами про�
дукції, загальновиробничих витрат, кількості ви�
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готовленої продукції. В процесі реалізації визна�
чаються відхилення фактичних даних від плано�
вих за такими показниками, як: витрати на збут,
собівартість реалізованої продукції, ціни на про�
дукцію, об’єми продажів, прибуток від реалізації.

Управлінські рішення розробляються за на�
явності відхилень адміністративних і інших вит�
рат від запланованих. Дані про відхилення вар�
тості об’єктів у бухгалтерському обліку від їх спра�
ведливої вартості використовуються для ухвален�
ня рішення про їх переоцінку, а результати інвен�
таризації — для таких рішень, як невизнання
об’єктів активами і списання їх з балансу, зни�
ження ціни матеріальних цінностей, здійснення
ремонту. Для ухвалення управлінських рішень
необхідна інформація бухгалтерського обліку про
неоплачений капітал, прострочену дебіторську і
кредиторську заборгованість, рівень прибутко�
вості цінних паперів, збитковість продукції і видів
діяльності підприємства. В. В. Сопко [3, с. 262]
визначає цільову функцію бухгалтерського обліку
виробничої діяльності та вважає, що дані бухгал�
терського обліку мають відображати: скільки і
яких ресурсів було витрачено на виробництво,
їхні натуральні та вартісні параметри, характери�
стику процесу перетворення речовин і сил при�
роди у новий продукт праці. При цьому їх має
бути достатньо, щоб оцінити відповідність затрат
попередньо визначеним нормам. Одним з основ�
них об’єктів обліку, за даними якого ухвалюють�
ся рішення, є облік витрат.

Існують різні класифікації витрат, направлені
саме на прийняття управлінських рішень. Фахівці
класифікують витрати для визначення собівар�
тості продукції, організації контролю, а також для
ухвалення управлінських рішень.

У статті Л. В. Нападовської [4, с. 52] наведена
детальна класифікація затрат для аналізу і прий�
няття управлінських рішень: за центрами відпо�
відальності; релевантні і нерелевантні; додаткові і
маржинальні; дійсні і альтернативні; постійні і
змінні. Класифікацію витрат можна трактувати як
групування затрат згідно з завданням, що виника�
ють у системі управління. Наведені ознаки затрат
сприятимуть вирішенню таких управлінських зав�
дань, як: прогнозування майбутніх і виявлення
альтернативних затрат, створення проектів управ�
лінських рішень, які можна реалізувати в системі
управлінського обліку. В. О. Ластовецький [5, с. 9]
пропонує групи витрат, що «є водночас і центра�
ми відповідних витрат, у розрізі яких можна виз�
начити і центри відповідальності»: — технологи
або інші фахівці можуть бути відповідальними за
витрачання технологічних матеріалів; — керівни�
ки служб, які забезпечують функціонування за�
собів праці, є відповідальними за витрати на засо�
би праці; — керівник підрозділу або майстер по�
винен нести відповідальність за витрати на робо�
чу силу; — керівник економічної служби несе

відповідальність за дотримання кошторису загаль�
новиробничих накладних витрат. З метою підви�
щення відповідальності за прийняття та здійснен�
ня рішення, а також створення передумов для
ефективного контролю за його виконанням рішен�
ня має бути задокументованим. Документація рі�
шення оформлюється з урахуванням чинних зако�
нодавчих та інших правових актів.

Форма документування рішення залежить від
його призначення, а зміст повинен відповідати
таким вимогам: у документованому рішенні
відображають мету, визначають засоби досягнен�
ня цієї мети у вигляді конкретних заходів, визна�
чають очікувані результати, котролюють строки
виконання кожного заходу та називають конкрет�
них осіб, які відповідають за реалізацію рішення.
Для того, щоб ухвалювати управлінські рішення,
інформація повинна бути якісною і подана в
зручній формі у вигляді таблиць, діаграм, схем,
графіків. Для своєчасного ухвалення як оператив�
них, так і стратегічних рішень менеджерам по�
трібна як зовнішня, так і внутрішня інформація.

Облікова інформація застосовується в опе�
раційній, фінансовій і інвестиційній діяльності
підприємства при поточному плануванні і про�
гнозуванні, здійсненні економічного аналізу і
контролю. Фінансовий аналіз займає суттєве
місце в забезпеченні виконання чи не найважли�
вішої вимоги до управлінських рішень — науко�
вого обґрунтування варіантів таких рішень, досяг�
нення максимальних економічних результатів за
мінімальних витрат ресурсів.

Заслуговує на увагу думка І. Білоусової [6,
с. 33], яка, досліджуючи роль управлінського обліку
та оперативного економічного аналізу в сучасних
умовах, робить висновок: «Оперативний економіч�
ний аналіз, на наш погляд, не потребує особливих
обґрунтувань — його елементи більшою чи меншою
мірою у виробництві виконує кожний керівник —
від майстра дільниці до генерального директора».
Обсяг ведення цього аналізу визначається потреба�
ми керівника. Проте принципи його ведення до�
цільно розглянути на прикладі процесу підготовки
рішення щодо ресурсозбереження.

Підготовка кожного управлінського рішення
у сфері управління ресурсозбереженням повинна
враховувати всі альтернативні варіанти, та при
цьому вони не повинні вступати у протиріччя з
головною метою діяльності підприємства, страте�
гічними напрямками його розвитку. Якість та
ефективність управлінської праці в цьому напрям�
ку виражається через призму якості та ефектив�
ності прийнятих і реалізованих рішень. Для ухва�
лення ефективного управлінського рішення з
ресурсозбереження на підприємстві необхідно
визначити послідовність його прийняття. Ефек�
тивність споживання ресурсів підприємством ба�
гато в чому залежить від якості підготовки управ�
лінських рішень з ресурсозбереження. Цей процес
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включає в себе обробку вхідної інформації, вибір
та наукове обґрунтування перспективних цілей уп�
равління ресурсозбереженням, засобів їх досягнен�
ня та ресурсного забезпечення, завдяки по�
рівняльній оцінці альтернативних варіантів.

Плюси та мінуси автоматизованої форми
бухгалтерського обліку наведені нижче:

Плюси
Аналітичність
На основі прописаних алгоритмів система

може формувати будь�яку інформацію, за умови,
що для її формування є достатні дані і відповідно
розроблена методика.

Оперативність
Полегшує працю облікових працівників,

зменшує її рутиність, зменшує термін обробки
потрібної інформації та підвищує достовірність
інформації бухгалтерського обліку.

Підпорядкування системних алгоритмів цілям
обліку та аналізу

Полегшується процедура одержання інфор�
мації, що необхідна для управлінського персона�
лу та складання різноманітної звітності. Показни�
ки формуються у звітах, що містяться в аналітич�
ному блоці програм без додаткових вибірок. Сис�
тема готова для здійснення оперативного аналізу.

Зменшення записів та поліпшення техніки ви^
конання облікової роботи

Специфіка роботи на персональному комп’ю�
тері виключає необхідність у складанні різних
проміжних регістрів бухгалтерами, достатнім є
лише внести дані при створенні первинних до�
кументів. Внаслідок цього покращується обліко�
вий процес, значно зменшується кількість поми�
лок, дублювання документів. Є умови для нала�
годження аналітичного обліку.

Мінуси
Необхідна висока кваліфікація кадрів
Потребує високої кваліфікації облікового

штату, оскільки використання облікових інфор�
маційних систем вимагає знання не лише основ
бухгалтерського обліку, а й апаратного та про�
грамного забезпечення.

Послаблення функції контролю
Якщо у програмному забезпеченні не перед�

бачити процедури виправлення помилок у доку�
ментах та їх «ліквідації», то облік у автоматизова�
ному середовищі може перетворитися на «набір
недоречних цифр».

Головним недоліком паперових форм об�
ліку є їх функціональна обмеженість та велика
трудомісткість використання. Через те авто�
матизація обліково�аналітичних процедур під�
вищує як оперативність, так і аналітичність ін�
формації, однак при цьому може знижуватися
управлінська функція інформаційної системи.
Тому своєчасним є зосередження уваги на уп�
равлінському питанні функціонування системи
обліково�аналітичного забезпечення.

В економічній літературі виділяють достат�
ньо методів та засобів забезпечення безпеки
інформації: перешкоди, управління доступом,
шифрування, протидія атакам вірусів, регламен�
тація, фізичні, апаратні, примусові заходи, мо�
тивація, організаційні, законодавчі, програмні,
морально�етичні, процедури фіксування та ме�
тодика виправлень у документах, технічні, фор�
мальні засоби, неформальні засоби,

Комп’ютерна облікова система знижує
пильність та може ускладнювати управлінську
функцію бухгалтерського обліку. Тому одним із
важливих елементів автоматизованих форм обліку
є процедура фіксування та методика виправлень
у документах. Створення транспорентних по суті
форм бухгалтерського обліку.

При використанні паперових форм у праців�
ників є чітка регламентація внесення виправлень як
у первинні документи, так і у регістри обліку, алго�
ритмів оброблення облікової інформації з метою
проведення економічного аналізу. А при викорис�
танні автоматизованої форми весь захист спрямо�
ваний на обмеження втручання ззовні, розподіл
відповідальності за об’єкти управління та створен�
ня умов для підвищення мотивації у працівників.
Але все це не передбачає можливості перевірки і з
часом здійснення коригувань та їх впливів на ре�
зультати діяльності господарюючих суб’єктів.

Система інформації повинна дати цілісну
картину господарських процесів — розвитку пев�
ного явища, послідовної заміни стадій, етапів,
ступенів, якісно нових форм виконання робіт, у
той час коли для існуючих інформаційних техно�
логій характерні негативні риси — обмеженість,
фрагментарність, мозаїчність відображення гос�
подарських процесів як сукупності послідовно
виконуваних операцій, способів і засобів перебігу
процесів постачання, виробництва, збуту та інве�
стування [7, с. 56].

Базову основу складають інформаційні сис�
теми, за допомогою яких співробітники�вико�
навці займаються операційною обробкою даних,
а менеджери нижчої ланки — оперативним управ�
лінням. На рівні стратегічного управління інфор�
маційні системи змінюють свою роль і стають
стратегічними, такими, що підтримують діяль�
ність менеджерів вищої ланки щодо ухвалення
рішень в умовах незадовільної структурованості
поставлених завдань.

Інформаційна система оперативного рівня
підтримує фахівців�виконавців, обробляючи дані
про операції і події (рахунки, накладні, зарплата,
кредити, потік сировини і матеріалів). Призначен�
ня інформаційної системи на цьому рівні — відпо�
відати на запити про поточний стан і відстежува�
ти потік операцій у фірмі, що відповідає оператив�
ному управлінню. Щоб з цим справлятися, інфор�
маційна система повинна бути досяжною, такою,
що безперервно діє, і надавати точну інформацію.
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Завдання, цілі і джерела інформації на опе�
раційному рівні заздалегідь визначені і у високо�
му ступені структуровані. Рішення запрограмова�
не відповідно до заданого алгоритму.

Інформаційна система оперативного рівня є
сполучною ланкою між фірмою і зовнішнім се�
редовищем. Якщо система працює погано, то
організація або не отримує інформації ззовні, або
не видає інформацію. Крім того, система — це
основний постачальник інформації для решти
типів інформаційних систем в організації, оскіль�
ки містить і оперативну, й архівну інформацію.

Відключення цієї інформаційної системи
привело б до необоротних негативних наслідків.

Приклади інформаційних систем оператив�
ного рівня:

1) складського обліку;
2) розрахунків з дебіторами;
3) розробки замовлень;
4) реєстрації заявок;
5) розрахунків із зарплати.
Висновки і пропозиції. Таким чином, з метою

ефективної реалізації управлінської функції бух�
галтерського обліку, в програмному середовищі
будь�яких розробників інформаційних продуктів
має бути передбачено процедури моніторингу за
внесенням виправлень до документів, а відпові�
дно має бути розроблене положення щодо про�
цедур внесення змін до інформаційної бази.

Управлінський облік та економічний аналіз у
процесі прийняття управлінського рішення відігра�
ють провідну роль. Ефективність управління вит�
ратами підприємства залежить від рівня організа�
ційності та узгодженості процесів обліку та аналізу
собівартості продукції в попередньому періоді, пла�
нування витрат, контролю за виконанням планів та

прийняттям управлінських рішень щодо підвищен�
ня ефективності роботи підприємства.

З метою підвищення відповідальності за
прийняття та здійснення рішення, а також ство�
рення передумов для ефективного контролю за
його виконанням, рішення має бути задокумен�
тованим. Інформація повинна бути високоякіс�
ною і подана в зручній формі.
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ОБЛІК В АГРОБІЗНЕСІ:
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти побудови консолідованого обліку агроформувань
як особливої складової частини бухгалтерського обліку з метою складання консолідованої фінансової звітності.

Ключові слова: інтеграція, інформаційна система, консолідований облік, фінансова звітність, агрохолдинг.

Summary. In the article the theoretical aspects of construction of the consolidated accounting in agribusiness are
researched as the special component of record^keeping aimed to stowage the consolidated financial reporting.

Key words: integration, informative system, consolidated account, financial reporting, agrarian holding.

Постановка проблеми. Специфічні, галузеві
вимоги до бухгалтерського обліку аграрних під�
приємств, які пов’язані із використанням у гос�
подарському процесі біологічних факторів ви�
робництва, потребують розробки досконалої ін�
формаційної системи відображення реальної
оцінки фактів дійсності з достовірним проведен�
ням діагностики стану галузі.

Виникнення і функціонування в Україні аг�
ропромислових консолідованих груп підприємств
як економічно відокремлених господарюючих
суб’єктів — незаперечний факт, внаслідок чого
необхідно розробити і чіткі принципи інформа�
ційного забезпечення їх управління та обліково�
го відображення відносин між ними.

Характерним проявом сучасного етапу ста�
новлення і розвитку вітчизняного агробізнесу
є холдингові форми його організації. Причи�
ни їх виникнення — курс групи взаємопов’я�
заних товаровиробників на мінімізацію ри�
зиків втрати власності, інтеграційну по�
слідовність технологічних етапів сільськогос�
подарського виробництва, прояв мультипліка�
ційного ефекту корпоративної власності, оп�
тимізацію оподаткування.

Інтеграційне формування сільськогоспо�
дарських підприємств нагально потребує нау�
кової розробки з методології консолідованого
обліку, його загальних принципів, методів і пра�
вил формування консолідованої звітності, а
також відповідних методик при визначенні ок�
ремих показників об’єднаних товаровироб�
ників. Якщо загальні принципи об’єднання
підприємств та складання консолідованої
звітності визначені як міжнародними стандар�
тами фінансової звітності (МСФЗ), так і націо�
нальними (ПСБО), то окремих, галузевих ме�
тодик консолідації обліку і складання звітності
поки що не розроблено.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос�
лідженню питань із розробки системи консолідо�
ваного обліку та формування на його основі кон�
солідованої фінансової звітності присвячено чис�

ленні роботи вітчизняних і зарубіжних науковців,
таких як С. Ф. Голова, В. М. Костюченко, С. Я. Зу�
білевича, П. Т. Саблук, Л. І. Лук’яненко, М. Я. Де�
м’яненко, Р. С. Коршикова, О. В. Небильцова,
В. В. Ковальов, В. В. Палій, В. Д. Новодворський,
В. Т. Козлов, Л. З. Шнейдман. Але в основному
опубліковані праці носять характер популяризації
західної моделі облікової практики і мало акцен�
тують увагу на потреби управління вітчизняних
підприємств.

Віддаючи належне значним напрацюванням
науковців, питання теорії й практики побудови
консолідованої звітності в Україні потребують роз�
робки основних визначень об’єктів обліку при виз�
наченні параметрів консолідації об’єднаних підпри�
ємств із врахуванням нормативного законодавства
і закономірностей сучасної ринкової економіки у
формуванні методології специфічного об’єкта бух�
галтерського обліку інтегрованих підприємств.

Метою статті є теоретичне дослідження місця
і ролі консолідованого обліку в системі бухгал�
терського з визначенням його предмета, методу
та об’єктів.

Виклад основного матеріалу. В основному
дослідження науковців зводяться до визначення
комплексної оцінки ефективності функціонуван�
ня корпоративних (інтегрованих) структур, яка
ґрунтується на двох її методах [1, с. 78]:

1. Порівняльний аналіз корпоративних під�
приємств з іншими суб’єктами господарювання,
які виготовляють аналогічні продукти.

2. Аналіз господарської діяльності та фінан�
сової результативності корпоративної структури
з метою визначення значень певних первинних
фактичних показників з метою їх порівняння за
звітними періодами.

У процесі такого дослідження проводяться спів�
ставлення темпів зміни прибутку, обсягу реалізації
та активів у визначенні їх оптимального співвідно�
шення («золоте правило економіки») [2, с. 435].

Т
ЧП

 > Т
ЧД

 > Т
ВБ

 > 100 %, (1)

де Т
ЧП

 — темп зростання (зменшення) чистого
прибутку;
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Т
ЧД

 — темп зростання (зменшення) чистого
доходу від реалізації;

Т
ВБ

 — темп зростання (зменшення) валюти
балансу (вартості активів).

Загалом застосування «золотого правила еко�
номіки» на вітчизняних інтегрованих підприємствах
не відображає їх реальний стан, оскільки зростан�
ня даних показників може бути спричинено рядом
не охоплених обліком розрахунків за певними фак�
торами, а висвітлення тільки фінансових показ�
ників не може свідчити про загальну ефективність
функціонування, крім того, відповідність правилу
не дозволяє визначити рівень ефективності.

З позиції економіки, бухгалтерський облік
розглядається як процес підготовки інформації
про підприємство, яка може бути корисною для
прийняття управлінських рішень з розподілу та
ефективного використання наявних ресурсів. У
рамках облікового процесу результативна інфор�
мація орієнтована насамперед на користувачів
фінансової звітності.

Зростаючий рівень економічної інтеграції ук�
раїнських підприємств з характерними процесами
інтернаціоналізації економіки потребує достемен�
ного і незаперечного отримання повної інформації
про факти господарювання не тільки у вигляді
кінцевих їх результатів за зведеними економічни�
ми чи фінансовими показниками, а й деталізації
показників, які в інтегрованих підприємствах
відображаються досить неточно й узагальнено.
Даному напряму повинен сприяти консолідований
облік, як сполучна ланка різноманітних видів
діяльності, властивих будь�якому бізнесу.

Існування різних підходів до формування
консолідованої фінансової звітності, яка ґрун�
тується на основі її індивідуалізації або через
облікову консолідовану систему, спонукаючи її
розробку, полягає у визначенні консолідованої
групи підприємств «…як об’єкта бухгалтерського
обліку… який дозволяє забезпечити необхідною
інформацією всі рівні управління холдингом і при
цьому є основою для формування консолідова�
ної фінансової звітності» [3, с. 35].

На думку М. Р. Лучко, консолідований облік
є окремою складовою частиною бухгалтерського
обліку і характеризується як процес виявлення,
реєстрації, вимірювання, накопичення, узагаль�
нення, зберігання та передачі інформації про
діяльність консолідованої групи [4, с. 19]. Проте
іншими науковцями вважається, що поділ систе�
ми бухгалтерського обліку є умовним, важлива
частина економічної інформації формується в
єдиній системі бухгалтерського обліку [2, с. 125].

Слід відмітити, що дефіцит оперативної інфор�
мації заповнюється припущеннями через невизна�
ченість економічних умов господарювання як на
макро�, так і на мікрорівні, які здійснюються на базі
теоретичних положень та емпіричного досвіду. Тому
необхідно враховувати «лаг ірраціональності» [5].

Невизначеність економічного середовища під�
кріплюється і вимогами у складанні фінансової
звітності вітчизняними підприємствами як альтер�
нативний підхід у визначенні їх самостійності, в
якій зазначено існування декількох способів на�
рахування амортизації основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів та малоцінних
необоротних активів, методів оцінки вибуття за�
пасів та розрахунку резервів сумнівних боргів. Це
надає можливість вести бухгалтерський облік у
декількох варіаціях із аналогічним складанням
фінансової звітності [6, с. 67; 7, с. 12].

Таким чином, наукові дискусії щодо впрова�
дження консолідованого обліку потребують виз�
начення його економічної доцільності та раціо�
нальності функціонування в економічній системі
консолідованих підприємств з визначенням ос�
новних методичних підходів.

Виникнення консолідованого обліку, як резуль�
тат диференціації і інтерпретації видів бухгалтерсь�
кого обліку у вигляді інформаційної системи, є за�
кономірною ґенезою практики корпоративного уп�
равління. Але розгляд консолідованого обліку як ін�
формаційної системи підприємства неправомірний.

Виникнення нового виду обліку як сфери прак�
тичної діяльності передує формуванню самостійної
галузі знань — науки про нього з присутньою їй
теоретичною проблематикою. А враховуючи той
факт, що консолідований облік є інформаційно�
організаційною системою, то при дослідженні ме�
ханізмів його виникнення і розвитку необхідно
застосувати інструмент системного підходу.

Необхідно відмітити, що розвиток будь�якої
системи зв’язаний з внутрішнім її різноманіттям
функціональних елементів. При цьому здатність
системи швидко адаптуватися до зміни умов існу�
вання у вирішенні протиріч являє собою дифе�
ренціацію, як напрям системи до структурного і
функціонального різноманіття елементів (чим
більше різноманіть, тим вища стійкість системи).

Таким чином, диференціація облікового про�
цесу за організаційною ознакою повинна бути
скоректована, виходячи із структурних трансфор�
маційних умов ринкової економіки, яка характе�
ризується виникненням інтегрованих корпоратив�
них структур. Дана тенденція супроводжується
переорієнтацією інформаційних потоків з верти�
кального чи горизонтального напряму на більш
складні форми інформаційної взаємодії. Внаслідок
чого процес диференціації видів обліку попов�
нюється і врівноважується процесом їх інтеграції.

По відношенню до консолідованого обліку ви�
никає інтеграція управлінського і фінансового його
видів, оскільки ці види обліку використовують
документацію (фінансово�аналітичні розрахунки,
трансформаційні таблиці та ін.), яка не відносить�
ся до уніфікованої бухгалтерської системи фіксації
процесів господарювання. Але при цьому потреба
найбільшої консолідації необхідна в системі фінан�
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сового обліку, оскільки крупно�товарні вітчизняні
агрохолдинги вийшли на міжнародний ринок залу�

чення інвестицій через фондові біржі та інші при�
ватні розміщення капіталу (табл. 1).

Таблиця 1
Залучення інвестицій українськими агрохолдингами у 2010 р.

Джерело: складено автором за [8].

Передовсім необхідність консолідованого
обліку обумовлена корпоративним контролем
над об’єднаним агробізнесом, і в даній ситуації
пріоритет надається ознаці релевантності в от�
риманні інформації.

Звідси може зародитися така думка, що бухгал�
терський консолідований облік становитиме собою
деяку інформаційну модель господарської діяль�
ності сільськогосподарського підприємства, але
ніяка модель не в змозі відобразити різносторонні
зв’язки модельованого об’єкта, оскільки процес мо�
делювання включає в себе абстрагування від несут�
тєвих ознак даного об’єкта. І тому бухгалтерський
облік необхідно розглядати як комплекс моделей
господарської діяльності товаровиробника, а кон�
солідований облік, будучи підсистемою бухгал�
терського обліку, являє собою одну із ланок інфор�
маційних моделей об’єднаних сільськогосподарсь�
ких підприємств як єдине економічне ціле.

Розглядаючи консолідований облік як нау�
кову дисципліну із пізнанням фактів дійсності та
відображенням явищ суспільно�економічного
життя інтегрованих підприємств, відчуваємо
необхідність визначення його предмета, методу та
об’єктів свого впливу.

На нашу думку, предметом консолідованого
обліку виступає інформація про взаємодію взаємо�
пов’язаних суб’єктів господарювання з метою скла�
дання консолідованої звітності, яка відображає
участь у капіталі, витратах, доходах, прибутках та
взаємних зобов’язаннях інтегрованих товаровироб�
ників. При цьому його методом є моделювання
інформаційного середовища об’єднаних підпри�
ємств як економічної одиниці, включаючи розши�
рений підготовчий етап консолідації з можливістю
системного відображення процедур консолідації та
подальшим складанням консолідованої звітності.

Виступаючи обособленим видом обліку, кон�
солідований облік має специфічні способи і
прийоми, до яких можна віднести елімінування і
трансформацію бухгалтерських записів.

Спосіб елімінування облікових записів при�
сутній тільки при консолідованому обліку і вик�
ликаний специфічним взаємовідношенням групи

підприємств як юридично самостійних суб’єктів
господарювання. Даний спосіб дозволить виклю�
чити з обліку подвійне відображення активів і
пасивів підприємств об’єднаної групи, а потім і з
їх консолідованої фінансової звітності.

Спосіб трансформації облікових записів
надає можливість на рахунках бухгалтерського
обліку відобразити не тільки процеси перетво�
рення ресурсів у кінцевий продукт агрохолдин�
гу, а й надати інформацію про факти господарсь�
ких процесів окремо взятих груп підприємств як
єдиного цілого.

Таким чином, трансформація записів у бух�
галтерському обліку дозволить не тільки агрегу�
вати факти господарської діяльності у кінцеві
облікові записи, але й елімінувати подвійне відоб�
раження господарсько�виробничих операцій в
обліку агрохолдингу.

Досліджуючи об’єкти консолідованого об�
ліку (ресурси, капітал, зобов’язання та ін.), не�
обхідно відмітити, що вони мають різний поря�
док свого відображення у звітності як за окре�
мими підприємствами групи, так і у консолідо�
ваній звітності загалом. Так, при простому фор�
муванні статей фінансової звітності — отриму�
ються загальні значення (брутто�значення) кон�
солідованої групи товаровиробників, а при вик�
люченні внутрішніх оборотів (участь у капіталі,
реалізації, взаємній заборгованості та ін.) — от�
римується інформація про одиничні значення
(нетто�значення) кожної статті. Тому основною
ціллю консолідованого обліку є отримання нет�
то�значень статей звітності за допомогою своїх
специфічних методичних прийомів.

У загальному вигляді відхилення між брутто�
і нетто�значеннями консолідованої звітності
можна звести до такої класифікації (рис. 1).

Постійні відхилення не потребують поточ�
ного обліку і можуть бути відображені шляхом
вибірки із регістрів бухгалтерського обліку з по�
слідуючим коректуванням елементів зведеної
фінансової звітності. Міжперіодні відхилення
потребують організації поточного або позасис�
темного обліку.
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маційною основою проведення фінансово�еконо�
мічного аналізу виробничо�господарської діяль�
ності інтегрованих товаровиробників.

Спрощення процедури ведення консолідова�
ного обліку вбачається нами заходами впрова�
дження додаткових аналітичних ознак по рахун�
ках синтетичного обліку із віднесенням функції
накопичення інформації про доходи і витрати та
розрахунку прибутку за внутрішньогосподарськи�
ми операціями поточного періоду в окрему підси�
стему оперативного обліку.
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Рис. 1. Класифікація відхилень брутто^ і нетто^значень.
Джерело: складено автором

Консолідація фінансової звітності залежить від
методу об’єднання підприємств (злиття, поглинан�
ня), який і визначає послідовність етапів його засто�
сування. Зміст етапів може змінюватись у залежності
від цілі проведення інтеграції і визначається корис�
тувачами консолідованої звітності. Але, на нашу дум�
ку, відображення фінансових вкладень та власного
капіталу за групою об’єднаних підприємств залежить
від визначення величини гудвілу, згідно з яким по�
винна виконуватись умова рівності між справедли�
вою вартістю придбаних ідентифікованих активів і
зобов’язань материнським підприємством вартості
чистих активів дочірнього.

Необхідно відмітити, що умова такого визна�
чення присутня тільки в момент створення дочір�
нього товариства, що в подальшому розмір чистих
активів змінюється внаслідок його виробничої
діяльності, і таке співставлення стає некоректним.

Отже, визначення і впровадження методич�
них підходів консолідованого обліку групою сіль�
ськогосподарських підприємств окреслить напря�
ми галузевої модифікації законодавчо�норматив�
ної бази із її регулюванням на державному рівні
щодо облікового процесу і складання консолідо�
ваної фінансової звітності інтегрованими товаро�
виробниками, дозволить переформовувати управ�
ління агрохолдингом з ціллю підвищення ефек�
тивності господарської діяльності.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Загострення проблеми в організації та веденні
консолідованого обліку як підсистеми бухгалтерсь�
кого з подальшим складанням зведеної фінансової
звітності інтегрованими підприємствами, повин�
на вирішуватись у площині єдиних об’єктів управ�
ління із наданням змоги користувачам звітності
здійснити реальну оцінку вартості бізнесу за гру�
пами об’єднаних сільськогосподарських під�
приємств. Виявлення реального фінансового ре�
зультату за період консолідації звітності забезпе�
чить управлінський персонал агрохолдингу інфор�
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РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ
АНТОШКІНА Л. І. ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ :

ПІДРУЧНИК /  Л. І. АНТОШКІНА, Н. П. СКРИГУН, Л. Г. ЦИМБАЛЮК. —
ДОНЕЦЬК : ЮГО>ВОСТОК, 2011. — 322 С.

В останні роки в Україні відбулися глибокі
економічні зміни, обумовлені трансформаційни�
ми процесами, і, насамперед, у менеджменті
підприємства. В умовах зовнішнього середовища,
що динамічно розвивається, підприємствам не�
обхідно самостійно приймати рішення в різних
сферах своєї діяльності, формуючи свою політи�
ку розвитку. Остання розглядається як система,
що складається з сукупності елементів, серед яких
одне з основних місць займає цінова політика.

Саме тому в ході сучасних економічних пере�
творень, спрямованих на створення передумов
розвитку ринкових відносин, які відповідають
світовому рівню, проблеми ціни й ціноутворення
виходять у нашій країні на перший план. Ціна є
основним механізмом, який забезпечує пропор�
ційність розвитку виробництва, а також єдність
матеріальних інтересів виробників і споживачів.
Це означає, що вона виступає найбільш узагаль�
нюючим показником руху товарних відносин.

Проблеми ціни й ціноутворення завжди були
в центрі уваги вчених�економістів різних шкіл
протягом усього ходу розвитку суспільства. Про�
те зараз ці проблеми набувають найбільшої акту�
альності. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що
сучасний стан розвитку суспільства на світовому
рівні носить перехідний характер. Капітал, як
вища форма товарного виробництва, в ході свого
саморозвитку несе в собі риси свого власного
заперечення як такого, що веде до зародження в
його рамках нової системи відносин. Гіпотеза
розвитку товарних відносин та їх самозаперечен�
ня, яка виникла в класичній економічній літера�
турі, припускає, що на зміну опосередкованим
(речовим) суспільним відносинам приходять
відносини, які не потребують для своєї реалізації
необхідності опосередкування ринком, тобто
виступають безпосередньо суспільними (міжосо�
бистісними). Це означає: якщо в умовах пануван�
ня товарних відносин через механізм ціноутво�
рення стихійно визначалося — що виробляти?
скільки виробляти? для кого виробляти? і ціна
являла собою хаотично сформовану мінову
вартість, то у ході природно�історичного розвит�
ку капіталу виникає об’єктивна необхідність ви�
рішувати поставлені питання свідомо, планово,
наперед визначати й організовувати виробницт�
во відповідно до суспільних потреб.

Стосовно проблеми ціни і ціноутворення
існують напрацювання багатьох вітчизняних і
зарубіжних авторів. Вітчизняні економісти та
економісти ближнього зарубіжжя основну увагу

у своїх дослідженнях приділяють аналізу пере�
хідності відносин, які виражені у ціні.

Практика розвитку системи ціноутворення
призвела до необхідності її віддзеркалення в ево�
люції теорії ціни. Це, у свою чергу, потребує ство�
рення на новому рівні теоретичних передумов для
подальшого розвитку практичного механізму ціно�
утворення. В цьому реалізується єдність розвитку
теорії і практики. Зазначена проблема та її вирі�
шення набуває найбільшої актуальності для нашої
країни, коли трансформаційні процеси виклика�
ють необхідність реалізації на практиці планового
регулювання цін на мікро� та на макрорівнях.

Разом з тим у розвитку трансформаційних про�
цесів в економіці України ціна ще не виконує всіх
своїх функцій. Тому розкриття зміни у функціях
ціни можливе лише через дослідження природно�
історичного процесу розвитку економіки та його
відображення в еволюції теорії ціни. Це надасть
можливість визначити її сучасний перехідний зміст.

У відповідності до даних тенденцій у підруч�
нику розглядаються традиційні погляди на про�
цеси ціноутворення та управління цінами, а та�
кож послідовний перехід до нових уявлень щодо
сучасної сутності ціни, ринкових підходів, ме�
тодів та стратегій ціноутворення, тому він є своє�
часним і відповідає потребам економістів, керів�
ників підприємств, підприємців та студентів.

Заслуговує на увагу те, що в підручнику «Ціно�
утворення та управління ціновою політикою» на
належному теоретико�практичному рівні розгля�
нуто актуальні проблеми ціноутворення в умовах
ринкової діяльності підприємств: сучасні питан�
ня основ формування цін та управління процесом
ціноутворення, класифікацію цін, етапи процесу
встановлення цін, сутність та роль управління
економічними витратами у формуванні цін, фак�
тори і резерви зниження витрат з метою підвищен�
ня конкурентоспроможності продукції при визна�
ченні цін, стратегії ціноутворення.

Структурно зміст підручника відповідає су�
часним вимогам щодо написання навчально�ме�
тодичних праць. Підручник складається із всту�
пу, десяти розділів, які розбито на два модулі,
списку використаної та рекомендованої літерату�
ри, додатків. У кожному розділі, окрім основно�
го матеріалу теми, наведено ключові терміни і по�
няття, питання для самоконтролю, тести, задачі,
список рекомендованої літератури. Текст ілюст�
рований логічними схемами, рисунками, аналі�
тичними формулами, що забезпечує краще
сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.
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Достатню увагу приділено самостійній та інди�
відуальній роботі студентів, завдання до якої роз�
роблені у формі розрахункових задач.

У першому розділі «Теоретичні основи рин�
кового ціноутворення» показано значення управ�
ління цінами в забезпеченні ефективної роботи
підприємств; визначено принципи та функції
ціноутворення; систематизовано чинники ціно�
утворення; наведено особливості ціноутворення
при різних типах ринкових структур та продемон�
стровано взаємозв’язок ціни та попиту.

У другому розділі «Класифікація цін. Види цін»
Систематизовано ціни за виокремленими ознака�
ми, наведено структуру ціни залежно від її виду.

Третій розділ «Методи цінових досліджень»
висвітлює питання, пов’язані з особливостями
проведення цінових досліджень, досліджень по�
ведінки споживачів, та розкриває сутність індек�
сних методів цінового аналізу.

У четвертому розділі «Організація роботи щодо
встановлення цін» конкретизовано інструменти
цінової політики та етапи процесу ціноутворення.

У п’ятому розділі «Аналіз попиту на товар»
основна увага зосереджена на чинниках, які
впливають на чутливість покупців до ціни, дос�
ліджено залежність попиту від ціни через кое�
фіцієнти еластичності.

Шостий розділ «Витрати та їх роль у форму�
ванні ціни» розкриває сутність витрат як еконо�
мічної категорії та їх роль при формуванні ціни.
Наводиться класифікація витрат за ознаками та
видами витрат, що їх враховують у процесі вста�
новлення ціни. Розглянуто сутність та призначен�
ня калькулювання собівартості продукції, а також
групування витрат за статтями калькуляції. Про�
аналізовано чинники, резерви та шляхи знижен�
ня витрат виробництва.

Сьомий розділ «Методи ціноутворення»
присвячений висвітленню існуючих методів
ціноутворення. Наводиться класифікація ме�
тодів ціноутворення, висвітлюються види та
сутність витратних методів ціноутворення, ме�
тодів ціноутворення, орієнтованих на конку�
рентів, споживача, а також параметричні мето�
ди встановлення ціни.

У восьмому розділі «Цінові стратегії» розгля�
нуто види та сутність найбільш поширених ціно�
вих стратегій, умови їх застосування.

Дев’ятий розділ «Тактичні прийоми ціноут�
ворення» охоплює питання, пов’язані з коригу�
ванням ціни. Зокрема, розглянуто види та сут�
ність кожного виду знижок кінцевим споживачам
та посередникам, психологічні тактичні прийо�
ми ціноутворення.

У десятому розділі «Державне регулювання
цін» обґрунтовується необхідність державного
впливу на процес формування цін та подано ме�
тоди державного регулювання цін.

Підручник є методичним матеріалом для
викладання економічних дисциплін і може
бути використаний для студентів, які вивчають
економіку підприємства, облік, аудит, марке�
тинг, маркетингові дослідження. Розрахований
на студентів економічного напряму знань, ас�
пірантів і всіх тих, хто цікавиться питаннями
сучасних цін та методів їх утворення й управ�
ління.

Зміст розділів підручника «Ціноутворення та
управління ціновою політикою» (автори: Антош�
кіна Л. І., Скригун Н. П., Цимбалюк Л. Г.) на
теоретичному, практичному й ілюстративному
рівнях відповідає вимогам економічної дисцип�
ліни з ціноутворення, цільовому призначенню і
може бути рекомендований до видання.

А. О. Заїнчковський,
доктор економічних наук,

професор кафедри економіки і права
Національного університету харчових технологій
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Антошкина Л. И. Экономика страны и затраты

на подготовку специалистов (часть ІІ). — С. 12.
Аннотация. Разработаны теоретические и эм�

пирические подходы к определению расходов на
подготовку специалистов, которые обеспечивают
постоянное развитие экономики государства.

Ключевые слова: интеллектуальный потенци�
ал, качество труда, высшее образование, финан�
сирование образования.

Антошкин В. К. Некоторые аспекты изучения
природы теневой экономики. — С. 22.

Аннотация. Исследованы взаимосвязи в сис�
теме теневой экономики разных стран, обосно�
вана особая функция в этой системе коррупци�
онной составляющей.

Ключевые слова: теневая экономика, корруп�
ция, мировая экономика, валовой внутренний
продукт.

Беляева Г. Е. Особенности моделирования и
управления эколого>экономическим потенциалом
промышленных предприятий (на примере угледобы>
вающей промышленности). — С. 56.

Аннотация. В статье рассмотрены основные
положения формирования и использования эко�
лого�экономического потенциала промышлен�
ных предприятий. Исследованы особенности его
моделирования на примере угледобывающего
предприятия.

Ключевые слова: эколого�экономический
потенциал, промышленное предприятие, управ�
ление, дополнительно добытые ресурсы.

Бучакчийская Ю. А. Роль местных налогов и
сборов в формировании местных бюджетов Украи>
ны. — С. 133.

Аннотация. Автором рассмотрены изменения,
произошедшие в составе местных налогов и сбо�
ров с принятием Налогового кодекса Украины.
Исследовано влияние местных налогов и сборов
на финансовое обеспечение местных бюджетов.

Ключевые слова: местные налоги и сборы,
местные бюджеты, налоговая система, Налого�
вый кодекс, укрепление финансовой базы мест�
ных бюджетов.

Герасимова С. В., Дмитриева И. О. Тенденции
внедрения карточных платежных инструментов в
Украине. — С. 137.

Аннотация. Определены основные тенденции
внедрения карточных платежных инструментов,
описаны проблемы их функционирования, кон�
кретизированы оптимальные пути усовершен�
ствования карточных платежных инструментов,

на основании чего предложен элемент организа�
ционно�управленческой структуры банковских
учреждений.

Ключевые слова: карточные платежные инст�
рументы, платежная карта, голографический за�
щитный элемент, «стоп�лист».

Горпинич О. В. Экономическая эффективность
производства продукции в сельскохозяйственных
предприятиях. — С. 59.

Аннотация. В статье рассматриваются эконо�
мические показатели и результаты финансовой
деятельности сельскохозяйственных предприятий
Запорожской области в период проведения аграр�
ной реформы.

Ключевые слова: сельскохозяйственное про�
изводство, сельскохозяйственное предприятие,
землепользование, аграрная реформа, экономи�
ческая эффективность производства.

Гохберг А. Ю. Развитие рекламного бизнеса в
условиях глобализации: концептуальные основы
исследования и практические предложения регули>
рования. — С. 29.

Аннотация. В статье определены концепту�
альные основы исследования развития рекламно�
го бизнеса в условиях глобализации. Разработа�
ны рекомендации по регулированию и повыше�
нию конкурентоспособности этого сектора.

Ключевые слова: рекламный бизнес, глобали�
зация, рынок рекламы, рынок рекламных услуг,
инновации, человеческий капитал.

Иванов А. М. Проблемы управления рекреаци>
онно>оздоровительной сферой деятельности в Ук>
раине. — С. 102.

Аннотация. В статье выявлены проблемы уп�
равления рекреационно�оздоровительной сферой
деятельности на примере рекреационно�оздоро�
вительных территорий Николаевской области.

Ключевые слова: рекреационно�оздорови�
тельная сфера деятельности, конкурентоспо�
собность.

Квасницкая Р. С. Финансовый рынок: сущ>
ность и объекты покупки>продажи. — С. 141.

Аннотация. В статье проведен анализ суще�
ствующих теоретических подходов к определе�
нию сущности и функциональных возможностей
финансового рынка в современных условиях раз�
вития отечественной экономики с выделением
авторской позиции определения понятий «ры�
нок» и «финансовый рынок».

Ключевые слова: рынок, финансовый рынок,
финансовые ресурсы, финансовые активы.
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Клименко А. А. Управление плодородием и
улучшение агроэкологического состояния земель
Запорожской области. — С. 34.

Аннотация. Рациональное землепользование
является обязательной составляющей комплек�
сной системы эксплуатации и охраны природ�
ных ресурсов. Экологическая несбалансирован�
ность сельскохозяйственного производства при�
водит к усилению разрушительных тенденций в
использовании ценнейшего богатства украинс�
кого народа — земли.

Ключевые слова: деградация, инвентариза�
ция, экосистема, эрозия, модернизация, монито�
ринг, окультуривание, реформа, плодородие, се�
вооборот, технология.

Коцюрубенко А. Н. Социальные стандарты и их
влияние на финансы домохозяйств. — С. 145.

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые
проблемные аспекты формирования основных
показателей государственных социальных стан�
дартов жизни. Основное внимание уделено изу�
чению прожиточного минимума как базового
социального стандарта. Сделана попытка очер�
тить влияние социальных стандартов жизни на
финансы домохозяйств.

Ключевые слова: рыночная экономика, про�
житочный минимум, финансы домохозяйств.

Куреда Н. Н., Герасименко Е. А., Коринной С. А.
Проблемы импортозамещения отечественной ме>
таллургической продукции на отраслевом рынке
Украины. — С. 38.

Аннотация. В статье исследованы причины
импортозамещения продукции отечественной
металлургии. Определяется взаимосвязь между
производством, потреблением, динамикой и
структурой импорта некоторых видов металлур�
гической продукции в Украину. Проанализиро�
вано соотношение внутреннего потребления ме�
таллопродукции и собственного производства в
зарубежных странах. Обоснованы выводы о сни�
жении негативных последствий импортозамеще�
ния в металлургической отрасли Украины с уче�
том ее членства в ВТО.

Ключевые слова: импорт, черные металлы,
внутренний рынок, протекционизм.

Кучин С. П., Сарматицкая Н. В. Особенности
и перспективы развития сферы услуг в Украине. —
С. 43.

Аннотация. Исследована сущность понятия
«услуга» и «сфера услуг», выявлен перечень фак�
торов, способствующих стремительному разви�
тию сферы услуг. Определена роль сферы обслу�
живания. Проанализированы особенности разви�
тия сферы услуг и решения актуальных проблем
развития сферы услуг в Украине.

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, перс�
пективы, спрос, цена, рынок услуг, факторы
развития.

Макаренко П. Н., Макаренко Ю. П. Преиму>
щества и ограничения концентрации производства
в сельском хозяйстве. — С. 65.

Аннотация. В статье проведен анализ концен�
трации производства в сельском хозяйстве, оп�
ределены основные преимущества, которые на�
блюдаются в современных условиях.

Ключевые слова: производство, концентра�
ция, сельское хозяйство, агроструктура, техноло�
гия, конъюнктура.

Мамонтова Е. В. Социокультурные аспекты
регионального развития в контексте экономических
преобразований (на примере Кемеровской облас>
ти). — С. 106.

Аннотация. Социокультурные факторы реги�
онального развития находят свое отражение не
только в региональных аспектах, но и экономи�
ческих преобразованиях, происходящих на всех
уровнях. Преобразование экономической сферы
жизнедеятельности общества предполагает вовле�
чение всех элементов общественных взаимоотно�
шений, следовательно, такие факторы, как соци�
альная сфера и культура, становятся индикатора�
ми развития общества.

Ключевые слова: социокультурные факторы,
приоритетные национальные и региональные
национальные проекты, модернизация, регио�
нальное развитие.

Олейник Е. О. Критерии оценки трудовых ре>
сурсов аграрного предприятия. — С. 71.

Аннотация. В статье исследуются критерии
оценки категориального понятия «трудовые ре�
сурсы», которые с переходом к рыночной эконо�
мике имеют определяющее значение трудовых
отношений аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая
сила, человеческий капитал, ресурсный потенци�
ал, оплата труда, продуктивность труда, мотива�
ция труда.

Олейник О. А. Консолидированный учет в агро>
бизнесе: проблемы становления и развития. — С. 171.

Аннотация. В статье исследованы теоретичес�
кие аспекты построения консолидированного уче�
та агроформирований как особенной составной
части бухгалтерского учета с целью составления
консолидированной финансовой отчетности.

Ключевые слова: интеграция, информацион�
ная система, консолидированный учет, финансо�
вая отчетность, агрохолдинг.

Олексенко М. В. Использование информации
компьютерных учетных систем при принятии управ>
ленческих решений. — С. 166.

Аннотация. Исследована проблема совершен�
ствования процесса подготовки бухгалтерской
аналитической информации для принятия управ�
ленческих решений, методические аспекты фор�
мирования учетной информации с использовани�
ем компьютерных систем обработки информации.
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Ключевые слова: себестоимость, управленчес�
кие решения, общепроизводственные расходы,
центры ответственности, учетная информация.

Порватова Н. М. Использование технических
методов прогнозирования объёмов продаж кабель>
но>проводниковой продукции. — С. 75.

Аннотация. В статье исследовано современ�
ное состояние кабельно�проводниковой отрасли,
тенденции ее развития. Проанализированы мето�
ды прогнозирования продаж. Сделан прогноз
продаж продукции ЗАО ПП «Азовкабель» на
2011–2012 годы.

Ключевые слова: кабельная промышленность,
производство, прогнозирование, индекс, тренд,
динамика.

Рудченко А. Ю., Шкильняк М. М. Усовершен>
ствование управления государственным сектором в
Украине. — С. 47.

Аннотация. В статье рассматриваются акту�
альные вопросы управления государственным
сектором и выносятся предложения относитель�
но изменений действующей модели с учетом
иностранного опыта.

Ключевые слова: государственное управле�
ние, государственный сектор, механизм регули�
рования государственного сектора.

Сильченко И. А. Эффективность инновацион>
ной деятельности машиностроительных предприя>
тий. — С. 79.

Аннотация. Статья посвященна вопросам
эффективности инновационной деятельности
машиностроительных предприятий. Обоснованы
научно�методические, теоретические положения
и теоретические принципы функционирования
машиностроительных предприятий при услови�
ях повышения эффективности их инновационной
деятельности.

Ключевые слова: машиностроение, эффек�
тивность инновационной деятельности, иннова�
ционный потенциал, экспертная оценка, инно�
вационные приоритеты, инновационный клас�
тер, информационное обеспечение.

Соловьев В. И. Финансовая безопасность как
основополагающий фактор независимости государ>
ства. — С. 149.

Аннотация. В статье раскрывается методологи�
ческое понятие термина «финансовая безопасность
страны» в его современной трактовке. Рассмотрен
уровень безопасности внутренней финансовой сфе�
ры и ее влияние на уровень независимости страны.

Ключевые слова: финансовая безопасность
Украины, индикаторы финансовой безопасности,
пороговые значения, мировой финансовый кризис.

Стадницкая Е. Н. Модернизация информаци>
онно>коммуникационных технологий в структуре
рынка ценных бумаг. — С. 153.

Аннотация. Проанализированы основные
внутренние взаимосвязи системы информацион�

но�коммуникационных технологий на рынке цен�
ных бумаг и выявлено, что основными действую�
щими лицами рынка ценных бумаг являются трей�
деры. Они принимают решения в соответствии с
формализированными или неформализированны�
ми моделями, которые формируются на основе
существующих экономических теорий с помощью
технологий. Важной составляющей частью объек�
та исследований является автоматизация приня�
тия решений на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: трейдеры, рынок ценных
бумаг, автоматизация, Интернет, интеллектуаль�
ные агенты, иерархия, система управления, ин�
теллектуальные системы.

Cтепанова В. А. Основные пути и методы по>
крытия дефицита государственного бюджета Укра>
ины в условиях преодоления последствий мирового
финансового кризиса. — С. 158.

Аннотация. В данной статье исследуется эко�
номическая природа бюджетного дефицита, тен�
денции его развития и взаимосвязь с общими
макро� и микроэкономическими показателями
экономики Украины. Раскрыты основные фак�
торы возникновения и источники финансиро�
вания дефицита бюджета как показателя несба�
лансированности доходов и расходов в услови�
ях рыночной экономики. Обоснована необходи�
мость утверждения стабильных нормативов от�
числений от общегосударственных налогов в
бюджеты регионов соответственно уровню их
экономического развития.

Ключевые слова: бюджет, государственный
бюджет Украины, доходы бюджета, расходы бюд�
жета, дефицит государственного бюджета Украины.

Суслова С. В. Роль и место правовой культуры
в процессе экономических преобразований. —
С. 120.

Аннотация. Начало XXI века ознаменовалось
для России крупномасштабными реформами в
сфере экономики. Платформой для любых преоб�
разований является нормативно�правовая база, а
ее восприятие и соблюдение со стороны всех уча�
стников процесса модернизации есть ни что иное,
как правовая культура. Уровень правовой культу�
ры населения становится ключевым фактором на
пути реализации преобразований и их эффектив�
ности в процессе внедрения и развития.

Ключевые слова: модернизация, правовая
культура, хозяйственные связи, экономика, пра�
восознание.

Татьянич Л. С. Государственное влияние на
экономический механизм постреформированного
агропромышленного производства. — С. 51.

Аннотация. Исследуется степень государ�
ственной регуляции на гарантированное обеспе�
чение производственной деятельности агропро�
мышленных товаропроизводителей, определения
создания минимально достаточных условий по�
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вышения прибыльности и рентабельности вновь
созданных аграрных предприятий на принципах
рыночного ведения хозяйства.

Ключевые слова: аграрная политика, агропро�
мышленные товаропроизводители, прибыль�
ность, рентабельность.

Тертичная Е. А. Информационная составляю>
щая социально>экономического развития Украи>
ны. — С. 123.

Аннотация: В статье отражены проблемы
информатизации общества Украины, обоснована
необходимость развития информационных тех�
нологий как одного из самых весомых факторов
социально�экономического развития Украины;
определена связь между информатизацией обще�
ства, НТП и ВВП как основных факторов эко�
номического развития.

Ключевые слова: информатизация, информа�
ционное развитие, информационное общество,
модель, социально�экономическое развитие.

Фоменко А. А., Косарев Д. В. Оценка рисков на
всех этапах жизненного цикла программного про>
екта. — С. 83.

Аннотация. В статье проведен анализ состоя�
ния области разработки программных проектов,
а также факторов, влияющих на процессы управ�
ления разработкой программных проектов. Од�
ной из проблем является низкий уровень разви�
тия процессов управления рисками. Описывают�
ся существующие подходы к управлению риска�
ми на основе применения методов имитационно�
го моделирования.

Ключевые слова: программный проект, жиз�
ненный цикл, проектный риск, метод Монте�
Карло, метод PERT, дерево решений.

Фролова Г. И. Перспективы инвестиционно>
инновационных процессов в системе регионального
развития. — С. 110.

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и
значение инвестиционно�инновационных про�
цессов как ключевого фактора конкурентоспо�
собности региональной и национальной эконо�
мик и определены их перспективы в системе
регионального развития.

Ключевые слова: социально�экономическое
развитие, инвестиционно�инновационные про�
цессы и механизмы, программа инновационного
развития, инвестиционная привлекательность.

Харченко Н. В. Источники формирования соб>
ственного капитала акционерного общества. —
С. 162.

Аннотация. Исследуются источники фор�
мирования собственного капитала акционер�
ных обществ. Обоснованы основные источни�
ки как внутреннего финансирования, так и
внешнего. Проведен анализ структуры соб�
ственного капитала.

Ключевые слова: собственный капитал, ис�
точники формирования собственного капитала,
структура собственного капитала.

Цимбалюк Л. Г., Скригун Н. П. Факторы, ре>
зервы и пути снижения расходов производства как
основа снижения цены товара. — С. 88.

Аннотация. Обобщены группы факторов сни�
жения затрат производства, систематизированы
виды резервов снижения затрат производства,
конкретизированы пути снижения затрат с целью
оптимизации ценовой политики предприятия.

Ключевые слова: цена, затраты, затраты про�
изводства, факторы, пути, резервы снижения зат�
рат производства.

Шульга Ж. А. Особенности интеллектуально>
го капитала Украины в условиях инновационного
развития экономики. — С. 128.

Аннотация. Статья посвящена исследованию
места интеллектуального капитала в националь�
ной экономике. Автор совершил попытку рас�
крыть особенности интеллектуального капитала
Украины в условиях инновационного развития.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал,
человеческий капитал, инновации, знания, раз�
витие, общество.

Юрченко Ю. А. Оценка параметров интеллек>
туального капитала предприятия. — С. 96.

Аннотация. В статье предложен комплексный
подход к разработке процедуры оценивания интел�
лектуального капитала, основанный на использо�
вании экспертного метода. Описанный подход пре�
дусматривает использование комплексной системы
показателей, которая представляет собой построен�
ную по иерархическому принципу пирамиду пока�
зателей, в которой показатели элементов интеллек�
туального капитала сгруппированы в соответствии
со структурными уровнями его системы.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал,
нечёткая логика, иерархия параметров.

Якуша Я. В. Актуальность внедрения механиз>
ма экологического налогообложения и реинвести>
рования: региональный аспект. — С. 115.

Аннотация. Раскрыта экономическая приро�
да природоресурсних платежей; проанализирова�
но законодательство, которое регламентирует
сбор и распределение платежей за использование
природных ресурсов в Украине; определены раз�
мер и структура расходов на охрану окружающей
природной среды (на примере Херсонской обла�
сти); обозначены пути усовершенствования эко�
логического налогообложения и перспективы
внедрения эффективного механизма финансиро�
вания природоохранной деятельности в Украине.

Ключевые слова: экологическое налогообло�
жение, капитальные инвестиции, государствен�
ная политика, налоговая политика, экологичес�
кие фонды.
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центрації сільськогосподарського виробництва.

Мамонтова Євгенія Василівна, аспірант, на�
чальник відділу науки і аспірантури Кемеровсь�
кого інституту (філія) Російського державного
торгово�економічного університету.

Россия, 650025, г. Кемерово, ул. Рукавишни�
кова, 5–61.

Наукові інтереси: соціокультурні фактори
регіонального розвитку. Комплексні заходи з
формування соціокультурної програми регіону з
урахуванням моносировинного спрямування роз�
витку Кузбасу.

Олексенко Михайло Валентинович, старший
викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бер�
дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: облік і аудит банківських
установ, аналіз фінансового стану підприємств.

Олійник Євген Олегович, аспірант кафедри
економіки підприємства Полтавської державної
аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
Наукові інтереси: формування і використан�

ня трудових ресурсів в агробізнесі.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри
обліку, аналізу і аудиту Бердянського університе�
ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних
наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: становлення та розвиток
консолідованого обліку в агробізнесі.

Порватова Надія Михайлівна, асистент ка�
федри інформаційних систем і технологій Бер�
дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: інформаційні технології в
економіці, економічне прогнозування, маркетинг,
стратегічний аналіз.

Рудченко Олександр Юрійович, завідувач
відділом Науково�дослідного економічного інсти�
туту Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, доктор економічних наук, про�
фесор.

01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28.
Наукові інтереси: проблеми реформування

відносин власності, управління державним сек�
тором, відтворення виробничого апарату.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафед�
ри економіки підприємств Бердянського універ�
ситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: економіка й організація
інноваційної діяльності підприємства.

Скригун Наталія Петрівна, доцент кафедри
маркетингу Національного університету харчових
технологій, кандидат економічних наук, доцент.

01011, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Наукові інтереси: управління витратами ви�

робництва; маркетингові комунікації; ціноутво�
рення та управління ціновою політикою.

Соловйов В’ячеслав Ігорович, асистент кафед�
ри фінансів і кредиту Бердянського університету
менеджменту і бізнесу.
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71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: фінансова система та фі�
нансова безпека України.

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,
фінансове право, фінансові ринки.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший
викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: проблеми та перспективи
розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

Суслова Світлана Володимирівна, аспірант
Кемеровського інституту (філія) Російського дер�
жавного торгово�економічного університету.

Росія, 650025, м. Кемерово, вул. Рукавішни�
кова, 5–61.

Наукові інтереси: правова культура в кон�
тексті глобалізації. Регіональні фактори станов�
лення і розвитку правової культури, економічні
особливості регіонального розвитку та їх взаємо�
зв’язок з правовою культурою.

Татьянич Лідія Сергіївна, старший викладач
кафедри економіки підприємств Бердянського
університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: інвестиції та інвестиційна
діяльність, макроекономічний аналіз економіки.

Тертична Катерина Олександрівна, асистент
кафедри менеджменту організацій Бердянського
університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: новітні методи оцінки ро�
боти підприємств; можливості підвищення рин�
кової вартості підприємств; підвищення ефектив�
ності інвестицій.

Фоменко Анастасія Олексіївна, асистент ка�
федри інформаційних систем і технологій Бер�
дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: оцінка ризику програмних
проектів, веб�розробка, бази даних, геоінфор�
маційні системи і технології.

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.

Харченко Наталія Вікторівна, доцент кафед�
ри фінансів і кредиту Полтавської державної аг�
рарної академії, кандидат економічних наук.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
Наукові інтереси: розвиток і регулювання

фінансових відносин.

Цимбалюк Людмила Георгіївна, доцент кафед�
ри маркетингу Національного університету хар�
чових технологій, кандидат економічних наук,
доцент.

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Наукові інтереси: управління собівартістю.

Шкільняк Михайло Михайлович, начальник
регіонального відділення ФДМУ по Тернопіль�
ській області, доктор економічних наук, про�
фесор.

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Наукові інтереси: проблеми реформування

відносин власності, управління державним сек�
тором.

Шульга Жанна Олександрівна, старший вик�
ладач кафедри економіки підприємств Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: людський капітал як чин�
ник економічного зростання.

Юрченко Юлія Олександрівна, аспірантка
Київського національного університету будівниц�
тва і архітектури.

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 148,
кв. 257.

Наукові інтереси: дослідження процесу роз�
ширеного відтворення інтелектуального капіталу
підприємства з метою розробки комплексної
стратегії управління даним активом.

Якуша Яна Володимирівна, викладач�ста�
жист кафедри податкової та бюджетної політи�
ки Херсонського національного технічного уні�
верситету.

73034, м. Херсон, пр�т 200 річчя Херсона,
б. 18, кв. 7.

Наукові інтереси: реформування екологічно�
го оподаткування в контексті економії бюджет�
них коштів.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу
відкрито аспірантуру зі спеціальностей:

08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності);

08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.11 — Економіко�математичне моделювання

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/.


