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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ

© Л. І. Антошкіна, Т. І. Беседіна, 2013

УДК 339.54 Л. І. Антошкіна,

Т. І. Беседіна

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розглядаються роль і значення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяль-

ності, висвітлюються недоліки і похибки, що допускаються у процесі укладання та виконання договорів 

поставки, показуються можливі шляхи їх усунення.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, договір поставки, імпорт, експорт.

Summary. Describes the role and importance of the treaty relationship in foreign economic activity, highlights the 

flaws and bugs that are in the process of concluding and executing supply contracts and possible ways to eliminate them.

Key words: trade, supply contract, import, export.

Постановка проблеми. Ефективність будь-

якої національної економіки залежить не лише 

від результатів її внутрішньої діяльності, а й від 

участі в світових економічних відносинах, ступе-

ня її інтеграції у світове господарство.

Активність країни у світових економічних від-

носинах оцінюється показником «рівень експор-

ту». Це відсоткове відношення обсягу товарів та 

послуг, що експортуються, до обсягу внутрішнього 

валового продукту (надалі — ВВП). Рівень експорту 

залежить не лише від здатності країни конкурувати 

на світовому ринку, а й від потреб країни в імпор-

ті, оскільки доходи від експорту мають покривати 

витрати на імпорт. На ВВП експорт впливає так 

само, як впливають на нього споживання, валові 

інвестиції та державні закупівлі. Незважаючи на 

те, що певна частка товарів і послуг, які виробля-

ються в країні, продаються за кордон, витрати на їх 

виробництво — це витрати іноземців на вітчизня-

ний ВВП. Чим більший експорт, тим більші витра-

ти несуть іноземці на виробництво національного 

ВВП. Тому збільшення експорту збільшує сукупні 

витрати і ВВП нашої країни.

Позитивно впливає на зростання ВВП і саль-

до зовнішньоторговельного обороту. Варто зазна-

чити, що вже у 2002 році воно зросло на 7 % по-

рівняно з попереднім роком і становило близько 

32 млн. дол. США. Таким чином, експортні по-

ставки значно перевищували імпортні, що спра-

вило позитивний вплив на ВВП. Але у 2008 році 

відбулося критичне збільшення від’ємного сальдо 

зовнішньоторговельного обороту, хоча динаміка 

нарощення негативного сальдо товарообороту за 

підсумками 2009 р. дещо уповільнилась.

Спроба уряду обмежити неконтрольоване на-

рощення від’ємного сальдо шляхом дозволеного 

СОТ запровадження тимчасового мита не прине-

сла відчутних результатів. Неефективність вжитих 

заходів зумовлена тим, що чинник «дешевого» 

імпорту через зменшення ввізних мит не був клю-

човим фактором нарощення від’ємного сальдо, 

а також короткостроковістю запровадження до-

даткового мита, відсутністю комплексних заходів 

щодо імпортозаміщення на внутрішньому ринку.

У 2011 році негативне сальдо зовнішньотор-

говельного балансу України становило 6,7 млрд. 

дол. проти також негативного сальдо у розмірі 

3 млрд. дол. у 2010 році.

За даними Державної служби статистики 

України, негативне сальдо зовнішньої торгів-

лі товарами за підсумками 2011 року становило 

14,2 млрд. дол., позитивне сальдо зовнішньої тор-

гівлі послугами — 7,4 млрд. проти 9,3 млрд. дол. і 

6,3 млрд. відповідно в 2010 році.

Імпорт товарів і послуг до України в 2011 р. 

зріс до 88,9 млрд. дол. (у 2010 році — 66,2 млрд. 

дол.), причому імпорт товарів становив 82,6 млрд. 

дол. (у 2010 році — 60,7 млрд. дол.), імпорт по-

слуг — 6,2 млрд. дол. (у 2010 році — 5,4 млрд. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в 2011 р. зріс 

до 82,1 млрд. дол. (у 2010 році — 63,2 млрд. дол.). 

При цьому експорт товарів становив 68,4 млрд. дол. 

(у 2010 році — 51,4 млрд. дол.), експорт послуг — 

13,7 млрд. дол. (у 2010 році — 11,8 млрд. дол.).

Ступінь впливу чистого експорту на ВВП 

залежить, перш за все, від величини, на яку змі-

нюється чистий експорт. У зв’язку з цим слід за-

значити, що на чистий експорт впливають три 

фактори: динаміка доходу зарубіжних країн — 

торговельних партнерів, зовнішньоторговельна 

політика, коливання курсу національної валюти.

За відношенням експорту до ВВП економіка 

України є надзвичайно відкритою (табл. 1). Част-

ка експорту у ВВП займала близько 40 % із сере-

дини 90-х років. У 2002 році зростання ВВП більш 

ніж на половину було забезпечено експортною 
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Таблиця 1

Показники зовнішньої діяльності України (1998–2011 рр.)

Показники 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП, млн. грн. 102 593 130 442 170 070 201 927 225 800 267 344 345 113 441 452 544 153 720 731 948 056 913 345 1094 607 1314 000

Курс гривні до 

дол. США
3,43  5,22  5,44 5,37 5,33 5,33 5,32 5,12 5,05 5,05 5,27 7,79 7,94 7,96

Експорт, 

млн. дол. США
16 457 15 195 18 060 19 809 22 012 27 328 37 980 40 422 45 874 58 287 78 744 49 301 63 190 82 107

Експорт, 

млн. грн.
56 448 79 320 98 242 113 245 120 371 154 394 219 607 227 252 253 707 323 205 444 859 423 564 501 728 653 571

Частка експор-

ту у ВВП, %
55,0 60,8 57,8 56,1 53,3 57,7 63,6 51,4 46,6 44,8 46,9 46,3 45,8 49,7

Імпорт 

млн. дол. США
16 106 12 959 15 106 16 922 20 986 24 300 31 100 39 100 48 800 65 600 92 000 50 600 66 189 88 854

Імпорт, 

млн. грн.
55 243 67 645 82 176 109 924 114 501 147 525 193 120 223 555 269 200 364 373 520 588 438 860 525 540 707 277

Частка імпорту 

у ВВП, %
53.8 51.9 48.3 54.4 50,7 55,2 56,0 50,6 49,5 50,6 54,9 48,0 48,0 53,8

Сальдо 

млн. дол. США
351 2 236 2 954 2 887 1 026 3 028 6 880 1 322 -2 926 -7 313 -13 256 -1 299 -2 999 -6 747

Сальдо, 

млн. грн.
1 205 11 675 16 066 3 321 5 870 6 869 26 487 3 697 -15 493 -41 168 -75 729 -15 296 -23 812 -53 706

Частка сальдо 

у ВВП, %
1,17 8,9 9,4 1,6 2,6 2,6 7,7 0,8 -2,8 -5,7 -7,9 -1,7 -2,2 -4,0

складовою. А це означає, що така залежність наці-

ональної економіки від експортної торгівлі може 

призвести до того, що при погіршенні зовнішньо-

економічного клімату економіка знову опиниться 

в скрутному становищі.

Також на розвиток цього явища впливали 

і негативні процеси в економіці. Так, постійне 

падіння виробництва та скорочення платоспро-

можності населення значно зменшили попит на 

внутрішньому ринку України на товари як ви-

робничого, так і кінцевого призначення. Попит 

зовнішніх ринків до кризи 1998 року, навпаки, 

постійно зростав, і навіть його скорочення в пе-

ріод світової фінансово-економічної кризи 1998–

1999 рр. мало тимчасовий характер (на сьогодні, 

зокрема, існує високий попит на товари тради-

ційного українського експорту). Тому цілком 

природно, що спостерігається загалом стала тен-

денція збільшення обсягів і зростання ролі зов-

нішньої торгівлі в економіці України.

Функціональна відкритість економіки Украї-

ни, що в цілому прогресує, корелює з наростанням 

і підвищенням відтворювальних процесів в еконо-

міці від зовнішньої торгівлі, що знаходить прояв у 

зростанні статистичних показників залежності ди-

наміки ВВП країни від експорту (рис. 1).

Таким чином, високий рівень зовнішньої 

відкритості національної економіки є головним 

чином вимушеним, тобто результатом занепа-

ду споживчого попиту на внутрішньому ринку. 

Сильний експорт ефективний для економіки 

тільки тоді, коли є добре розвинутий внутріш-

ній ринок. В Україні він, на жаль, є серйозним 

Рис. 1. Частка експорту товарів і послуг 

у ВВП України, %

фактором нестабільності. Високий рівень від-

критості став наслідком залежності країни від 

імпортних енергоносіїв. За таких умов експорт 

став вимушеним засобом залучення критично 

необхідного обсягу іноземної валюти для фінан-

сування поставок енергоносіїв в Україну, які за-

ймають майже половину всього імпорту.

Показник відкритості національної економіки, 

що становить більше 60 %, втричі перевищує анало-

гічні показники Росії чи Польщі. Якщо розглянути 

частку експорту у ВВП країн Східної Європи, то 

можна сказати, що, незважаючи на нестабільність 

національної економіки, цей показник навіть біль-

ший, ніж у країн з відносно високим рівнем розвит-

ку. Відповідно, частка внутрішнього ринку у ВВП 

України складає тільки 40 %.

Якщо брати до уваги досвід Польщі, яка за від-

носно короткий час досягла високого рівня еконо-

мічного розвитку, то можна відзначити, що висока 
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динаміка інвестицій в основний капітал і модер-

нізація польської промисловості та послуг завдя-

чували іноземному капіталу. Він також допоміг 

утримувати темпи зростання ВВП на найвищому 

рівні в регіоні. У той же час високі внутрішні прямі 

іноземні інвестиції сприяли значному погіршенню 

рахунку поточних операцій. Можливо, що вони 

сприятимуть росту експорту та змінять існуючу 

тенденцію рахунку поточних операцій.

На нинішньому етапі розвитку України їй 

буде важко залучити іноземних інвесторів. У ви-

падку Польщі значний приплив ВВП відбувся 

тільки після закладення міцної мікро- та макро-

економічної основи.

Як показує досвід розвинених країн, у тому 

числі і Польщі, сьогодні ефективну зовнішньо-

економічну діяльність забезпечують структурно 

збалансовані національні економіки — з міцними 

секторами, що нормально функціонують, опти-

мальними пропорціями виробничої та невиробни-

чої сфери, адекватним внутрішній і міжнародній 

соціально-економічній структурі співвідношен-

ням державного і приватного секторів тощо. Опти-

мізація саме цих параметрів забезпечує конкурен-

тоспроможність національних економік.

Отже, можна зробити висновок, що, незва-

жаючи на те, що зовнішньоекономічна страте-

гія України має бути спрямована на здійснення 

всілякої підтримки експорту продукції, експорт 

будь-якою ціною не повинен бути самоціллю. В 

основу зовнішньоекономічної політики Украї-

ни слід закласти критерії доцільності здійснення 

експортних операцій, якими користуються США 

та інші розвинені держави, а саме:

— критерій національної безпеки (особливо 

щодо продукції військово-стратегічного та обо-

ронного призначення);

— критерій дефіцитності товару на внутріш-

ньому ринку. Він передбачає обмеження вивезення 

товарів, яких дуже мало на внутрішньому ринку;

— критерій відповідальності держави за роз-

виток національної промисловості.

Саме такими принципами зов нішньо еконо-

мічної політики користуються країни Західної 

Європи, які досягли як високої ефективності 

здійснення експортних операцій, так і зростання 

внутрішньої економіки.

Зовнішньоекономічні зв’язки — занадто се-

рйоз ний компонент політики будь-якої держави, 

і для проведення лібералізації зовнішньоеконо-

мічної діяльності необхідні як законодавча база, 

так і механізми її здійснення. Це сприятиме гар-

монізації інтересів виробників із регіональними і 

національними інтересами. Міжнародний досвід 

свідчить про необхідність відповідного контролю 

та регулювання з боку держави. Слід враховувати, 

що світове господарство, інтернаціональні рин-

ки — це галузь жорсткої конкурентної боротьби, 

що потребує економічних сил, великого досвіду, 

досконалої організації. Нічого подібного в Украї-

ні ще немає. Хоча останніми роками було відміче-

но зростання обсягів виробництва, але відсутній 

підприємницький досвід, який би протистояв до-

свідченим конкурентам.

Усе це робить непростим питання про відкри-

тість національної економіки, про її входження до 

світогосподарських зв’язків. У цих умовах потріб-

ний досить чіткий концептуальний підхід до вказа-

ної проблеми, який би враховував конкретні реалії 

сучасної України. Проблему «відкриття» економіки 

України в інтересах національної безпеки неможли-

во вирішувати у відриві від проблеми її міжнародної 

конкурентоспроможності. А на теперішньому етапі 

розвитку країни це є досить актуальним питанням, 

зважаючи на високу ступінь залежності національ-

ної економіки від зовнішніх ринків. Тільки сильне 

у конкурентному відношенні господарство здатне 

зайняти гідне місце на світовому ринку.

Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) 

було підготовлено Звіт конкурентоспромож-

ності 2011/2012, відповідно до якого загальний 

рейтинг очолила Швейцарія. Сполучені Штати 

Америки, які тривалий час залишалися лідером 

рейтингу, посіли п’яте місце. До десятки кращих 

(як і у Звіті 2010/2011) увійшли Сінгапур, Шве-

ція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Данія, 

Японія та Великобританія.

Україні, після падіння протягом двох попере-

дніх років на 17 пунктів, у рейтингу ГІК 2011/2012 

вдалося «відвоювати» 7 пунктів і зміститися з 89 

(серед 139 країн у рейтингу ГІК 2010/2011) до 82 

місця (серед 142 країн).

У цілому оцінка країн світу у рейтингу кон-

курентоспроможності 2011/2012 відбувалася на 

фоні загострення нових ризиків фінансової ста-

більності. На початок 2011 року темпи відновлен-

ня економічного зростання у світі в цілому були 

досить сталими в межах прогнозованого МВФ (у 

квітневому прогнозі) рівня 4,4 %. Але із середини 

поточного року спостерігалося загострення про-

блем обслуговування та погашення накопичених 

суверенних боргів в окремих країнах Єврозони та 

у США, що спричинило значну волатильність на 

світових фінансових ринках та мало негативний 

вплив на розвиток світової економіки (у вересні 

прогноз МВФ було переглянуто у бік зниження 

на 0,4 в. п.). З огляду на це, більшість розвине-

них країн демонструє млявий характер «одужан-

ня». Ці процеси знайшли відображення у ГІК 

2011/2012, зокрема спостерігалося погіршення 

позицій макроекономічного середовища у США 

(90 місце проти 87 у попередньому рейтингу), 

Греції (80 місце проти 67), а також продовжилося 

скорочення відставання між розвиненими краї-

нами і країнами, що розвиваються, з 1,3 бали у 

2005 році до 0,8 у 2011 році.
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В усіх країнах світу чітко розрізняють особли-

вості конкурентоспроможності на внутрішньому 

та зовнішніх ринках і, відповідно, застосовують 

специфічні засоби і методи державного впливу на 

підвищення конкурентоспроможності виробни-

ків на національному і світовому ринках.

За висновками спеціалістів розвинених країн, у 

конкурентній боротьбі виграють ті країни, в яких 

внутрішній попит зорієнтований перш за все на 

продукцію вітчизняних фірм. Це важливо для 

України, в економіці якої спостерігається проти-

лежна тенденція. Щодо експорту, то зараз через 

неплатежі та фінансові аномалії виробники під-

штовхуються до експорту навіть на порівняно 

невигідних умовах. Такий шлях веде до підриву 

національної економіки, зниження її конкурен-

тоспроможності, перетворення у сировинний 

придаток Заходу.

Досвід Японії, у якої частка експорту у ВВП 

становить лише 10 %, показує, що оскільки в пер-

ші післявоєнні роки основу економіки становило 

працемістке виробництво, то пріоритетними було 

суднобудування, сталеливарна, хімічна промис-

ловість, автомобілебудування тощо. Це дозволило 

в умовах зростання норми нагромадження ство-

рити нові галузі і радикально змінити пропорції 

в застосуванні уречевленої та живої праці. Уже в 

70-х роках ці галузі досягли свого розквіту, і на їх 

базі було створене висококонкурентне експорт-

не виробництво. З кінця 70-х років розпочалася 

друга хвиля в структурній перебудові японської 

економіки. Першорядне значення в ній набули 

атомна енергетика, аерокосмічна промисловість, 

біо- і генна інженерія, робототехніка, електроніка 

тощо. Перерозподіл ресурсів у ці галузі сприяв їх 

швидкому розвитку. Тобто довгострокова струк-

турна політика японського уряду, прискорюючи 

процес перетоку суспільного капіталу, забезпечи-

ла формування конкурентоспроможної економі-

ки. Крім фінансової підтримки, приймалися за-

ходи зі стимулювання нових галузей (за рахунок 

амортизаційних відрахувань, низьких процентів 

за зобов’язаннями тощо).

Головна проблема розвитку українського то-

варного експорту — низький потенціал конкурен-

тоспроможності на зовнішніх ринках продукції з 

високим рівнем доданої вартості, низька техно-

логічність і наукомісткість товарів. За Україною 

дедалі більше закріплюється місце постачальника 

напівфабрикатів, які виготовляються галузями з 

підвищеними рівнями трудомісткості (головним 

чином праці середньої кваліфікації), енерго- і ма-

теріаломісткості та з низьким рівнем екологічнос-

ті. Така парадигма розвитку експортної структури 

суперечить національним структурним пріорите-

там і перспективам розвитку структури світового 

господарства загалом. Більш того, в умовах обме-

женості внутрішнього попиту експортне зростан-

ня стає каталізатором структурного спрощення 

економіки, її деіндустріалізації.

Тому слід приділяти увагу не лише зростан-

ню обсягів експорту взагалі, а й поліпшенню його 

структури. Зовнішня торгівля, яка сама по собі є 

«точкою економічного зростання», в теперішній 

час потребує відновлення виробничого потенціа-

лу країни. Як ніколи раніше зовнішньоторговель-

на політика повинна формуватися у взаємозв’язку 

з промисловою, інвестиційною, грошово-кредит-

ною, валютною, податковою, соціальною політи-

кою держави. Перспективи розвитку зовнішньої 

торгівлі тісно пов’язані з проведенням зваженої 

структурної політики, що спрямована на збіль-

шення випуску готової продукції і товарів висо-

кого ступеня переробки. Поряд із цим потрібно 

зважати на те, що в середньостроковій перспекти-

ві український експорт залишиться сировинним. 

Поставки за кордон продукції чорної металургії, 

хімічної промисловості, деревообробної промис-

ловості будуть переважати в його структурі до тих 

пір, поки не буде переборена криза в економіці та 

не налагодиться випуск наукоємної машино-тех-

нічної продукції. Тільки тоді Україна зможе вийти 

на міжнародний ринок як постачальник конку-

рентоспроможної готової продукції. А поки що 

вплив зовнішніх факторів на українську економі-

ку залишається досить відчутним.

Отже, проаналізувавши проблему відкриття 

національної економіки, можна сказати, що за від-

ношенням частки експорту товарів та послуг еко-

номіка України є досить відкритою і надзвичайно 

залежною від кон’юнктури зовнішніх ринків. По-

дальше зростання експорту в сучасних умовах є не-

можливим. Погіршення світової кон’юнктури на 

товари традиційного українського експорту при-

зведе до різкого скорочення зовнішньої торгівлі. 

Зокрема, у поточному році скорочуються поставки 

труб у Росію, що зменшить український експорт до 

кінця року на 50–60 млн. дол. Даються взнаки та-

кож заходи обмеження іншого стратегічного парт-

нера — США. Уже у першому кварталі поточного 

року український експорт в цю країну скоротився 

більш ніж на 60 млн. дол., а загроза введення нових 

санкцій у справі «оптичних дисків» залишається 

реальною. Більш серйозні проблеми погрожують 

українським експортерам до країн Таможенного 

союзу з початку наступного року, коли вони мо-

жуть ввести заходи обмеження на імпорт.

Таким чином, як показує досвід зарубіжних 

країн з розвиненою ринковою економікою, в 

Україні необхідно:

— насамперед створити стабільний внутріш-

ній ринок, щоб уникнути занадто великої за-

лежності від зовнішніх ринків та коливань їх 

кон’юнктури;

— вести пошук нових альтернативних ринків 

збуту товарів українського традиційного експорту;
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— розробити програму розвитку високотех-

нологічного експорту, який був би конкуренто-

спроможним на зовнішніх ринках.

Сучасний рівень економічних відносин в на-

шій країні та за її межами є результатом розвитку 

договірних відносин. Саме договір є складовою 

частиною та необхідним елементом у становленні 

та розвитку економіки, підприємництва, договір-

них зв’язків у суспільстві.

Майже всі норми, що регулюють умови укла-

дання, виконання та припинення договору (конт-

ракту) у зовнішньоекономічній діяльності, є дис-

позитивними, а отже, сторони мають можливість 

самостійно визначати свої права та обов’язки. З 

огляду на вищесказане, сторони досить часто до-

пускають помилки, що в майбутньому можуть при-

звести до суперечок, невиконання чи неналежного 

виконання такого договору (контракту).

Серед типових помилок, що зустрічаються при 

укладанні та виконанні договорів (контрактів) по-

ставки у зовнішньоекономічній діяльності, можна 

виокремити, наприклад, такі [5, с. 480–482]:

1) вступаючи у переговори із закордонним 

партнером, українські підприємці нерідко не пе-

ревіряють правовий статус партнера (що юридич-

но він собою являє, де зареєстрований, який обсяг 

його правоздатності), його фінансове становище 

та комерційну репутацію, повноваження його 

представника на укладання договору (контракту). 

Це може мати негативні наслідки: неможливість 

отримати оплату за поставлені за експортом това-

ри або добитися повернення сплачених сум за ім-

портні товари, що або взагалі не були поставлені, 

або поставлені не в повному обсязі, або із суттєви-

ми недоліками. Іноді безуспішними виявляються 

намагання знайти зарубіжного партнера для вру-

чення йому повістки про виклик його в арбітраж;

2) у преамбулі часто зустрічаються неточнос-

ті в найменуванні посадових осіб, які підписують 

договір, та документів, на основі яких вони діють. 

Наприклад, вказується, що від однієї зі сторін до-

говір підписується генеральним директором. Але 

посада називається по-іншому або договір підпи-

сує заступник генерального директора;

3) інколи найменування партнера, зазначе-

ного у преамбулі, відрізняється від зазначеного у 

розділі «Юридичні адреси сторін»;

4) найбільше помилок зустрічається в розділі 

про предмет договору. Найбільш розповсюджена 

з них — предмет договору вказується без вказівки 

на вид, сорт, якість та ціну товару, наприклад, як 

«харчові продукти». Таке визначення предмета до-

говору (контракту) поставки у ЗЕД можливе лише 

при укладанні генеральної угоди, що передбачає 

конкретизацією предмета у поточних договорах;

5) досить часто вказується, що продукція по-

винна бути оплачена в певні терміни, наприклад, 

протягом 3 днів, але не уточнюється яких саме 

днів — календарних чи банківських. Коли в до-

говорі відсутнє спеціальне застереження — поку-

пець може бути поставлений в неприємне стано-

вище, бо в такому випадку за загальним правилом 

мова йде про календарні дні;

6) найчастіше для прийому та передання 

продукції користуються Інструкціями № П–6 та 

№ П–7, але використання цих інструкцій можливе 

лише, якщо на це є спеціальна вказівка в договорі;

7) у договорах не вказуються деякі пункти, а 

інколи й цілі розділи. Наприклад, може бути від-

сутній розділ «Форс-мажорні обставини»;

8) зустрічаються протиріччя між окремими 

умовами контракту, і нерідко самі умови форму-

люються недостатньо чітко, а інколи просто дво-

значно, що викликає суперечки при їх тлумаченні. 

А те чи інше тлумачення таких умов може кошту-

вати одній зі сторін дуже дорого. Були випадки, 

коли у договорі (контракті) нечітко формулюва-

лася умова про порядок розгляду суперечок;

9) інколи не враховується, що відносини 

сторін визначаються не тільки умовами контрак-

ту, а й нормами використовуваного права. Невід-

повідність договору (контракту) імперативним 

вказівкам закону призводила до визнання його 

у цілому або відповідної його умови недійсними 

(наприклад, при недотриманні форми або змін 

та доповнень до нього);

10) при складанні договору (контракту) не 

завжди береться до уваги, що є суттєві розбіж-

ності у розв’язанні одних і тих самих питань у 

праві різних країн;

11) поряд з дуже короткими договорами 

(контрактами), що містять мінімум умов, поши-

реним є прагнення укласти багатосторінкові, дуже 

докладні контракти, що передбачають значну кіль-

кість додаткових умов. Укладання коротких дого-

ворів (контрактів) вимагає від наших підприємців 

чіткого уявлення про те, чим будуть заповнювати-

ся «білі плями» контракту. Аналіз багатосторінко-

вих договорів (контрактів) показує, що це не за-

вжди виправдано. По-перше, часто такі договори 

(контракти) складені за трафаретом, що недостат-

ньо враховує вид товару, який є предметом дого-

вору (контракту). По-друге, договори (контракти) 

приблизно однакового змісту складаються неза-

лежно від того, з партнером якої країни вони укла-

даються, і без врахування права, яке застосовуєть-

ся. По-третє, при складанні договорів (контрактів) 

відносно рідко використовуються посилання на 

прийняті у міжнародній торгівлі стандартні умови 

поставки. По-четверте, прагнення передбачити у 

договорі (контракті) умови на всі випадки, що мо-

жуть виникнути при його виконанні, ускладнює 

переговори при його укладанні. Практика свід-

чить, що усе передбачити в контракті неможливо;

12) прагнення використати стандартний конт-

ракт для оформлення конкретної угоди без внесен-
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ня до нього необхідних змін або уточнень, додатків, 

обумовлених специфікою експортно-імпортних 

операцій, видом товару, транспортуванням, бази-

сом поставки, конкретними розрахунками тощо. 

Кожний договір (контракт) є індивідуальним.

Для мінімізації помилок та усунення супереч-

ностей між сторонами договору (контракту) постав-

ки у зовнішньоекономічній діяльності потрібно до-

тримуватися таких зауважень та рекомендацій:

— не повинно бути неточностей;

— усі посилання до нормативно-правових ак-

тів повинні бути чітко прописані;

— договір (якщо він укладений більш ніж на 

одному аркуші) повинен бути прошитий, скрі-

плений печаткою та пронумерований;

— не допускаються поправки, підчистки, за-

креслення тощо (вони повинні бути скріплені пе-

чатками сторін), а також доцільно дотримуватись 

однаковості у використанні термінів, умов, на що 

часто не звертають уваги, хоча це є дуже важли-

вим для правильного тлумачення зобов’язань, які 

приймаються контрагентами.

Недотримання свідомо стандартизації слів та 

виразів, що вживаються, різнобій у слововживан-

ні створює простір для такого тлумачення. По-

милковим є переконання, що усе записане у дого-

ворі (контракті) правильно і може бути (повинно 

бути) виконано. Важливо, щоб окремі положення 

договору (контракту) не суперечили імператив-

ним нормам права, які є чинними у країнах парт-

нерів за контрактом [5, с. 482].

Для покращення правовідносин у сфері по-

ставки у зовнішньоекономічній діяльності по-

трібно пам’ятати, що кожен договір (контракт) 

є індивідуальним і потребує детальної розробки 

юридичними службами (юристами, юрискон-

сультами) сторін, потребує повної відповідності 

нормативно-правовим актам та міжнародним 

угодам, а також потребує ефективного переговор-

ного процесу між сторонами договору (контрак-

ту) поставки у зовнішньоекономічній діяльності 

з метою усунення всіх можливих суперечок та 

спорів на цій стадії, закріплення в самому дого-

ворі (контракті) поставки у зовнішньоекономіч-

ній діяльності лише тих умов, що відповідають 

інтересам обох сторін, є чітко вирішеними, не 

потребують додаткового тлумачення, не мають 

на меті введення в оману чи обман іншої сторо-

ни, націлені на повне виконання умов договору 

(контракту) поставки у зовнішньоекономічній 

діяльності кожною стороною.

Отже, не існує типового договору (контракту) 

поставки у зовнішньоекономічній діяльності, але 

всі вони мають і спільні властивості — ті, що вста-

новлюються нормативно-правовими актами чи 

правилами ділового обігу. Ці умови вироблялися 

роками на основі досвіду укладання та виконання 

таких договорів (контрактів).

Тому для покращення умов ведення зов-

нішньої торгівлі й усунення можливих втрат на 

підприємствах, що укладають договори (конт-

ракти) поставки, мають бути прийняті та за-

тверджені такі акти та укладені такі договори з 

контрагентами:

— Положення про договори (контракти) по-

ставки у зовнішньоекономічній діяльності. Зазна-

чене положення має регулювати всю процедуру 

укладання та виконання договору (контракту) у 

зовнішньоекономічній діяльності;

— Положення про змішану комісію з вико-

нання договору (контракту). Така комісія має скла-

датися з представників обох сторін і мати на меті 

забезпечення належного виконання зазначеного 

договору. Вона призначена швидко вирішувати всі 

суперечки між сторонами. На наш погляд, у комі-

сію повинні входити по одному представнику від 

обох сторін, кожен із яких буде забезпечувати юри-

дичний, бухгалтерський супровід, здійснювати 

приймання-передання товару. Члени комісії мають 

підписувати акт приймання-передання товару;

— договір про спільну діяльність, який має 

містити загальні положення, що регулюють від-

носини між контрагентами;

— договір про розрахунки — має регулює взаєм-

ні розрахунки між сторонами договору (конт ракту) 

поставки у зовнішньоекономічній діяльності;

— Положення про арбітражну комісію — таке 

положення надасть можливість уніфікувати на 

підприємстві процедуру створення та діяльності 

арбітражних комісій при виникненні суперечок 

між сторонами при укладанні та виконанні дого-

ворів (контрактів);

— арбітражна угода (чи застереження) — уго-

да про звернення до створеного сторонами арбі-

тражу при виникненні суперечки.

За наявності таких локальних документів су-

перечки і всілякі негаразди у відносинах між сто-

ронами зовнішньоекономічної діяльності будуть 

зведені до мінімуму.

Висновки. Зовнішньоекономічна діяльність 

будь-якої держави, у тому числі й України, є могут-

нім засобом прискорення її науково-технічного 

розвитку та глобалізаційних процесів в економіці. 

Сьогодні оволодіти найновішими досягненнями 

науки і техніки без активного обміну науковими 

дослідженнями, різноманітними товарами, по-

слугами майже неможливо. Зовнішньоекономіч-

ні зв’язки дають змогу прискорювати науково-

технічний прогрес завдяки організації спільних 

досліджень, швидкому забезпеченню сучасною 

технікою цілих галузей і виробництв, сприянню 

розв’язанню багатьох соціальних проблем. Отже, 

зовнішньоекономічні зв’язки є одним з основних 

чинників розвитку господарства України.

Для підвищення ефективності поставок в 

зовнішньоекономічній діяльності, а отже, для 
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наяв ності позитивного співвідношення між ди-

намікою експорту та імпорту продукції в Украї ні 

необхідно насамперед створити стабільний вну-

трішній ринок, щоб уникнути занадто великої 

залежності від зовнішніх ринків та коливань їх 

кон’юнктури, вести пошук нових альтернатив-

них ринків збуту товарів українського традицій-

ного експорту та розробити програму розвит-

ку високотехнологічного експорту, який був би 

конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

Для зменшення кількості суперечок при 

укладанні та виконанні договорів поставки у 

зов нішньоекономічній діяльності сторони ма-

ють прийняти низку локальних документів, в 

яких будуть встановлені основі умови укладання 

та виконання таких договорів (контрактів). За-

значеними вище документами можуть бути, на-

приклад, положення про договори (контракти) 

поставки у зовнішньоекономічній діяльності, 

положення про змішану комісію з виконання до-

говору (контракту) та положення про арбітраж-

ну комісію. Також майбутні контрагенти можуть 

укласти договір про спільну діяльність, договір 

про розрахунки й арбітражну угоду.
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ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. У статті проведено аналіз інвестиційної активності України у динаміці, у тому числі до-

сліджено вкладання прямих іноземних інвестицій Україною в економіки інших частин світу та залучення 

інвестиційних ресурсів з інших країн, досліджено розвиток інтеграційних вподобань України.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інтеграція, глобалізація, економічна безпека, транснаціоналі-

зація, акціонерний капітал, мікрорівень, макрорівень.

Summary. Investment activity of Ukraine is analyzed in dynamics, including research of investments of foreign 

direct investment of Ukraine in the economies of other parts of the world and attracting investment resources from other 

countries, the development of the integration preferences of Ukraine is investigated in this article.

Key words: foreign direct investment, integration, globalization, economic security, transnationalization, equity, 

micro level, macro level.

Постановка проблеми. Розвиток процесів 

міжнародної економічної інтеграції, що супро-

воджується глобалізацією економічних зв’язків, 

вимагає прогресивних структурних зрушень в 

економіці України, поліпшення якісних показ-

ників на мікро- та макрорівнях, одним із найваж-

ливіших засобів забезпечення яких є інвестиції. Її 

активність змінюється в залежності від внутрішніх 

та зовнішніх умов. Реалізація довгострокової 

стратегії соціально-економічного розвитку країни 

вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, 

поліпшення структури інвестиційних джерел і 

оптимізації напрямків їх використання відповідно 

до пріорітетів економічного зростання. Без ши-

рокого залучення іноземного капіталу неможли-

во провести структурну перебудову економіки, 
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скоротити технічну та технологічну вiдсталiсть 

народного господарства, домогтися конкуренто-

спроможності вітчизняної продукції на світово-

му ринку. При сучасному рівні інтеграції світової 

господарської діяльності, що постійно прогресує, 

інвестиційна активність і, відповідно, економічне 

зростання багатьох країн, причому не тільки тих, 

що розвиваються, але й розвинених, підтримуєть-

ся та посилюється участю іноземного інвестицій-

ного капіталу. Сучасний інвестиційний процес 

передбачає перехід до якісно нової системи регу-

лювання, яка має функціонувати на основі прин-

ципів та критеріїв економічної безпеки.

Для структурної перебудови економіки дер-

жави необхідним є створення таких умов для 

іноземного інвестування, які б із гарантуван-

ням економічної безпеки держави одночасно 

забезпечували максимальне зближення інте-

ресів держави з інтересами іноземних інвесто-

рів. Збільшення обсягів та оптимізація структури 

іноземного інвестування можливі лише за умов 

підвищення привабливості інвестиційного се-

редовища і створення механізму взаємодії іно-

земного інвестора з органами державної влади і 

державного апарату на ринкових засадах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню питань результативності інтеграцій-

них процесів у світовій економіці присвячені 

дослідження цілої низки відомих вітчизняних 

та іноземних учених-економістів: Й. А. Шумпе-

тера, Г. Менша, П. Друкера, Б. Твісса, Б. Санто, 

В. Д. Хартмана, Х. Д. Хауштайна, Р. Солоу, Є. Тоф-

флера, Е. Менсфілда, Е. фон Хіппеля, Х. Барне-

та, В. Александрової, Ю. Бажала, П. Бєлєнького, 

Л. Бляхмана, Л. Гатовського, Г. Доброва, М. До-

лішнього, П. Завліна, С. Ільдеменова, С. Ільєн-

кової, О. Карлика, О. Кузьміна, Є. Лібермана, 

Д. Львова, Б. Малицького, О. Оксанича, Я. Плот-

кіна, І. Продіуса, Д. Черваньова, І. Школи, С. Ям-

польського та інших.

Метою статті є проведення аналізу інвес-

тиційної активності України у динаміці, у тому 

числі дослідження за показником вкладання пря-

мих іноземних інвестицій Україною в економіки 

інших частин світу та залучення інвестиційних 

ресурсів з інших країн, та дослідження розвитку 

інтеграційних вподобань України.

Виклад основного матеріалу. З переходом 

України до ринкових умов господарювання по-

стала необхідність членства нашої країни в різних 

міжнародних організаціях та відкрилися можли-

вості для міжнародного інвестування. У країні 

поступово створювалися макро- і мікроекономіч-

ні умови для залучення міжнародних інвестицій. 

Сучасні умови економічного розвитку України 

вимагають проведення активної політики щодо 

залучення іноземних інвестицій. Створена за-

конодавча база, інституційна інфраструктура та 

існуючий рівень привабливості економічного по-

тенціалу країни не забезпечують високого рівня 

надходжень іноземних інвестицій в Україну [1]. 

Обсяг їх надходжень у 3–7 разів менше порівняно 

з країнами Східної Європи (рис. 1).

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення 

в Центральній та Східній Європі, євро [2]

У загальному випадку на міжнародні інвес-

тиційні процеси впливають: стан розвитку світо-

вої економіки, міжнародних факторних та інвес-

тиційних ринків; стабільність світової валютної 

системи; розвиток міжнародної інтеграційної 

інфраструктури тощо. В умовах глобалізації між-

народні інвестиції знаходяться під впливом взає-

модіючих процесів транснаціоналізації та регіо-

нальної економічної інтеграції. Незважаючи на 

те, що інтеграція є об’єктивним чинником ста-

новлення нового економічного суспільства, у 

якому найбільших вигід досягне та країна, у якій 

функціонування усіх господарчих механізмів буде 

найбільш дієвим, все ж постійні зміни світового 

економічного середовища створюють необхід-

ність постійного моніторингу показників ефек-

тивності реалізації інтеграційних вподобань на 

різних рівнях інтеграційної взаємодії.

Якщо більш докладно аналізувати показник з 

вкладання прямих іноземних інвестицій Україною 

в економіку інших частин світу (табл. 1) [3, с. 417], 

то можна помітити, що в цілому зберігається тен-

денція щодо збільшення обсягів прямих інвести-

цій, які вкладає Україна в економіку інших частин 

світу. Так, якщо на початку 1996 р. Україна вклала 

в економіку інших частин світу всього 84 млн. дол. 

США (наростаючим підсумком з початку інвесту-

вання), то вже у 2004 р. — 165,9 млн. дол. США, 

2005 р. — 198,6 млн. дол. США, 2006 р. — 219,5 млн. 

дол. США, 2007 р. — 243,2 млн. дол. США. Почина-

ючи з 2008 р. спостерігається різке зростання цього 

показника до 6196,6 млн. дол. США, що, відповід-

но, збільшило значення обсягу прямих іноземних 

інвестицій в економіки інших частин світу на по-
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Таблиця 1

Прямі інвестиції з України в економіках країн світу з 2001 по 2012 рр. (млн. дол. США)

На початок року На 

31.12.2012 р.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Усього 170,3 155,7 144,3 166 198,6 219,5 243,3 6196,6 6203,1 6226,3 6868,3 6899,7 6481,9

Кіпр 1 1 1 1,9 2 2,1 10,3 5825,5 6826,1 5778,5 6342,5 6342,1 5810,5

Росія 68,1 84,9 73,5 88 97,3 102,9 104 148,6 99,9 166,1 190,3 236,6 292,5

Латвія 1 1 1 1 1 1 3,5 30,7 31,6 31,9 87,9 80,4 95,5

Польща 0,3 0,3 0,3 0,4 21,1 21,3 24,2 30,1 46,9 49,4 49,1 48,2 54,2

Грузія 0,9 0,8 0,8 2,2 1 2,2 2,9 28,5 26,9 32,4 32,1 32,3 32,8

Віргінські 

Острови 
— — — — — — 0,1 10,9 14,3 20,8 25,8 25,8 25,8

Казахстан 1 1 1 0 0 0 0,2 0,8 26,8 27,1 25,2 24,5 25

Іспанія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Панама 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,8 18,7 18,7

Молдова 1 0 0 1 0 0,9 1,3 26,7 26,6 15,2 15,2 16,7 16,9

Естонія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Литва 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 4 1 1 1 1 1

Нідерланди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 13,5

Німеччина 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 2,5 2,6 5,2 9,2 9 9,1

Білорусь 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,8 4,8 4,7 4,1 4,1 5,8

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

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

інші 28,9 28,4 28,2 33,1 33 46,3 52,8 45,9 46,5 40,3 26 15,9 21,3
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

чатку 2009 р. до 6203,1 млн. дол. США, 2010 р. — до 

6226,3 млн. дол. США, 2011 р. — 6868,3 млн. дол. 

США та в кінці 2012 р. частка інвестицій склала 

6899,7 млн. дол. США).

Проаналізувавши географію та обсяги інвес-

тування вітчизняних акціонерних капіталів до 

економік інших країн світу, необхідно звернути 

увагу на галузеву структуру розміщення прямих 

іноземних інвестицій (табл. 2) [4, с. 418].

Переглянувши таблицю, бачимо, що інвес-

тиції вітчизняного акціонерного капіталу дис-

пропорційно представлені в галузях закордонних 

економік. Беззаперечним лідером серед галузей 

економіки є операції з нерухомим майном, орен-

да, інжиніринг та надання послуг підприємцям, 

обсяг капіталовкладень в які з боку українських 

інвесторів становить 5388,6 млн. дол., а у віднос-

ному — 83,13 % усіх капіталовкладень, що були 

здійснені інвесторами з України в економіки ін-

ших держав станом на 31.12.2012 року. Інжині-

ринг в традиційному розумінні — це інженерно-

консультативні послуги, пов’язані з підготовкою 

виробничого процесу, або послуги із забезпечен-

ня нормального перебігу процесу виробництва та 

реалізації продукції. Розміщення іноземних ін-

вестицій в інших галузях, окрім фінансової діяль-

ності — 662,4 млн. дол. (10,22 %), є незначними і в 

сукупності становлять (6.65 %) від обсягу прямих 

іноземних інвестицій, розміщених за кордоном, 

станом на 31.12.2012 року.

З огляду на галузеву структуру зовнішніх ін-

вестицій, розміщених в інших державах, видно, що 

вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений 

в інвестуванні галузей економіки, які визначають 

добробут будь-якої країни світу, адже він демон-

струє надзвичайно низькі показники, наприклад 

в промисловість країн світу було інвестовано 

151,7 млн. дол (2,34 %), транспорт та зв’язок — 

35,9 млн. дол. (0,55 %), будівництво — 4,7 млн. дол. 

(0,07 %) від загального обсягу інвестицій, розміще-

них у всіх державах світу. Тобто вітчизняні інвесто-

ри вкладають майже всі іноземні інвестиції в орен-

ду і надання інжинірингових послуг за кордоном, 

у той час як іноземний акціонерний капітал з ост-

рівних країн швидкими темпами освоює передові 

галузі української промисловості [5].

Таким чином, проаналізовані вищезазначені 

дані відносно інтеграційних досягнень України з 

експортних операцій з торгівлі товарами і послу-

гами, вкладання інвестиційного капіталу в еко-

номіки інших країн дозволяє стверджувати, що 

Україна досить органічно інтегрується за цими 

показниками до системи світового господарства. 

Однак інтеграційні результати носять досить різ-

ноплановий та різновекторний характер, що по-

требує подальшого вивчення та дослідження.

Що стосується надходження прямих іно-

земних інвестицій в Україну (табл. 3), то тут слід 

зауважити, що в цілому повторюються ті ж самі 

тенденції, які було виявлено при проведенні ана-

лізу вкладання інвестиційного капіталу в еконо-

міки країн світу [6, c. 415].

Як бачимо, обсяги прямих інвестицій в еко-

номіку нашої держави за 2012 збільшилися на 
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Таблиця 2

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України за видами економічної діяльності підприємств-інвесторів 
з 2001 по 2012 рр. (млн. дол. США)

На початок року На 

31.12.2012 р.2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Усього 170,3 155,7 144,3 166 198,6 219,5 243,3 6196,6 6203,1 6226,3 6868,3 6899,7 6481,9

Сільське гос-

во, мислив-

ство та лісове 

господарство 

0 — — — 1 1 0,9 0,9 0,3 0,3 6,8 1 1

Промисло-

вість
19,7 19,3 15 14,7 16,2 16,7 21,5 33,4 46,7 95,4 130,2 138,7 151,7

добувна 

пром-сть
1 1 0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 1 1

переробна 

пром-сть
19,6 19,3 15 14,6 15,8 16,3 21,4 33,3 46,5 95,1 129,9 138,4 151,5

виробництво 

та розподі-

лення елек-

троенергії, 

газу та води

0,1 0 1 1 — — — — — — — 1 1

Будівництво 3,5 3,4 3,2 3,4 3,5 1,9 2,5 2,5 2 1,9 1,9 0,7 4,7

Торгівля; ре-

монт автомо-

білів, побуто-

вих виробів 

і предметів 

особистого 

вжитку 

0,6 0,9 0,9 2,3 26,4 28,9 36,6 95,5 142,5 124,9 127,6 192,2 207,2

Діяльність 

готелів і рес-

торанів

1 1 0,5 0,6 0,6 1 0 0,2 1 1 1 1 1

Діяльність 

транспорту та 

зв’язку

84,8 56,3 55,9 55,4 55,1 54,9 60,5 43,4 44,8 44,8 54,2 35,2 35,9

Фінансова 

діяльність
2,1 3 3 8,3 10,6 34,1 50,1 616,9 618,3 596,1 629,7 614,9 662,4

Операції з 

нерухоміс-

тю, оренда, 

інжиніринг і 

надання по-

слуг підпри-

ємцям

51,9 65,3 61,7 66,5 70,7 68 54,7 5385,8 5333,1 5347,6 5902,9 5903,4 5388,6

Держ. управ-

ління
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Освіта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Охорона 

здоров’я та 

надання соц. 

допомоги

— — — — 1 1 — — — — 1 — —

Надання ко-

мунальних та 

індивідуаль-

них послуг; 

діяльність у 

сфері культу-

ри та спорту 

1 1 1 1 1 1 — — — — — 1 1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
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Таблиця 3

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України з країн-інвесторів з 2001 по 2012 рр. 
(млн. дол. США)

На початок року На 

31.12.2012 р.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Усього 3875 4555,3 5471,8 6794,4 9047 16890 21607,3 29542,7 35616,4 40053 44806 50333,9 54462,4

Кіпр 377,7 493 672,1 901,9 1101,4 1635,9 3187,5 5946,4 7646,2 9005,3 10044,9 13355,2 17275,1

Німеччина 240,9 250,3 317,7 451,6 653,7 5503,7 5578,1 5918,3 6393 6601,9 7083 7391,8 6317

Нідерланди 362,2 374,1 396,3 459,9 637,2 919,5 1533,8 2508,3 3197,4 3954,5 4683,3 4898 5168,6

Росія 286,6 315,5 323,2 388,6 720,8 835,8 1002,1 1462,4 1847,2 2566,4 3403,2 3600,4 3785,8

Австрія 124,5 144,4 214,3 252,4 361,1 1439,5 1633,8 2067,4 2443,8 2605,2 2731,4 3418,8 3401,4

Велика 

Британія
312 414,2 534 701,2 955,4 1174,8 1563,4 1975,5 2249,8 2307,5 2287,1 2593,4 2556,5

Віргінські 

острови
192,8 275,2 346,1 367,5 582,2 736,5 806,2 1066,7 1294 1342,7 1451,5 1666 1884,9

Франція 39,9 24,2 40,1 59,2 79 87,9 830,3 1044,8 1231,2 1630,8 2368,1 2260,4 1765,3

Швеція 77,1 89,2 90,4 103,1 120,3 134,1 137,3 986,7 1262,8 1275,8 1710,6 1756,8 1600,1

Швейцарія 163,3 224 272,2 321,6 442,3 456,4 566,5 648 718 796,4 862,3 947,7 1106,2

Італія 72,2 81,1 86,5 94,9 103,1 117,4 132,9 150,4 914,2 982 980,6 975,1 1015,9

США 639,5 777,5 890,6 1060,2 1190,6 1387,4 1396,8 1430,1 1464,6 1309,1 1158,1 1000,7 936,7

Польща 62,8 69,3 98,1 152,7 194,7 225,5 394,6 672,1 690,1 866,7 932,8 854,1 916,4

Беліз 10,3 16,1 10,6 8,6 33,9 89,6 81,4 120,9 156,9 120 139,7 159,7 831,3

Угорщина 51,9 58,3 79,8 128,7 177,3 191 370,9 411,2 595,4 711,5 700,5 681,4 688,3

Люксембург 9,7 13,6 15,3 40,9 58,1 77,8 93,4 210,7 214,2 265,1 441,7 495,2 558,8

Інші 851,6 935,1 1084,5 1301,4 1635,9 1877,2 2298,3 2922,3 3297,6 3712,1 3827,2 4279,2 4654,1

4128,5 млн. дол., що, у свою чергу, становить 

8,20 % приросту порівняно з початком 2012 року. 

Основною країною-інвестором є Кіпр, обсяги ін-

вестування якого збільшилися лише за 2012 рік на 

3919,9 млн. дол., від 13355,2 млн. дол. до 17275,1 млн. 

дол, що, у свою чергу, становить 31,72 % інвестицій, 

вкладених усіма країнами світу в українську еконо-

міку, станом на 31.12.2012 р. Збільшивши власний 

капітал на 29,35 %, кіпрські інвестори стали ліде-

рами відносного та абсолютного приросту обсягів 

капіталів серед усіх основних країн-інвесторів, а 

збільшення загального показника прямих інозем-

них інвестицій було забезпечено в основному Кі-

пром. Німеччина, яка є другою країною за обсягом 

прямих інвестицій в українську економіку, навпа-

ки — скоротила свої активи в Україні на 1074,0 млн. 

дол, з 7391,0 млн. дол. до 6317,0 млн. дол., тобто 

на 14,53 % від того капіталу, який був залучений 

до української економіки з початку інвестування в 

економіку нашої держави. Аналогічна ситуація і з 

іншими європейськими країнами, наприклад: об-

сяги французького капіталу скоротилися за рік на 

21,90 %, з показником — 495,1 млн. дол.; англій-

ського — на 36,9, шведського та австрійського — на 

156,7 млн. дол. та 17,4 млн. дол. відповідно. Нарос-

тили обсяги прямих інвестицій країни, що відомі 

нам розвиненою банківською системою, — Віргін-

ські Острови (Брит.) — на 218,9 млн. дол., Нідер-

ланди — 270,6 млн. дол. та Швейцарія — 158,5 млн. 

дол. Взагалі, країни Європи вклали близько 60 % 

прямих іноземних інвестицій в економіку Украї-

ни від загального їх розміру, в той час як країни 

Азії — 30 %, Америки — 9 %, Африки — 1 %. Що 

стосується Країн СНД та ЄС, то тут потрібно за-

уважити, що у реалізації інтеграційних прагнень за 

цим показником Україна більш залежить від країн 

Європейського Союзу, які у сукупності вклали 

в українську економіку 39411,2 млн. дол. США 

(79,8 % від загального обсягу інвестування), у той 

час як країни СНД — усього 4011 млн. дол. США 

(7,9 %). Також незначний ріст обсягів інвестицій 

(акціонерного капіталу) продемонструвала Росій-

ська Федерація — з 3600,4 до 3785,8 млн. дол., що 

становить 185,4 млн. дол. та 5,15 % відповідно. Та 

конкурувати російському капіталу з Британською 

заморською територією, яка розташована на ост-

рівних коралових рифах карибського басейну, не 

під силу, адже капітал із Віргінських островів проде-

монстрував більший показник росту інвестицій як у 

відносному, так і абсолютному плані [7].

Що ж стосується 2013 року, то у І кварталі 

2013 р. в економіку України іноземними інвес-

торами вкладено 1,56 млрд. дол. США прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу), що у 1,8 раза 

більше показника відповідного періоду 2012 року 

(885,1 млн. дол.).

Обсяг внесених з початку інвестування в еко-

номіку України прямих іноземних інвестицій (ак-
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ціонерного капіталу) на 1 квітня 2013 р. становив 

55,71 млрд. дол. США, що на 1,3 % більше обсягів 

інвестицій на початок 2013 р. та в розрахунку на 

одну особу населення складає 1226,7 дол.

З країн ЄС внесено 43,61 млрд. дол. інвести-

цій (78,3 % загального обсягу акціонерного капі-

талу), із країн СНД — 4,31 млрд. дол. (7,7 %), з ін-

ших країн світу — 7,79 млрд. дол. (14,0 %).

Інвестиції надійшли зі 136 країн світу. До 

п’ятірки основних країн-інвесторів увійшли 

Кіпр — 17,69 млрд. дол., Німеччина — 6,12 млрд. 

дол., Нідерланди — 5,26 млрд. дол., Російська Фе-

дерація — 3,81 млрд. дол., Австрія — 3,42 млрд. дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 

17,17 млрд. дол., або 30,8 % загального обсягу пря-

мих інвестицій, в установах фінансової та страхової 

діяльності акумульовано 16,22 млрд. дол. (29,1 %).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капі-

талу) з України в економіку країн світу на 1 квітня 

2013 р. становив 6,52 млрд. дол., у т. ч. у країни 

ЄС — 6,05 млрд. дол. (92,8 % загального обсягу), у 

країни СНД — 370,5 млн. дол. (5,7 %), в інші краї-

ни світу — 97,6 млн. дол. (1,5 %). Прямі інвестиції 

з України здійснено до 49 країн світу [8].

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши рух 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіта-

лу) в Україну та прямих іноземних інвестицій (акці-

онерного капіталу) з України в економіці країн світу 

за основними їхніми характеристиками та кількіс-

ними показниками, можна сформувати висновки, 

перша група яких випливає з розміщення іноземних 

інвестицій в Україні, а друга — з розміщення україн-

ських акціонерних капіталів за кордоном:

— відтік прямих іноземних інвестицій розви-

нених країн світу, які розміщували свої активи в 

основному в технологічних галузях національно-

го господарства, свідчить про погіршення інвес-

тиційного клімату в Україні, причинами якого є: 

політична нестабільність, непередбачуваність та 

непрозорість державної політики, недосконалість 

правового середовища, обтяжлива фіскальна та 

митна політика, «клановість» економіки. З іншого 

боку, нарощування обсягів інвестицій від господар-

чих суб’єктів держав, в яких існують великі пробле-

ми з коштами і відомі вони далеко не розвинутою 

економікою, а розташуванням на їхній території 

офшорів, свідчить про непрозорість інвестиційної 

політики в Україні, головне — про «різні правила 

гри» для іноземного капіталу різного походження. 

А форми розміщення в галузевій структурі інвести-

ційного капіталу вказаних острівних країн свідчать 

про тяжіння цього капіталу до найприбутковіших 

галузей економіки України. Нагадаємо, що у 2011 

році Україна не включила Кіпр та Віргінські Ост-

рови (Брит.) до списку офшорних зон;

— обсяги прямих іноземних інвестицій (акціо-

нерного капіталу), які прямують з України (83,71 % 

зі 100 % акціонерного капіталу зареєстровано в До-

нецькій області) до економік іноземних держав 

(89,64 % зі 100 % прямують до Кіпру), зосереджу-

ються в основному в невиробничих галузях еко-

номіки (83,13 % з яких належать лише одній галу-

зі — операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям), як мінімум свідчать 

про відсутність інвестиційної політики держави в 

напрямку зосередження капіталів на власній те-

риторії та ставлять чимало запитань до власників 

акціонерних активів, які монопольно, з однієї об-

ласті, в невиробничу галузь однієї лише країни 

розміщують мільярдні інвестиції.
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МОДЕЛІ ХЕКШЕРА-ОЛІНА-САМУЕЛЬСОНА Й ПАРАДОКС В. ЛЕОНТЬЄВА 
В ТЕОРІЯХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті досліджується процес формування й розвитку моделей Хекшера-Оліна-Самуель-

сона, парадокса В. Леонтьєва. Визначається їх вплив на подальший розвиток теорій зовнішньоекономічної 

діяльності. Виявлено їх особливості, переваги та недоліки.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, концепція порівняльних переваг Д. Рікардо, теорія Хек-

шера-Оліна, моделі Хекшера-Оліна-Самуельсона, парадокс В. Леонтьєва.

Summary. This article examines the process of formation and development of models Heckscher-Ohlin- 

Samuelson, Leontiev’s paradox. The impact on the further development of theories of foreign trade is determined. 

Their features, advantages and disadvantages are revealed.

Key words: foreign economic activity, the concept of comparative advantage of David Ricardo, the theory of 

Heckscher-Ohlin model, models of Heckscher-Ohlin-Samuelson, Leontiev’s paradox.

Постановка проблеми. Теоретики міжнарод-

них економічних відносин довгий час намагалися 

здійснити осмислення проблем зовнішньоеконо-

мічної діяльності й пом’якшити ті фундаменталь-

ні протиріччя, які виникають в сучасному світі. 

Однак вирішити цю проблему досить складно, 

тому що більшість чинників вже давно завуальо-

вані в надрах самого явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми еволюції теорій зовнішньоекономіч-

ної діяльності становлять предмет дослідження 

багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, 

О. А. Кириченко та О. І. Кредісов обґрунтува-

ли існування трьох груп концепцій ЗЕД, сучасні 

концепції міжнародної торгівлі розвивали у своїх 

працях Л. Берталанфі, Р. Акофф, Ч. Хітч, В. В. Ле-

онтьєв, В. Ю. Горчаков, М. О. Кизим, Ю. В. Ма-

когін та ін. Проте комплексне дослідження ево-

люції теорій та виявлення ступеня їх впливу на 

подальший розвиток зовнішньоекономічних від-

носин залишається недостатньо дослідженим.

Метою статті є дослідження процесу форму-

вання окремих етапів теорій зовнішньоекономіч-

ної діяльності, їх подальше узагальнення й визна-

чення перспектив подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу. У попередніх до-

слідженнях була проаналізована концепція по-

рівняльних переваг Д. Рікардо [2]. Подальший 

розвиток ідеї Д. Рікардо знайшли в працях Г. Ха-

берлера. У 1936 році цей вчений зробив спробу 

вивести закон порівняльних переваг не на засадах 

теорії трудової вартості, а використовуючи тео-

рію альтернативних витрат. Головною передумо-

вою при виведенні закону порівняльних переваг 

у Д. Рікардо була теорія трудової вартості,що не 

завжди відповідала дійсності. Праця не завжди 

є єдиним та найважливішим фактором вироб-

ництва. Поряд із трудомісткими товарами існує 

й значна кількість капіталомістких товарів. При 

цьому при виробництві більшості товарів є мож-

ливість здійснювати пропорційну заміну одних 

факторів виробництва на інші. До того ж деякі 

види праці істотно відрізняються один від одно-

го за продуктивністю, кваліфікацією та оплатою. 

Згідно із цією теорією альтернативних витрат ви-

робництва одного товару визначаються певною 

кількістю іншого, яка буде отримана при вироб-

ництві кожної додаткової одиниці першого, по-

вністю та ефективно використовуючи при цьому 

наявні ресурси. Таким чином, закон порівняль-

них переваг можна вивести, використовуючи 

не тільки теорію трудової вартості, але й теорію 

альтернативних витрат. Результатом дослідження 

є встановлення зростання динаміки витрат замі-

щення одного товару іншим. Це підтверджує, що 

припущення про незмінність витрат відповідає 

теорії Д. Рікардо і свідчить, що виграш від віль-

ної торгівлі виникає завдяки різниці у витратах, 

незалежно від їх абсолютної величини, і створює 

умови для подальшого дослідження зростання 

витрат. Графічно альтернативні витрати можуть 

бути відзначені за допомогою межі виробничих 

можливостей. Вона є кривою, усі точки якої відо-

бражають альтернативні комбінації виготовлення 

двох товарів. Будь-який рух на межі виробничих 

можливостей свідчить, що виробництво кожної 

додаткової одиниці одного товару вимагає ско-

рочення обсягів іншого. Заміна постійних витрат 

на ті, що зростають, призведе до трансформації 

межі виробничих можливостей, яка раніше мала 

форму прямого відрізку, в криву з від’ємним на-

хилом. Отже, подальша спеціалізація країн на ви-

готовленні будь-якого товару стає неможливою, 

тобто максимальну вигоду від зовнішньої торгівлі 

країни отримують за умов здійснення не повної, а 

часткової спеціалізації [1].

Незважаючи на свою актуальність модель 

Д. Рікардо не змогла виявити природу похо-

дження порівняльних переваг, якими володіє та 

або інша країна і які формують необхідні пере-
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думови розвитку зовнішньої торгівлі. Заміна те-

орії трудової вартості на теорію альтернативних 

витрат також не принесла бажаного результату. 

Вирішити цю складну задачу в теоріях міжнарод-

ної торгівлі спробували шведські економісти Елі 

Хекшер і Бертил Олін. Головні припущення теорії 

Хекшера-Оліна: існують дві країни, два товари і 

два фактори виробництва — праця і капітал; у 

виробництві своїх товарів ці країни використо-

вують однакові технології; перший товар є трудо-

містким, а другий — капіталомістким у кожній із 

країн; виробництво товарів у двох країнах поро-

джує постійну віддачу від масштабу; смаки і пере-

ваги споживачів у двох країнах однакові; товарні 

й факторні ринки двох країн є досконалоконку-

рентними; фактори виробництва є повністю мо-

більними всередині кожної країни та зовсім не-

мобільними на зовнішніх ринках; усі перешкоди 

під час руху товарних потоків між країнами від-

сутні; відсутність транспортних витрат, тарифів 

та інших перешкод на шляхах товарних потоків 

у процесі міжнародної торгівлі. Ця теорія може 

бути наведена у виді двох взаємопов’язаних тео-

рем: теорема Хекшера-Оліна, яка пояснює струк-

туру міжнародного товарообігу, і теореми Хек-

шера-Оліна-Самуельсона, що відображає ефект 

впливу міжнародної торгівлі на факторні ціни. 

У цих теоріях досліджуються чинники відносної 

забезпеченості країни виробничими ресурсами й 

визначаються шляхи їх концентрації на окремій 

території. Перший — нагромадження абсолютних 

значень обсягів праці і капіталу, які є у розпоря-

дженні кожної країни. Другий — через викорис-

тання відносних цін, розуміючи під ціною капіта-

лу відсоток, а під ціною праці — ставку заробітної 

плати. Сутність першої теореми слід подати таким 

чином: країни прагнуть експортувати товари, для 

виробництва яких використовуються виробничі 

ресурси, що є в надлишку, та імпортувати товари, 

при виробництві яких використовуються ресур-

си, що є в обмеженій кількості. Використовуючи 

співвідношення, що наведені вище, країна «А» 

буде виготовляти та експортувати товар «а», тому 

що він є більш працемістким, а саме цей ресурс є 

надлишковим у цій країні. Країна «Б» виготовляє 

та експортує товар «б», оскільки він є більш капі-

таломістким, а капітал є надлишковим ресурсом 

у цій країні. Отже, власники відносно надлиш-

кових факторів виробництва будуть отримувати 

прибутки, а власники відносно недостатніх фак-

торів виробництва — нести збитки. Таким чином, 

теорема Хекшера-Оліна випереджає класичну 

теорію порівняльних переваг: вона не тільки ви-

знає, що порівняльні переваги покладені в основу 

торговельних відносин, але й визначає їх приро-

ду походження — різниця в обсягах факторів ви-

робництва, якими володіє країна. Ця теза також 

пояснює і різний рівень відносних цін в окремих 

країнах. Зміст другої теореми: зовнішня торгів-

ля сприяє збалансуванню відносних і абсолют-

них цін на однорідні фактори виробництва, які 

є у розпорядженні партнерів. Згідно з умовами 

цієї теореми відносна ціна товару «а» є нижчою в 

країні «А», ніж в країні «Б», тому що в країні «А» 

відносна вартість праці є нижчою. Це спонукає 

країну «А» до спеціалізації на виробництві това-

ру «а», тому що він є найбільш працемістким, та 

до скорочення виробництва товару «б», оскіль-

ки він є більш капіталомістким. Це призведе до 

збільшення відносного попиту на працю і, як 

наслідок, підвищення рівня заробітної прати та 

скорочення відносного попиту на капітал як на-

слідку зменшення обсягів товару «б». У результаті 

такої ланцюгової реакції відбудеться здешевлення 

вартості капіталу — зниження відсоткової ставки. 

У країні «Б» відбудеться все навпаки: оскільки 

вона спеціалізується на виготовленні капітало-

містких товарів, попит на капітал збільшиться, 

що призведе до кількісного зростання показника 

відсоткової ставки. А попит на працю буде скоро-

чуватися завдяки зменшенню заробітної плати. 

Таким чином, пожвавлення торгівля в країні «А», 

де зарплата була низькою, призведе до її збільшен-

ня, а в країні «Б», де вона була відносно високою, 

зменшиться. Аналогічно в країні «А» відбудеться 

зменшення відсоткової ставки, а в країні «Б», де 

вона була відносно низькою, відсоток збільшиться. 

Отже, різниця в цінах на фактори виробництва між 

країнами буде зменшена. Зовнішня торгівля това-

рами своїм зворотнім впливом на вартість фак-

торів виробництва сприяє сбалансуванню їх цін, 

якщо б вони були міжнародномобільними. Але це 

скасовує наведене раніше припущення. Теоретич-

но міжнародна торгівля буде знаходитись в стані 

розвитку до тих пір, поки будуть існувати будь-які 

розходження у відносних цінах на ресурси. Теоре-

ма Хекшера-Оліна-Самуельсона здійснює опис 

статичного світу, аналізуючи при цьому чинники, 

що впливають на макроекономічну рівновагу у ви-

значений момент часу. Здійснюючи порівняння 

цін на фактори виробництва, не враховується, що 

їх абсолютні показники є різними в різних країнах. 

Тому абсолютні розміри доходів на капітал будуть 

більшими в тій країні, де капіталу більше, ніж в тій, 

де його менше. Отже, досягнення повного вирів-

нювання цін на фактори виробництва є практично 

неможливими. Але, незважаючи на всі обмеження 

та недоліки, вищезазначені теореми залишаються 

важливим інструментом аналізу зов нішньої тор-

гівлі, відображаючи при цьому принцип загальної 

рівноваги, якому має бути підпорядкований по-

дальший економічний розвиток.

У подальшому моделі Хекшера-Оліна-Са-

муельсона стали найбільш значущими в загальній 

теорії міжнародної економіки і перетворилися на 

об’єкт чисельних емперічних перевірок із вико-
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ристанням значних масивів статистичних даних, 

які відображають рівень економічної активності 

різних країн за різними товарами й ресурсами.

Найбільш відоме тестування було проведено 

В. Леонтьєвим на базі статистичних даних, які ві-

дображають результати діяльності США за 1947 

рік. Ця країна в післявоєнний період була однією 

з найбагатших країн світу, на території якої була 

нагромаджена значна кількість капіталу та, по-

рівняно з іншими країнами, з відносно високим 

рівнем заробітної плати. Отже, США, згідно з по-

стулатами моделі Хекшера-Оліна-Самуельсона, 

повинна експортувати капіталомісткі товари та 

імпортувати працемісткі. Для підтвердження цієї 

гіпотези за допомогою методу «витрати-випуск» 

В. Леонтьєв рохрахував витрати праці і капіталу 

для виготовлення експортних товарів вартістю в 

1 млн. дол. Відносно імпорту ним були викорис-

тані дані, що характеризують субституційні това-

ри, пояснюючи це відсутністю необхідних даних. 

Субституційними імпортними товарами вважа-

ються ті, що виготовляються як на національній 

території, так і ввозяться з-за кордону. Отже, про-

ведені розрахунки дозволяли порівняти співвід-

ношення праці і капіталу в розрахунку на одини-

цю американського імпорту й експорту.

Згідно з теоремою Хекшера-Оліна співвідно-

шення цих чинників в обсягах американського 

експорту до їх співвідношення в показниках ім-

порту повинно було відзначатися значенням біль-

шим ніж одиниця. За даними ж розрахунку В. Ле-

онтьєва, цей показник склав всього 0,77.

Отже, імпорт США за показником капітало-

місткості перевищував експорт майже на 30 %. 

Тобто у більшості випадків США експортують 

більш працемістку продукцію, а імпортують капі-

таломісткі товари. Такі результати не співпадають 

з постулатами моделі Хекшера-Оліна. Багатора-

зові перевірки як даних, так і методів розрахунку 

визнали їх вірними. У науковому світі це явище 

отримало назву парадокс Леонтьєва.

У подальшому багатьма економістами були 

зроблені спроби проведення аналогічних роз-

рахунків за іншими країнами. У 1966 р. Д. Кісінг 

більш деференційовано підійшов до розподілу 

факторів виробництва. Робочу силу за рівнем 

кваліфікації він розподілив на вісім категорій: 

від «вчених та інженерів» до «некваліфікованих 

робітників». Та в подальших розрахунках довів, 

що в США є надлишок кваліфікованої робочої 

сили та відносна нестача некваліфікованих ро-

бітників [3]. Саме тому США експортує резуль-

тати кваліфікованої праці, яку з урахуванням 

витрат на підготовку та навчання доцільно роз-

глядати як капітал. М. Портер у своїх досліджен-

нях також запропонував здійснити більш погли-

блений розподіл факторів виробництва. Працю і 

капітал він запропонував розподілити на людські 

резерви, фізичні ресурси, ресурс знань, грошо-

ві ресурси, інфраструктуру, а кожну з названих 

груп розподілити на багаточисельні категорії 

[4]. У 1971 р. американський економіст Р. Белд-

він продемонстрував за допомогою прикладних 

розрахунків, що знецінення такого чинника, як 

тарифи зменшує ефект парадокса Леонтьєва на 

5 %. Але не скасовує його до нульового рівня. 

У 1981 р. американець Дж. Хартіген, викорис-

товуючи статистичну базу економіки США за 

1947 р., але без урахування галузей, функціону-

вання яких залежить від капіталомісткої сиро-

вини, повторив розрахунки В. Леонтьєва. Ре-

зультат скасував парадокс і повністю підтвердив 

положення теорій Хекшера-Оліна-Самуельсона. 

У 1987 р. журнал «Аmerican Есоnоmіс Review» 

оприлюднив результати досліджень Г. Боуена, 

Е. Лімера та Л. Свейкоускаса. Центром дослі-

дження стали статистичні дані, що відображали 

результати діяльності 27 країн та асортимент ви-

робничих ресурсів в кількості 12 найменувань. 

Підрахунки показали, що теорію Хекшера-Оліна 

підтвердили лише 2/3 загальної кількості ана-

лізованих факторів виробництва, а подальший 

ровиток торговельних відносин підтвердив ії 

менш ніж на 70 %. Усі перевірки здійснювались 

в різний пе ріод часу із використанням схожих 

або однакових статистичних даних, правдивість 

яких не викликає сумніву. Тобто їх результати є 

об’єктивними і мають право на існування.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, проведене дослідження ще 

раз підтвердило парадокс В. Леонтьєва та част-

кову несумісність теорії Хекшера-Оліна з прак-

тичною діяльністю. У будь-якому випадку вони 

збагачують теорію міжнародної торгівлі і створю-

ють необхідні теоретико-методологічні засади для 

подальшого розвитку теоретичних конструкцій із 

цього спрямування.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ 
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація. У статті розглянуто основні проблеми будівельного ринку України в умовах економічної кри-

зи, проаналізовано структурні проблеми галузі, вивчено досвід трансформації будівельних галузей в інших 

країнах, обґрунтовані основні напрямки вдосконалення галузі в кризових ситуаціях, зазначені необхідні ре-

сурси та умови для реалізації обраної стратегії реформування будівництва, запропоновано шляхи вирішення 

нагальних проблем.

Ключові слова: будівництво, галузь, економічна криза, інвестиції, будівельні матеріали, кошти, ризик.

Summary. The paper considers the main problems in the construction market in Ukraine economic crisis and 

analyzes the structural problems of the industry, studied the experience of transformation construction industries in 

other countries, proved the main areas for improvement in the field of crisis, these necessary resources and conditions 

for implementing the chosen strategy for reform of construction, the ways solving urgent problems.

Key words: construction, industry, economic crisis, investing, building materials, funds, risk.

Постановка проблеми. Будівельна галузь є од-

нією із найважливіших галузей народного госпо-

дарства, від якої залежить ефективність функціо-

нування всієї системи господарювання в країні. 

Важливість цієї галузі для економіки можна по-

яснити тим, що капітальне будівництво створює 

велику кількість робочих місць і споживає про-

дукцію багатьох галузей народного господарства. 

Економічний ефект від розвитку галузі полягає у 

мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у 

будівництво. З розвитком будівельної галузі бу-

дуть розвиватися виробництво будівельних мате-

ріалів і відповідного обладнання, машинобудівна 

галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, 

виробництво скла, деревообробна і фарфоро-

фаянсова промисловість, транспорт, енергетика 

тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, 

будівництво сприяє розвитку підприємств малого 

бізнесу, особливо того, який спеціалізується на 

оздоблювальних і ремонтних роботах, на вироб-

ництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін. 

Отже, ріст будівельної галузі неминуче викликає 

економічний ріст і виникнення необхідних умов 

для розв’язання багатьох соціальних проблем. 

Але на сучасному етапі її розвитку говорити про 

конкурентоспроможність цієї галузі неможливо. 

Якщо на регіональному рівні чітко просліджуєть-

ся тенденція верховенства будівельних організа-

цій центральних районів у зв’язку з їх значними 

потужностями та інвестиційною привабливістю, 

то на глобальному рівні будівельна галузь програє 

через брак необхідних фінансових та організацій-

них перетворень [1, с. 67]. Ситуація ще більше 

погіршується через економічну фінансову кризу. 

Вирішення вищевказаних проблем дозволить по-

кращити економічний клімат в країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дження розвитку національного будівельного рин-

ку в умовах економічної кризи розглядалося в ро-

ботах вітчизняних вчених: Ф. Заставного, С. Іщук, 

В. Ковалевського, С. Дорогунцової, Я. Олійника, 

П. Жердецького, О. Задорожної, А. Івапилова, 

Е. Тарянина, Т. Шенгелая, Н. Чечеткиної та інших 

дослідників. У той же час потребують подальших 

досліджень питання обґрунтування основних на-

прямків вдосконалення галузі в кризових ситуаціях, 

визначення необхідних ресурсів та умов для реаліза-

ції обраної стратегії реформування будівництва.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі 

всебічного дослідження загальних та специфіч-

них особливостей розвитку будівельної галузі в 

умовах кризи обґрунтувати пропозиції щодо вдо-

сконалення її роботи, належної реорганізації га-

лузі для підвищення її глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності.

Завдання, що випливають із цієї мети, будуть 

вирішені у процесі дослідження:

— виявлення загальних проблем галузі та про-

ведення критичного аналізу сучасного стану галузі;

— вивчення досвіду трансформації будівель-

них галузей в інших країнах;

— обґрунтування основних напрямків вдо-

сконалення галузі в кризових ситуаціях;

— зазначення необхідних ресурсів та умов 

для реалізації обраної стратегії реформування 

будівництва.
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Виклад основного матеріалу. У ході вирішен-

ня проблем національного будівельного ринку в 

умовах економічної кризи обов’язково потрібно 

враховувати всі складові будівельного комплексу. 

Будівельний комплекс складається з таких основ-

них блоків: виро бництво будівельних матеріалів, 

власне будівництво, будівельне машинобудуван-

ня, проектно-конструкторські і дослідні роботи в 

галузі будівництва. Частка будівельного комплек-

су в господарстві досить знач на. В Україні ВВП 

тільки будівництва становить 8 %. Комплекс охо-

плює майже 10 % усіх зайнятих у господарстві, з 

них 6 % — у будівництві. Будівельний комплекс 

тісно пов’язаний з усіма галузями господар ства. 

За його участю створюється більшість основних 

виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим 

комплекс є споживачем продукції ба гатьох галу-

зей. У будівництві використовується 10 % продук-

ції машинобудування, 20 % прокату чорних мета-

лів, 40 % лісоматеріалів. Воно споживає вироби 

хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). 

Для виробництва будівельних матеріалів потрібна 

велика кількість палива і води. Будівельні матері-

али, конструкції є важливою складовою частиною 

вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в 

собівартості будівниц тва становлять біля 25 %.

Будівництво — головна ланка комплексу. 

Тут створюються основні фонди господарства. 

Від інших галузей будівництво відрізняється своєю 

продукцією (будівлі), яка є нерухомою, велико-

габаритною. За економічним призначенням про-

дукція промисловості будівель них матеріалів на-

лежить до виробництва засобів виробництва і є 

основною частиною матеріально-технічної бази 

будівництва, забезпе чує зростання обсягів капі-

тального будівництва та його технічний прогрес 

на основі впровадження ефективних матеріалів і 

конструкцій. Ця проми словість має велике зна-

чення для індустріалізації будівництва, зниження 

його вартості, економії металу і деревини, підви-

щення ефективності капі тальних вкладень у на-

родне господарство. 

У результаті проведеного маркетингового до-

слідження ринку встановлені основні тенденції 

розвитку будівельної галузі та ринку будівельних 

матеріалів. Насичення житлового сегменту ринку 

нерухомості у зв’язку із конкуренцією підрядних 

організацій призведе до підвищення обсягів жит-

лового та комерційного будівництва. Будівлі старої 

забудови міст і так звані 5-поверхові «хрущівки» 

примусять інвестувати їх відновлення через майже 

80-процентний знос та непридатність до експлу-

атації. Окрім цивільного будівництва, у наступні 

роки активніше почнуть заповнюватися такі досі 

вільні ніши, як реставрація будівель культурного 

та історичного значення, промислове будівництво 

та ремонт (більшість підприємців використовують 

старі, майже зношені цехи). Особливою нішею є 

будівництво дошкільно-шкільних та вищих на-

вчальних закладів нового зразка, що нині проекту-

ються. Останнім часом великої уваги заслуговують 

«євроремонти» об’єктів, які потребують матеріалів 

більш високого класу якості. Здебільшого це при-

міщення офісів, банків, магазинів, підприємств 

громадського харчування, престижних житлових 

будинків, навчальних закладів та інших об’єктів.

Дослідженнями встановлено, що найближчим 

часом перспективними для розвитку бізнесу є ри-

нок будівництва і ринок будівельних матеріалів. 

Умовами, що сприяють розвитку галузі будівель-

них матеріалів, є такі: зростання попиту на висо-

коякісні вироби; наявна сировинна база; відносно 

дешеві трудові ресурси; зацікавленість іноземних 

фірм у просуванні виробничого обладнання на 

ринок; зацікавленість відомих зарубіжних фірм у 

відкритті виробництва матеріалів під своєю торго-

вельною маркою; наявність Держстандартів Украї-

ни щодо будівельних матеріалів, технічних умов 

виробництва та постійне їх удосконалення; досвід 

отримання виробниками будівельних матеріалів 

сертифікатів відповідності продукції міжнародним 

стандартам якості на підприємствах галузі; роз-

виток банківської сфери, зокрема кредитування 

підприємств; сприятлива політика держави щодо 

підтримки вітчизняного виробника та розвитку 

експорту; досвід «піонерів» ринку у створенні кор-

порацій в галузі будівництва [2, с. 135].

Будівництво — кумулятивна галузь, що здатна 

вивести країну з кризи. Економічні кризи впли-

вають на всі сфери економіки, а будівельна галузь 

виступає своєрідним індикатором глибини кризи, 

при цьому чим сильніші кризові явища в економі-

ці, тим повільніше в подальшому будівельна галузь 

виходить на свій докризовий рівень розвитку. Ін-

новаційний характер будівництва обумовлюється 

міждисциплінарним характером будівельної нау-

ки, яка використовує для розробки нових поколінь 

будівель та інженерних систем знання з багатьох 

галузей науки. Сполучною ланкою між наукови-

ми розробками і будівельним виробництвом ви-

ступає будівельно-технологічне проектування, яке 

також є політехнічною сферою і широким руслом, 

завдяки якому інновації поширюються в усі галу-

зі економіки. Тому будівельний сектор повинен 

постійно адаптуватися до новітніх досягнень на-

уково-технічного прогресу, відповідати вимогам 

майбутніх технологічних укладів. Через тривалий 

термін окупності, складність і високу вартість бу-

дівельної продукції ця продукція має бути макси-

мально насичена базисними інноваціями. Вони 

забезпечують скорочення тривалості самого будів-

ництва і конкурентоспроможність споруджуваних 

виробничих потужностей. Будучи провідником 

інновацій, будівельний сектор повинен забезпечу-

вати вихід усіх галузей економіки на новий рівень 

за рахунок впровадження через проектування і бу-
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дівництво новітніх технології та видів продукції. 

Саме від можливостей активізації будівництва за-

лежать темпи структурних трансформацій в еко-

номіці. Саме в будівельних проектах закладаються 

рішення, що забезпечують комфорт громадських і 

житлових будівель, раціональні апаратурно-буді-

вельні компонування і ергономічність виробничих 

об’єктів, ресурсозбереження та екологічну безпеку 

створюваних виробництв, універсальність будівель 

і можливість їх гнучкого багатоцільового викорис-

тання при зміні технології.

Показники будівельного сектору Україні 

під час кризи знижувалися випереджальними 

темпами порівняно з макроекономічними по-

казниками. Чітко простежується ланцюговий 

зв’язок цих показників: у 2009 р. валовий вну-

трішній продукт порівняно з 2008 р. зменшився 

на 15,1 %, промислове виробництво — на 21,9 %, 

інвестиції в основний капітал — на 41,5 %, обсяг 

будівельних робіт — на 48,2 %.

Безумовно, основною причиною розвитку 

кризи в будівельній галузі України стала криза на 

світових фінансових ринках, в результаті якої по-

гіршали умови фінансування будівництва, у тому 

числі суттєво скоротився доступ українських буді-

вельних компаній і домогосподарств до кредитних 

ресурсів у результаті зростання процентних ставок.

Найбільше зростання процентних ставок 

було відзначено в 1 кварталі 2009 р., коли серед-

ньозважена квартальна процентна ставка за кре-

дитами в будівництві досягла для нефінансових 

корпорацій 21 %, а домогосподарств — 18,2 %. 

Навіть незважаючи на той факт, що в 2010 р. спо-

стерігається поступове зниження відсоткових ста-

вок та їх наближення до докризового, починаючи 

з 2009 р. аж до сьогоднішнього дня відзначається 

негативна тенденція за обсягами кредитування 

юридичних і фізичних осіб з метою придбання, 

будівництва і реконструкції нерухомості. Також 

слід відзначити низьку активність у сфері іпо-

течного кредитування домогосподарств. Така 

тенденція бере початок із січня 2009 р. і триває 

донині. Згідно із даними Національного банку 

України залишок коштів за іпотечними кредита-

ми, виданими домашнім господарствам, станом 

на 01.10.2012 р. складав 117,6 млн. грн., або 82 % 

від пікового показника на кінець 2008 р.

Незважаючи на поступове відновлення еко-

номічного зростання України в 1 півріччі 2012 р., 

будівельний сектор України характеризується 

спадним трендом за основними показниками.

Обсяги виконаних будівельних робіт порівня-

но з попереднім роком скоротилися: у 2011 р. — на 

15,8 %, у 2012 р. — на 48,2 %, за 9 міс. 2013 р. — на 

12,6 %. Також слід зазначити бурхливе зростання 

цін на нерухомість відносно ВВП. Якщо в 1 кв. 

2001 вартість 1 млн. кв. м. нерухомості становила 

2,94 % ВВП України, то в 1 кв. 2012 р. — 8,04 %. У 

кризовий період (1 кв. 2010 р.) це співвідношення 

дещо знизилося — до 5,5 % ВВП.

Одним з основних факторів стримування роз-

витку будівельного сектору є громіздка система 

отримання дозволів та погоджень у процесі будів-

ництва. Тільки за рівнем офіційних платежів для 

отримання дозволів на будівництво Україна займає 

169 місце серед 182 країн світу, а з огляду на високий 

рівень корупції — поділяє останні місця. За кількіс-

тю часу, що витрачається для отримання дозволів 

на будівництво, Україна займає 170 місце серед 182 

країн світу, при цьому для будівництва складської 

нерухомості (warehouse) вимагається отримання 22 

погоджень. Так, за словами експертів будівельного 

ринку, в собівартості будівництва 1 кв. м. нерухо-

мості закладається 1,5–2 % коштів на отримання 

погоджень та дозволів (у разі будівництва житлово-

го комплексу на 40 тис. кв. м це може становити від 

700 тис. до 1 млн. дол. США). Ці витрати рівносиль-

ні вартості проектних робіт на стадії «Проект» і вар-

тості розробки робочої і виконавчої документации. 

Хабарництво також активно практикується на стадії 

приймання будівель в експлуатацію.

Існує істотна відмінність стандартів у галу-

зі будівництва і промисловості будівельних ма-

теріалів України і ЕС. У теперішній час в Україні 

діє більше ніж тисяча нормативних документів 

державного рівня, при цьому близько половини 

припадає на документи колишнього Радянського 

Союзу з відмітками СНІП, СН і ГОСТ. Хоча, на 

думку експертів Асоціації «Експертні організації 

України», радянська школа нормативного регулю-

вання в будівництві і донині вважається кращою в 

світі, тим не менше на сьогодні будівельні норми і 

правила колишнього СРСР застаріли і потребують 

реформування для гармонізації нормативної бази з 

питань будівництва з нормативною базою ЄС.

В Україні сформувалися серйозні перешко-

ди для вільної конкуренції в будівельній галузі. 

Висока концентрація і вертикальна інтеграція 

будівельного сектору, близькість деяких гравців 

ринку до влади, непрозорий процес виділення зе-

мельних ділянок паралізують вільну конкуренцію 

у будівельному бізнесі.

Важливою проблемою у будівництві є несво-

єчасність розрахунків замовників за виконані ро-

боти, що негативно впливає на фінансовий стан 

будівельних підприємств і організацій, зумовлює 

зростання дебіторської та кредиторської забор-

гованостей. Прибутково спрацювало за січень-

жовтень лише 41 % загальної кількості великих 

і середніх підприємств: порівняно із січнем 2012 

року питома вага таких організацій зменшилась 

на 13 відсотків. Для розуміння загальної ситуації 

потрібно також провести експрес-аналіз стану 

будівельної галузі за останні роки за такими на-

прямками: промислове будівництво, житлове 

будівництво, незавершене будівництво. Стан 
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промислового будівництва та перспективи його 

розвитку обумовлені загальним станом, де в по-

точному році відмічаються негативні зміни. У те-

перішній час і в найближчій перспективі (10–15 

років) будівництво нових виробничих об’єктів 

буде вестися в незначних обсягах. Основними на-

прямами і пріоритетами структурної реорганізації 

промислового будівництва буде розширення, ре-

конструкція, перепрофілювання і технічне пере-

оснащення існуючих промислових об’єктів.

На жаль, уряд не приділяє уваги промисло-

вому будівництву через підвищення затрат на 

соціальну сферу. Обсяг бюджетних інвестицій у 

капітальне будівництво різко зменшився, і цього 

року оголошено свого роду спеціальний морато-

рій на його фінансування. У 2012 році у житлово-

му будів ництві не вдалося зупинити скорочення 

введення житла. Обсяги спорудження житла за 

кошти населення у 2012 році залишилися на рів-

ні 2011 року, питома вага яких у загальному обся-

зі житлового будівництва становить 60 відсотків. 

Зберігається тенденція скорочення обсягів будів-

ництва житла державними підприємствами та ор-

ганізаціями. Більше двох третин будов та окремих 

об’єктів незавершеного будівництва тимчасово 

припинені або законсервовані. Близько полови-

ни тимчасово припинених або законсервованих 

будов та об’єктів мають досить високий рівень бу-

дівельної готовності, а в деяких випадках будівни-

цтво припинено на майже закінчених будовах та 

об’єктах. Через відсутність фінансування не буду-

ється 95 % будов та 96 % об’єктів, а решта — через 

невідповідність проекту екологічним вимогам, 

відсутність сировини для виробництва запроекто-

ваної до випуску продукції, неукладання контрак-

тів тощо. Отже, виходячи з вищенаведених даних 

щодо стану будівельної галузі, можна окреслити 

коло таких проблем:

— відсутність джерел фінансування будівни-

цтва (значне скорочення обсягів державних цен-

тралізованих капітальних вкладень, зменшення 

інвестиційних можливостей домінувальної части-

ни суб’єктів господарювання, зубожіння значної 

кількості людей);

— високий ступінь зносу основних фондів, 

їх занедбаність через відсутність інвестиційного 

попиту;

— практична ліквідація великих будівельних 

підрозділів, здатних виконувати багатомільйонні 

проекти;

— недосконала система ціноутворення;

— бюрократичні перешкоди на шляху реалі-

зації інвестиційних проектів [3, с. 211].

Але першочерговою проблемою, яка постає 

перед будівельною галуззю на сучасному етапі, є 

питання створення сприятливого інвестиційного 

клімату, реальних фінансово-кредитних механіз-

мів для стимулювання промислового та житлово-

го будівництва з метою підвищення конкуренто-

спроможності галузі, через те, що ринкові умови 

господарювання вимагають формування нових 

засад взаємовідносин учасників інвестиційного 

процесу у капітальному будівництві.

Будівельні компанії відносяться до числа 

найбільших боржників (приблизно 60 % компа-

ній працює збитково, заборгованість у галузі в ці-

лому скаладає приблизно до 1340 грн. на одного 

працівника). Проблема полягає у відсутності пла-

тоспромжного замовника, кожна п’ята частина 

робіт є неоплаченою.

На сьогоднішній день існує кілька можливих 

способів залучення ресурсів для кредитування бу-

дівництва і придбання житла. Джерелами цих ре-

сурсів, зокрема, можуть виступати:

— населення, яке потребує поліпшення жит-

лових умов;

— підприємства, що бажають вирішити жит-

лові проблеми своїх співробітників;

— державні органи управління і місцеві адмі-

ністрації;

— фінансові інвестори.

Розглянемо більш докладно можливі пропо-

зиції щодо розв’язання цієї проблеми з урахуван-

ням досвіду інших країн. Одним із видів фінансо-

вого забезпечення житлового будівництва може 

стати довгострокове кредитування, або іпотека. 

Іпотека — це застава землі та нерухомого майна 

для отримання в банку довгострокового кредиту. 

Сьогодні іпотека є найпоширенішим видом фі-

нансових операцій у розвинутих країнах. Вкла-

дання коштів в іпотечне кредитування будівни-

цтва житла можна віднести до найліквідніших 

банківських активів [4].

Для мінімізації втрат потрібно також врахо-

вувати такі ризики:

— політичні, вирішенням яких є довгостроко-

ві вкладення учасників програми, що мають статус 

коштів, які враховуються на окремому балансі. 

Відповідно, у консолідованих учасників програми 

виникає виняткове право на відповідні активи;

— інфляційні та фінансові ризики, багато в 

чому зумовлені невизначеністю динаміки цін і 

номінальних доходів населення. Відповідно, ін-

вестиційні банки, наприклад, теж змушені раху-

ватися з поточним станом співвідношення темпів 

динаміки цін і курсу долара. Є ще одна проблема 

інфляційних ризиків. Так, ринкова вартість жит-

ла, без урахування інфляції, з багатьох причин 

може зростати або спадати. Очевидно, що необ-

хідна якась вартісна одиниця стабільної купівель-

ної спроможності, що не підлягає інфляції;

— комерційні ризики, до яких відносять ри-

зики, пов’язані зі зміною кон’юнктури ринку. 

Ступінь впливу ризиків, пов’язаних зі зміною 

кон’юнктури ринку, значною мірою зумовлений 

двома причинами: тривалістю будівельного циклу 
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і браком оперативної інформації про зміни плато-

спроможного попиту.

Крім того, існують ризики пов’язані з можли-

вою нестачею виручки від реалізації застави для по-

гашення позики і процентів за неї, ризики, пов’язані 

з добросовісністю і професіоналізмом будівельни-

ків, ризики, пов’язані з можливим банкрутством 

інвестиційних компаній, ризики неплатежів.

Серед необхідних умов перебудови будівельно-

го комплексу має бути взаємозв’язок програми за-

лучення коштів у будівництво та фондового ринку. 

Сучасна економіка не може існувати без ефектив-

ної системи перерозподілу капіталу від тих, хто має 

надлишок грошових засобів у формі капіталу, до 

тих, хто відчуває брак капіталу. Така система пере-

розподілу капіталу в своєму розвитку так чи інакше 

прагне набути форми фондового ринку. Ситуація, 

що склалася на фондовому ринку країни із самого 

початку його існування, дає підстави стверджува-

ти, що реального фондового ринку у нас немає, як 

немає капіталів, які потребували б перерозподілу. 

Проте в деяких суб’єктів господарювання є пев-

ний надлишок грошових коштів, який вони могли 

б передати кому-небудь. Однак, як правило, ніхто 

у цьому разі не звертається на існуючий фондовий 

ринок. Змінити ситуацію може безризиковий фі-

нансовий інструмент, на який буде масовий попит 

і який, відповідно, зможе цей попит задовольнити в 

повному обсязі. Таким фінансовим інструментом за 

наявності відповідного законодавства можуть стати 

іпотечні облігації. Ці фінансові інструменти завдя-

ки використанню спеціального засобу індексації та 

цільовому характеру витрат залучених коштів здатні 

створити стійкий попит, і тому їхній вихід на фон-

довий ринок здатний вдихнути життя у фондовий 

ринок, який існує тепер, скоріш за все, номінально 

[5]. Отже, поява на ринку іпотечних облігацій буде 

мати такі позитивні наслідки:

— виникне додаткове джерело для кредитів 

на житлове будівництво;

— ринок іпотечних облігацій примусить пра-

цювати весь фондовий ринок.

Таким чином, проблеми ринкової перебудови 

промислового та житлового будівництва є надзви-

чайно гострими та актуальними. Їх розв’язання стане 

реальним за умови наявності нормативно-правової 

бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і галузей бу-

дівельного комплексу, а також запровадження прин-

ципово нового інвестиційного механізму, що забез-

печував би надходження до цієї сфери економіки 

коштів з різноманітних джерел фінансування: дер-

жавних, приватних, комерційних, іноземних.

Висновки. Таким чином, проблеми, що ви-

никли в будівельній галузі в умовах економічної 

кризи, мають системний і давній характер. Комп-

лексне їх рішення дозволить пом’якшити кризо-

вий вплив і активізувати будівельну галузь. По-

кращення фінансування, іпотечне кредитування, 

використання інновацій, відмова від громіздкої 

системи отримання дозволів та погоджень у про-

цесі будівництва, уніфікація стандартів у галузі 

будівництва і промисловості будівельних матері-

алів України і ЕС, боротьба із хабарництвом в бу-

дівництві на всіх його стадіях, вільна конкуренція 

дозволять зробити будівельну галузь привабли-

вою і такою, що інтенсивно розвивається.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність функціонування бізнес-інкубаторів. Проаналізо-

вано теоретичні основи роботи бізнес-інкубаторів. Порівняно закордонні та вітчизняні реалії.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, технологічний парк, «ментор», малий бізнес, суб’єкт підприємницької 

діяльності.

Summary. This article describes the concept and essence of the functioning of business incubators. The theoretical 

foundations of business incubators are analaysed. Foreign and domestic realities are compared.

Key words: business incubator, technological park, «mentor», a small business, entrepreneur.

Постановка проблеми. В умовах дестабілізації 

світової економіки важливого значення набуває 

процес збереження темпів економічного розвитку 

народного господарства країни. Це можливо за умов 

високого рівня участі внутрішнього споживання в 

структурі ВВП та мінімізації ризиків, пов’язаних із 

галузевою участю підприємств у ВВП.

На сьогодні в Україні існує критична необхід-

ність зміни балансу участі великих та малих під-

приємств у ВВП на користь останніх. Це дозволить 

створити більш розгалужену сферу народного гос-

подарства, а велика кількість малих підприємств 

дозволить мінімізувати ризики, пов’язані із моно-

полізацією вітчизняного ринку та можливими пе-

ребоями експортно-імпортних операцій.

Зважаючи на невеликий вік економічної моде-

лі ринкової економіки, що діє на сьогоднішній день 

в Україні, слід зазначити, що існує критична необ-

хідність створення спеціальних соціально-еконо-

мічних інститутів, що будуть займатися створенням 

нових малих та середніх підприємств. Зарубіжний 

досвід свідчить, що найбільш ефективними в цьому 

випадку є бізнес-інкубатори та технологічні парки, 

діяльність котрих спрямована на здійснення кон-

салтингових послуг у сфері бізнес-планування та 

податкового законодавства. Рівною мірою такі під-

приємства займаються венчурним інвестуванням, 

створюючи необхідні умови для зовнішнього фі-

нансування нових бізнес-проектів.

Враховуючи низький рівень підприємницької 

культури потенційних суб’єктів підприємницької 

діяльності в Україні та малу обізнаність у сфері 

ведення бізнесу, можна визначити, що створення 

достатнього рівня територіальних бізнес-інкубато-

рів дало б змогу збільшити кількість підприємців у 

країні, тим самим скоротивши рівень безробіття. Із 

економічної точки зору можна відзначити, що від-

будеться зростання валового регіонального про-

дукту, податкових надходжень до державного та 

місцевих бюджетів, надходжень єдиного соціаль-

ного внеску до Пенсійного фонду України тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання створення, функціонування і реалізації 

завдань бізнес-інкубаторів у системі сталого зрос-

тання економіки території на сьогоднішній день 

є доволі актуальним і знайшло своє відображення 

у працях сучасних науковців. Слід відмітити, що 

цією проблематикою у країнах Західної Європи та 

США науковці займаються вже протягом 50–60 

років, натомість в Україні це питання знаходиться 

у початковій стадії розвитку.

Бізнес-інкубатори, що створюються в різ-

них країнах, відрізняються один від одного за 

своїм функціональним призначенням. Їх від-

мінності обумовлені різницею в поставлених 

перед ними завданнях, в наборі джерел фінан-

сування і т. д. У Європі, наприклад, деякі біз-

нес-інкубатори називаються центрами бізнес-

інновацій. Більшість цих центрів були створені 

з ініціативи Економічної комісії за підтримки 

регіональних і міських властей. Такі бізнес-ін-

кубатори більші за тих, що знаходяться в Пів-

нічній Америці, і обслуговують малі та середні 

компанії-початківці, у той час як інкубатори 

США працюють в основному з початківцями, 

молодими фірмами або тими, що розвиваються.

Серед закордонних науковців, що займають-

ся проблематикою цього питання, можна виокре-

мити М. Лонга, Дж. Лоуела, Д. Уіггінс, Ч. Еріксо-

на, Т. Стротбека, К. Лапана та ін.

До вітчизняних вчених, хто досліджує пер-

спективи впровадження бізнес-інкубаторів у еко-

номіку, слід відзначити Б. В. Гречаника, У. Б. Бе-

режницьку, Р. М. Бойсука, Л. М. Васильєву, 

А. Б. Немченка, Т. Б. Немченка, В. Ю. Філіппова, 

Ю. М. Смаковську та ін.

Метою дослідження є розкриття теоретичних 

основ функціонування бізнес-інкубатора.

Виклад основного матеріалу. Бізнес-інкубато-

ри на світовому просторі мають вже досить солід-

ну історію. Більшість розвинених країн світу по-

чали впроваджувати ці структурні елементи ще із 

середини минулого сторіччя.

Уже багато часу у світі бізнес-інкубатор ви-

ступає могутнім інструментом підтримки малого 

та середнього бізнесу, що є основною опорою еко-

номічного розвитку країни, в якій зосереджені її 

головні потенційні ділові ресурси.
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На жаль, аналіз стану малого та середнього 

підприємництва в Україні свідчить про те, що сут-

тєвих зрушень у розвитку цього сектору економіки 

не відбувається. Причинами повільного зростання 

економіки є не тільки пасивність органів держав-

ної влади у процесі покращення умов бізнес-про-

цесів у регіонах, але й відносна пасивність самих 

підприємців, яким необхідно активізувати свою 

участь у створенні умов для виживання суспільства 

та розвитку економіки країни. При цьому буде ко-

рисним застосовувати іноземний досвід [1].

Кінцевою метою формування інноваційної 

інфраструктури є створення системи суб’єктів 

господарювання, здатної забезпечити ефек-

тивне управління інноваційними проектами. 

Функції у суб’єктів інноваційної інфраструкту-

ри різні, вони залежать від напрямку діяльності, 

властивостей конкретного інноваційного про-

екту, стадії інноваційного процесу, цілей дер-

жавної інноваційної політики.

Аналіз зарубіжного досвіду формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури показав, 

що у теперішній час не існує єдиної моделі, яка б 

гарантувала успішний розвиток інноваційної ді-

яльності в регіоні. Однак у ході дослідження було 

виявлено загальний принцип формування ефек-

тивних інноваційних інфраструктур. Він полягає 

у створенні «майданчика» для взаємодії учасників 

єдиного інформаційного простору, яка включає 

систему соціальних, юридичних, економічних, ін-

формаційних та інших інститутів, що підтримують 

як інноваційну діяльність, так і самих новаторів.

Розглядаючи трактування бізнес-інкубатора 

у науковій літературі, слід відзначити, що зважа-

ючи на доволі довгий час існування бізнес-інку-

баторів у структурі світової економіки, склалося 

єдине трактування, яке визначає цей структурний 

елемент. Визначення можуть відрізнятися в рам-

ках функціонального призначення бізнес-інку-

батора для певної галузі народного господарства. 

У табл. 1 наведено трактування терміна з позицій 

різних авторів та джерел.

Виходячи з вищенаведених визначень, вва-

жаємо за доцільне подати власне трактування цієї 

економічної категорії. На нашу думку, бізнес-інку-

батор — це системна організація, що займається 

процесом початкового становлення суб’єктів ма-

лого підприємництва, надає консалтингові по-

слуги, формує та реалізовує першочергову страте-

гію діяльності новоствореного підприємства.

До функціональних завдань бізнес-інкубато-

ра у сфері надання послуг суб’єктам малого під-

приємництва слід віднести:

— консалтингові послуги;

— надання офісних приміщень в довгостро-

кове користування (безоплатна чи мінімальна 

оренда);

— допомога у проектування бізнес-планів;

Таблиця 1

Трактування терміна «бізнес-інкубатор» 

№ 

з/п
Визначення

1.
Структури, що надають допомогу новим ком-

паніям на етапі їх організації та становлення.

2.

Один із варіантів, поряд із «науковими центра-

ми» і «бізнес-центрами», тих організаційних 

форм взаємодії науки і підприємництва, що 

являє собою складний багатофункціональний 

комплекс, який забезпечує, поряд з іншим, 

сприятливі умови для ефективної діяльності 

новоутворених малих інноваційних фірм, які 

реалізують цікаві наукові ідеї.

3.

Організаційна інноваційна структура, метою 

якої є формування сприятливих умов для стар-

тового розвитку малих підприємств через на-

дання їм певного комплексу послуг і ресурсів.

4.
Інституція, що формує інноваційну структуру 

держави.

5.

Організація, яка надає на певних умовах і на 

певний час спеціально обладнані приміщення 

та інше майно суб’єктам малого та середньо-

го підприємництва, що розпочинають свою 

діяльність, з метою сприяння у набутті ними 

фінансової самостійності.

Джерело: складено автором за [2–6].

— допомога в пошуку стартового капіталу та 

інших джерел фінансування;

— підтримка проекту на початкових стадіях;

— аналіз ринкового середовища та конку-

рентів;

— допомога в складанні маркетингового пла-

ну та реклами;

— здійснення юридичних та бухгалтерських 

послуг;

— послуги у сфері оцінки бізнесу, ризику ве-

дення бізнесу та ін.

Зважаючи на існуючу потребу у функціону-

ванні подібних елементів економічної системи 

території, слід визначити, що побудові, форму-

ванню та запуску в експлуатацію бізнес-інкубато-

ра повинен передувати всебічний аналіз терито-

ріальних, економічних, фінансових, соціальних, 

адміністративних, соціологічних, правових та 

статистичних факторів, що впливають на процес 

ведення бізнесу у сфері малого та середнього під-

приємництва. На рис. 1 наочно зображена загаль-

на схема процесу проектування територіального 

бізнес-інкубатора.

Слід відмітити, що бізнес-інкубатор, хоч і 

спрямований більше на соціальну сферу, в той 

же час є аналогічним проектом економічного 

спрямування, як і сфера його діяльності. Тому 

поступове та зважене формування цілей створен-

ня інкубатора та подальше впровадження ідеї на 

практичному рівні набуває важливої ролі у систе-

мі бізнес-відносин регіону. Адже майбутній про-

ект не лише буде приносити економічні вигоди в 
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нес-інкубатори переживають час становлення та 

значно відстають у своїх функціональних мож-

ливостях від закордонних аналогів. У той же час 

превагою вітчизняних бізнес-центрів є світовий 

досвід (який можна використовувати задля влас-

ного розвитку) та низький рівень розвитку наці-

ональної підприємницької системи, що створює 

широкий «плацдарм» для дії.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
З усього вищенаведеного можна зробити такі ви-

сновки:

1. Бізнес-інкубатори мають досить довгу іс-

торію провідних економічних складників біз-

нес-системи країни. У рамках розвитку малого та 

середнього бізнесу бізнес-інкубатори мають ви-

значну роль у провідних країнах Європи та США. 

На сьогоднішній день у розвинених країнах бізнес-

інкубатори займаються підтримкою наукоємних та 

інноваційних галузей народного господарства.

2. В умовах складної економічної ситуації тери-

торіальні бізнес-інкубатори набувають ролі ініціа-

торів та кураторів нових бізнес-проектів, що за умов 

відповідної підготовки «менторів» дає змогу сфор-

мувати економічно-ефективну систему на терито-

рії. У випадках економічних кризових перетворень 

ці системні складові дають змогу знизити ризики за 

рахунок конкретних дій у сфері діяльності окремого 

суб’єкта підприємницької діяльності.

3. Розвиток бізнес-інкубаторів в Україні зна-

ходиться на початковому етапі, тому на сьогод-

нішній день необхідно сформувати стратегію 

розвитку вітчизняних бізнес-інкубаторів задля 

реалізації державної політики у сфері малого біз-

несу на державному та місцевому рівні, що до-

зволить створити нові підприємства, збільшити 

обсяги ВВП, зменшити навантаження на ринок 

праці і стимулюватиме додаткові надходження до 

державного та місцевого бюджетів.
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Рис. 1. Процес проектування бізнес-інкубатора (БІ) 

(джерело: складено автором на основі [7])

рамках власної діяльності, а й сприяти розвитку 

та вдалому функціонуванню інших суб’єктів під-

приємницької діяльності певної території.

Аналізуючи роботу, функції та сфери діяль-

ності сучасних бізнес-інкубаторів, необхідно від-

значити, що протягом минулих 40–50 років відбу-

лись значні зміни у їх функціональній платформі. 

Наочно основні зміни у діяльності бізнес-інкуба-

торів зображені на рис. 2.

Рис. 2. Еволюція бізнес-інкубаторів 

(джерело: складено автором на основі [8])

Як можна побачити з рис. 2, основними 

функціональними надбаннями бізнес-інкубато-

рів у процесі еволюції можна відзначити:

1) зміщення акценту зі сфери реальної еконо-

міки у сектор послуг та фінансового ринку;

2) пріоритетність формування бізнес-інку-

баторів у сфері високоприбуткових проектів (ІТ-

технології, програмне забезпечення);

3) «вихід» бізнес-інкубаторів за межі певної 

території, формування бізнес-стратегій у вільно-

му доступі (віртуальні бізнес-інкубатори);

4) зміна функціональної приналежності бізнес-

інкубаторів (із багатоцільових на спеціалізовані).

Загалом можна відзначити, що бізнес-інку-

батори пройшли довгий період розвитку — від 

примітивних консалтингових підприємств у сфе-

рі підприємництва до наднаціональних бізнес-

груп, сконцентрованих у певній галузі народного 

господарства. Слід відмітити, що вітчизняні біз-
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
У ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано принципи впровадження державно-приватного 

партнерства у функціонування туристичної сфери нашої країни. На основі проведеного дослідження запро-

поновано модель, основні елементи, сферу повноважень суб’єктів такого партнерства.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, туризм, державно-приватне партнерство, 

туристична сфера.

Summary. The article considers and analyzes the implementation of the principles of public-private partnership 

in the functioning of tourism in our country. On the basis of the research proposed model, the basic elements, the scope 

of authority of the partnership of subjects.

Key words: government regulation for tourism, tourism, public-private partnership, the tourism sector.

Постановка проблеми. Використовуючи до-

свід країн-світових лідерів у сфері туризму, не-

обхідно зазначити, що державне регулювання 

туристичної сфери повинне здійснюватися на 

інноваційній основі із застосуванням сучасних 

методів планування (у тому числі стратегічного) 

та прогнозування, кадрового, фінансово-еко-

номічного, науково-методичного і технічного 

забезпечення. Важливою складовою розвит-

ку системи державного регулювання туристич-

ної сфери України також повинна стати тісна 

співпраця держави та приватного сектору. Це 

підтверджують результати досліджень, проведе-

них Всесвітньою туристичною організацією, за 

підсумками яких було зафіксовано збільшення 

впливу приватних структур у системі розвит-

ку туризму та активну підтримку цих структур з 

боку держави. Державно-приватне партнерство 

є відносно новим напрямом не лише у туристич-

ній сфері країни, а й у економіці Украї ни взагалі. 

Воно потребує детального дослідження як одна з 

найефективніших форм об’єднання організацій-

них, фінансових та інноваційних ресурсів держа-

ви і приватного сектору, що широко застосову-

ється у світовій практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-

мі аспекти регулювання розвитку туристичної 

сфери висвітлені у працях таких вітчизняних і за-

рубіжних вчених, як: Ю. В. Алексєєва, А. П. Ду-

рович, В. Ф. Кифяк, К. В. Павлюк, В. І. Цибух, 

М. Портер, Р. Харрод та ін. У той же час державно-

приватне партнерство у туристичній сфері Украї-

ни потребує більш детального дослідження.

Мета статті — дослідити основи використан-

ня державно-приватного партнерства в механізмі 

державного регулювання туристичної сфери, сфор-
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мувати модель та основні елементи державно-при-

ватного партнерства для впровадження у практику 

діяльності туристичних об’єктів.

Виклад основного матеріалу. На теперішній час, 

незважаючи на певні успіхи у розвитку сфери туриз-

му, держава майже не бере участь у її становленні. У 

першу чергу це зумовлено браком фінансових ре-

сурсів, необхідних для стимулювання проектів роз-

витку вітчизняної туристичної сфери, відсутністю 

дієвих органів управління туризмом та інформацій-

ного забезпечення щодо об’єктів туризму в Україні. 

Державно-приватне партнерство дозволятиме дер-

жаві істотно зменшувати обсяги власних капіталь-

них інвестицій в об’єкти туристичної сфери за раху-

нок коштів приватного сектору. Приватний сектор 

також має цілу низку переваг завдяки приватно-

державному партнерству, в першу чергу отримуючи 

адміністративну, науково-технічну, інформаційну та 

часткову фінансову підтримку. Важливим елемен-

том такої співпраці є розподіл ризиків за проектами 

між державою та приватними інвесторами, а також 

можливість здійснювати незалежну експертну оцін-

ку інвестиційних проектів та моніторинг виконання 

кожного етапу проекту.

Але на теперішній час в Україні спостеріга-

ється нерозуміння принципів державно-приват-

ного партнерства, відсутні механізми моніторингу 

та двосторонньої оцінки проектів розвитку турис-

тичної сфери, а також не врегульовано питання 

проведення конкурсів. Зазначена необхідність 

використання потенціалу державно-приватного 

партнерства робить актуальним питання розроб-

ки науково-методичних основ щодо формування 

та реалізації заходів, спрямованих на узгодження 

порядку функціонування інститутів управління 

таким партнерством, формування та вдоскона-

лення форм, методів і принципів взаємодії держа-

ви і приватного сектору в туристичній сфері.

До основних напрямів розвитку державно-

приватного партнерства, що мають важливе тео-

ретичне та практичне значення при впровадженні 

методичних положень державного регулювання 

туристичною сферою, на наш погляд, слід відне-

сти такі:

— формування загальних основ державно-

приватного партнерства у сфері туризму;

— визначення засобів запровадження дер-

жавно-приватного партнерства;

— розробка організаційно-економічних основ 

інформаційного забезпечення управлінських рі-

шень;

— розробка засобів та форм участі населення 

в проектах розвитку інфраструктурних об’єктів 

сфери туризму, що функціонують на основі дер-

жавно-приватного партнерства [1, с. 3–4].

Необхідно зазначити, що сучасний стан ту-

ристичної сфери потребує більш поглибленого 

та детального інституціонального забезпечення 

державно-приватного партнерства з урахуванням 

специфіки міжгалузевих зв’язків [2].

Розвиток державно-приватного партнерства 

в Україні на інституціональному рівні повинен 

спиратися на гармонійне поєднання формаль-

них та неформальних інститутів, що регулюють 

окремі напрями розвитку, формують та вдо-

сконалюють систему, форми і методи взаємодії 

держави та приватного сектору. Наочно модель 

співпраці держави та приватного сектору у сфері 

туризму наведена на рис. 1.

Рис. 1. Модель державно-приватного партнерства 

у сфері туризму 

(джерело: розроблено автором на основі [3, с. 29])

Іноземний досвід використання державно-

приватного партнерства (ДПП) виділяє окремі 

напрями плідної співпраці: спільне фінансуван-

ня окремих проектів з обов’язковим збереженням 

права спільного управління проектами; поступо-

ва заміна традиційних інститутів новими з метою 

більшої ефективності та обов’язковим викорис-

танням зовнішньої оцінки програм; поступова за-

міна бюджетного фінансування програм розвитку 

туристичної сфери певним переліком інших послуг; 

комплексна державна підтримка не окремих під-

приємств малого та середнього бізнесу, а їх спеціалі-

зованих груп та галузевих об’єднань [4, с. 702–706].

Слід підкреслити, що на теперішній час в 

країні на державному рівні не існує організацій-

ної структури, яка реалізує заходи щодо ДПП в 

туристичній сфері. Розглядаючи більш деталь-

но обов’язки кожної зі сторін у створенні націо-

нального туристичного продукту за конкретними 

проектами державно-приватного партнерства, 

необ хідно зазначити, що ці обов’язки (табл. 1) (з 

урахуванням специфіки) повинні мати як індиві-

дуальний, так і спільний характер.

Зазначені вище обов’язки актуальні на те-

перішній час та відповідають початковому етапу 

формування ДПП і в подальшому будуть зміню-

ватись залежно від ситуації у туристичній сфері.

Такі функції, на нашу думку, можуть бути 

покладені на нову спеціалізовану структуру чи 

доповнити функціональні обов’язки вже існу-
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Таблиця 1

Сфера повноважень суб’єктів державно-приватного партнерства у створенні національного туристичного продукту

ДЕРЖАВА ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

Специфічні повноваження Специфічні повноваження

Розробка та реалізація комплексних державних програм 

розвитку туристичної сфери.

Створення загального іміджу держави.

Формування загальних нормативно-правових засад.

Планування та розвиток територій.

Державні інвестиції в інфраструктуру туризму.

Раціональне використання державної власності.

Сприяння створенню нових робочих місць.

Контроль за сплатою податків.

Створення кінцевого туристичного продукту для спо-

живача.

Розробка пропозицій щодо поліпшення матеріальної 

бази.

Створення системи професійної оцінки якості та квалі-

фікацій.

Незалежна експертна оцінка інвестиційних проектів 

та здійснення моніторингу виконання кожного етапу 

проекту.

Спільні повноваження

Планування ефективного використання туристичних ресурсів.

Підготовка кадрів для реального бізнесу.

Створення якісних рекламних проектів та системи туристичної інформації для туристів.

Професійні заходи щодо детінізації туристичного ринку.

Інформаційне забезпечення сектору.

Розподіл ризиків за спільними проектами розвитку туристичної сфери.

Джерело: розроблено автором на основі [5].

ючої. Другий варіант є більш прийнятним з по-

зиції економії коштів та уникнення дублювання 

окремих функцій різними учасниками системи 

державного регулювання туристичної сфери. 

Органом, на який доцільно покласти повнова-

ження щодо управління державно-приватним 

партнерством у сфері туризму на всіх рівнях, на 

наш погляд, має стати Державне агентство Украї-

ни з туризму та курортів.

У цьому випадку порядок взаємодії органів з 

управління туристичною сферою на державному, ре-

гіональному та місцевому рівнях зображено на рис. 2. 

Перелік функціональних повноважень Дер-

жавного агентства з туризму і курортів у цьому 

випадку має доповнитись такими:

— організаційно-економічна та методична 

підтримка розвитку державно-приватного парт-

нерства у туристичній сфері;

— науково-методична підтримка проектів 

місцевого, регіонального, міжрегіонального та 

державного рівня у сфері туризму;

— експертний аналіз наданих проектів з ме-

тою встановлення пріоритетності їх реалізації;

— створення офіційної бази даних за проектами;

— формування переліку і класифікація про-

ектів державно-приватного партнерства у сфері 

туризму на основі встановлених критеріїв;

— надання консультаційних послуг;

— підготовка та перепідготовка спеціалістів 

державного та приватного секторів за проектами 

державно-приватного партнерства на базі Держав-

ного агентства та відповідних профільних центрів;

— розробка стандартної документації для 

проектів згідно з їх класифікацією та ведення реє-

стру державної власності у сфері туризму.

Економічний ефект для суспільства від парт-

нерств держави і приватного сектору буде досяга-

тися за рахунок того, що громадськість отримає 

Рис. 2. Порядок взаємодії органів з управління 

туристичною сферою (джерело: розроблено автором)

більш якісні послуги від представників туристич-

ної сфери при поступовому зменшенні витрат. 

Державно-приватне партнерство сприятиме роз-

витку ринкових відносин, приватної ініціативи 

і приватного підприємництва. Розвиток такого 

партнерства являє собою результат переосмис-

лення взаємовідносин держави і приватного сек-

тору, забезпечує сприятливі умови для розширен-

ня видів організації діяльності та застосування 

дієвих інструментів регулювання [6].
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Згідно із Законом України «Про державно-

приватне партнерство» об’єктами такого парт-

нерства є об’єкти, що перебувають у державній 

або комунальній власності чи належать Автоном-

ній Республіці Крим [7].

На нашу думку, у сфері туризму такими 

об’єктами мають стати: 

— готелі, бази відпочинку, туристичні бази, 

санаторно-курортні заклади;

— заклади харчування;

— спортивні комплекси;

— потенційні розважальні та торговельні 

центри;

— парки та інші зони відпочинку;

— історичні пам’ятки;

— музеї, театри та кінотеатри, художні галереї 

тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
З урахуванням специфіки діяльності туристичної 

сфери доцільно запровадити на практиці такі еле-

менти державно-приватного партнерства:

— рівне інформаційне забезпечення всіх учас-

ників партнерства (влади, населення та бізнесу);

— планомірний розвиток туризму в регі-

онах на основі проектів партнерства держави 

і бізнесу, що передбачає державне регулюван-

ня проектів партнерства та наявність системи 

пріоритетів запуску цих проектів з метою роз-

витку туризму;

— поетапний розвиток інфраструктури ту-

ризму при використанні державної та комуналь-

ної власності;

— перехрестність і розподіл важливих влад-

но-управлінських повноважень з метою децен-

тралізації та підвищення ефективності процесів 

прийняття рішень і взаємного контролю та відпо-

відальності всіх їхніх учасників;

— відповідальність сторін державно-приват-

ного партнерства за дотримання договірних засад 

співробітництва;

— повнота розкриття інформації про реаліза-

цію і наслідки державно-приватного партнерства.
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УДК 330.15:332.1 А. А. Попович

РЕСУРСНА РЕНТА ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

Анотація. Стаття присвячена проблемі скорочення рибних запасів і вилову в Азовському морі, тоді як 

існуюче регулювання рибного промислу не в змозі зберегти морські природні ресурси на сталому рівні. Модель 

Гордона-Шефера служить основою для економетричного аналізу і розрахунку оптимальних параметрів. Ви-

значення ресурсної ренти та теорія капіталу використовуються для дослідження чинників недосконалості 

захисних заходів.

Ключові слова: природокористування, біоекономіка, ресурсна рента, рибальство, регулювання, Азов-

ське море.

Summary. The article deals with problem of decreasing fishing stocks and catches in the Azov Sea fishery while the 

existing regulation fails to protect the marine natural resources at the sustainable level. The Gordon — Schaefer model 

serves as a basis for the econometric analysis and calculation of optimal levels. The notion of resource rent and capital 

theory is used for investigating the reasons behind the protection measures failure.

Key words: natural resource economics, bio-economics, resource rents, fishing, regulation, Sea of Azov.

Постановка проблеми. Біологічна продук-

тивність Азовського моря вважається однією із 

найвищих серед морів світу, за рахунок невеликої 

глибини та низької солоності води вміст органіч-

ної речовини в ньому до 5 разів вище, ніж в ін-

ших морських водоймищах. За часів Османської 

імперії Азовське море було відоме як «рибний двір 

султана», а ще двадцять років тому вилов риби на 

квадратний метр поверхні був найбільшим у сві-

ті. Тепер же основний дискурс місцевих засобів 

масової інформації полягає у тому, що Азовське 

море «повністю розграбовано», «перетворилося 

на солону калюжу» і «стало мертвим морем».

Дійсно, статистика свідчить, що стан водних 

живих ресурсів Азовського моря неухильно по-

гіршується вже протягом останніх двадцяти ро-

ків, а загальний вилов скоротився у більш ніж три 

рази. Останнім часом він дорівнює близько трид-

цяти тисяч тонн на рік, тоді як у 80-х роках цей 

показник часом сягав ста п’ятдесяти тисяч тонн 

і більше. У той час налічувалося сімнадцять видів 

промислових риб, а зараз таких тільки чотири. До 

тих популяцій риб, що ще вважаються продуктив-

ними, належать хамса, тюлька, бички і пеленгас, 

тоді як запаси осетра, ляща, судака, плотви, осе-

ледця, камбали скоротилися кардинально [7; 9].

Найбільш критична ситуація з популяцією 

осетра. Цей вид, який протягом століть був голо-

вним і найціннішим активом риболовного про-

мислу Азовського моря, був доведений майже до 

вимирання. Ще наприкінці 80-х промисловий 

вилов був на рівні трьох тисяч тонн, а вже у 2000 

році його промисел було заборонено, і з 2010 року 

цей вид риби навіть занесений до Червоної книги 

України. Ситуація ускладнюється тим, що біль-

шою мірою його популяція залежить від штучного 

відтворення, оскільки будівництво ГЕС і водосхо-

вищ на річці Дон призвело до повного знищення 

нерестовищ осетрових [8].

Насправді, виснаження рибних запасів в 

Азовському морі почалося в середині ХХ століт-

тя у зв’язку з індустріалізацією сільського госпо-

дарства та будівництвом гідротехнічних споруд у 

приморському регіоні, що принесло забруднення 

і засолення морською водою. У 90-ті роки роз-

пад Радянського Союзу і падіння промислового 

й сільськогосподарського виробництва послаби-

ли тиск на екосистему моря. У той же час різко 

зросло браконьєрство, з одного боку, у зв’язку з 

появою на ринку сучасних технологій і знарядь 

пошуку і лову риби і слабкістю правоохоронної 

діяльності — з іншого. На сьогоднішній день не-

законний, неконтрольований і нерегульований 

(ННН) промисел є основною причиною майже 

повного зникнення осетрових і дегенерації інших 

цінних видів риби в Азовському морі [8].

Безперечно, риболовля є досить прибутковим 

бізнесом, і по всьому світу рибна галузь виробляє 

продукції на мільярди доларів. У багатьох країнах 

морепродукти є не тільки джерелом тваринного 

білка для внутрішнього споживання, але й забез-

печують державний і місцевий бюджет прибутками 

від торгівлі. Рибна промисловість використовує від-

новлювані природні ресурси, і за умов виважено-

го наукового підходу до риболовлі та дотримання 

принципів раціонального використання користь 

може тривати нескінченно. У той же час надмірний 

вилов риби є глобальною проблемою, і ситуація в 

Азовському морі в цілому схожа на загальносвітову.

Рибальство в Азовському морі регулюється 

міждержавною українсько-російською комісією, 

основним напрямком діяльності якої є оцінка 

рибних запасів та визначення загального річно-

го обсягу допустимого вилову (ЗДВ) на основні 

промислові види. Комісія також встановлює інші 

заходи контролю, такі як тривалість сезону рибо-

ловлі, прийнятні знаряддя лову, межі промислу 

або допустимі характеристики суден.
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Комісія ґрунтує свої рішення на результа-

тах досліджень наукових центрів регіону, таких 

як Науково-дослідний інститут Азовського моря 

(НІАМ, Бердянськ, Україна), Азовського науко-

во-дослідного інституту рибного господарства (Аз 

НДІРГ, Ростов, Росія) та Південний науково-до-

слідний інститут морського рибного господарства 

та океанографії (Півден НІРО Керч, Україна). 

Ці науково-дослідні інститути проводять дослі-

дження морських природних ресурсів Азовського 

моря, але їх роботи відносяться до галузі біології 

та екології й ігнорують той факт, що риболовля — 

це економічна діяльність і риболовні підприєм-

ства перш за все прагнуть отримати прибуток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Лі-

тература з економіки риболовлі відображає комп-

лексність сучасної проблематики природокорис-

тування, включаючи всі аспекти — від морської 

біології до економіки, разом з екологічними, со-

ціальними та політичними питаннями. Поточни-

ми проблемами в галузі управління рибальством, 

згідно з останніми дослідженнями Бедінгтона, 

Агнью та Кларка, є надлишкова потужність ри-

боловецьких флотів та ігнорування екосистемних 

наслідків рибальства [1]. У той же час досліджен-

ня Каннігама доводить, що принципи успішного 

управління в галузі рибного господарства мають 

включати в себе створення необхідних стимулів, 

широку участь громадськості і міжнародне спів-

робітництво, наявність інституційного потенціа-

лу для боротьби з ННН промислом [4].

Основи теорії, що вивчає риболовлю, як з 

точки зору біології, так і з точки зору економі-

ки, була закладена в працях економістів Гордо-

на і Шефера, які розглядали біологічні ресурси, 

що складають основу для рибальства, спільною 

власністю. Запропоноване ними біоекономічне 

моделювання довело, що сталі прибутки можуть 

бути максимізовані при певному об’ємі біомаси та 

промислового зусилля, у той час як за межами цих 

оптимумів відбувається зменшення рибних запа-

сів, навіть до остаточного знищення популяції [5].

Інший підхід до управління риболовецьким 

сектором економіки був запропонований такими 

дослідниками, як Кларк, Мунро, Б’єрндал. Цей 

підхід заснований на баченні, що будь-який по-

новлюваний ресурс можна розглядати як капітал, 

а його експлуатація повинна розглядатися на тих 

же принципах, що й інвестиційний процес [2; 3].

Метою статті є дослідження регуляторних 

заходів щодо рибальства в Азовському морі, яке 

включає в себе аналіз як біологічних, так і еконо-

мічних факторів, що впливають на прийняття рі-

шення рибалок та урядів, і заповнює прогалину у 

вивченні соціально-економічної ситуації в регіо-

ні. Кінцевим результатом дослідження має бути 

набір рекомендацій для органів державної влади, 

що дозволяє їм забезпечити належний інструмен-

тарій для планування й управління в українській 

рибній промисловості.

Виклад основного матеріалу. Для цілей дослі-

дження в галузі природокористування, а саме в тій 

частині, що вивчає використання поновлюваних 

ресурсів, найбільш пасує методологія інтеграції 

біологічних і екологічних процесів разом із еко-

номічною поведінкою суб’єктів господарювання 

в єдину дисципліну, яку називають біоекономіч-

ним моделюванням. В економіці управління риб-

ним господарством найбільш широко уживаною є 

модель надлишкового виробництва (також відома 

як модель динаміки біомаси), яка об’єднує про-

цеси відновлення, приросту та зменшення попу-

ляції під впливом природних та андрогенних фак-

торів в єдину виробничу функцію. Таким чином, 

вона дозволяє моделювати різні впливи, такі як 

зростання чисельності популяції за рахунок при-

родного поновлення або збільшення промисло-

вого зусилля та вилову, на стан рибних запасів.

Модель надлишкового виробництва будуєть-

ся на біологічній функції логістичного зростання 

початкового об’єму біоресурсу і лінійній залеж-

ності вилову від рівня біомаси і промислового 

зусилля. Найбільш популярними модифікаціями 

цієї моделі є динамічні моделі Гордона-Шефера, 

Фокса-Гомпертца і Пелле-Томлінсона. Остання 

модель, що також відома як GENPROD — це на-

зва комп’ютерної програми, яку автори розроби-

ли для її застосування, є загальним випадком, а 

перші дві — її варіантами.

Основною перевагою моделі Гордона-Шефера 

є обмежена потреба в даних, її параметри можуть 

бути оцінені з використанням тільки інформації 

про існуючий обсяг біомаси ресурсу, природного 

приросту біоресурсу та промислового зусилля. З 

іншого боку, обмеження цієї моделі полягають в 

тому, що вона не включає фактори навколишньо-

го середовища, ігнорує трофічні зв’язки та вікову 

структуру рибних запасів. Тим не менш у ситуа-

ціях, коли ці фактори не є важливими, вказана 

модель служить корисною основою для розробки 

політики управління у галузі рибного господар-

ства, зокрема Світовий Банк використовує її для 

своїх досліджень. Вона також дозволяє розглядати 

сукупність різних риболовних підприємств на тій 

же самій площі риболовлі як єдину галузь.

Для дослідження рибальства саме в акваторії 

Азовського моря біоекономічна модель Гордона-

Шефера найбільше підходить. По-перше, тому що 

вона застосовується для визначення параметрів 

для одного виду риби, що відповідає реаліям Азов-

ського моря у зв’язку з низьким рівнем трофічного 

індексу (середній трофічний рівень дорівнює 2,9). 

По друге, припущення моделі передбачає незмін-

ність ціни виловленої риби і вартості виробничого 

зусилля незалежно від розміру біомаси та об’єму 

добичі. Перше із цих припущень виправдане висо-
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ким рівнем конкуренції на ринку морепродуктів та 

існуванням багатьох замінників. Друге припущен-

ня ґрунтується на спостереженні, що в Азовському 

морі промислові вид риб схильні до згуртування 

у косяки, як, наприклад, хамса і тюлька, або до 

кластеризації, як от бички чи пеленгас, що разом із 

використанням сучасного рибопошукового облад-

нання значно здешевлює пошукові роботи.

Як зрозуміло із назви, модель Гордона-Ше-

фера включає в себе дві складові, а саме біологіч-

ну та економічну функції. Основна ідея першої 

полягає в тому, що зміна в об’ємі біомаси ви-

значається деякою функцією Х
.
 = F(X), де F(X) є 

функція зростання біомаси X за одиницю часу. Це 

рівняння описує параболічну криву як функцію 

від початкового стану біомаси: F(X) = r(1 – X/K), 

де r — питома швидкість зростання, а К — макси-

мально можливий розмір маси популяції.

За умови експлуатації біоресурсу людиною 

об’єм вилову в одиницю часу H має відніматися 

від функції зростання таким чином, щоб зміна 

об’єму біомаси була різницею між її приростом та 

виловом: Х
.
 = F(X) – H. Вилов, у свою чергу, опи-

сується функцією Кобба-Дугласа з одиничною 

еластичністю: H = qEX, де Е — промислове зусил-

ля, а q — коефіцієнт уловистості, який відображає 

ефективність риболовецької діяльності. Ця функ-

ція лінійно пов’язує розмір вилову з виробничим 

зусиллям і наявним розміром біомаси, припуска-

ючи, що одне стандартне промислове зусилля за-

вжди дозволяє добути однакову частку біоресурсу.

Згідно із моделлю Гордона-Шефера сталий 

вилов риби відбувається, коли приріст дорівнює 

нулю: Х
.
 = 0, тобто коли зростання біомаси дорів-

нює вилову: F(X) = H. Відповідно, рівноважний 

об’єм біомаси визначається як X* = K(1 – qE/r), а 

вилов при рівновазі пов’язаний із промисловим 

зусиллям через довгострокове рівняння вилову: 

H = qKE(1 – qE/r). Оптимізація функції зрос-

тання визначає, що максимальний сталий вилов 

(МСВ) має відбуватися на рівні половини макси-

мального об’єму біомаси: X
МСВ

 = K/2, а оптимі-

зація рівняння вилову визначає рівноважні рівні 

промислового зусилля та вилову таким чином: 

E
МСВ

 = r/2q і H
МСВ

 = rK/4 [6].

Друга частина моделі Гордона-Шефе-

ра є функцією прибутку у виді різниці між за-

гальними доходами та загальними витратами: 

(E) = TR(E) – TC(E). Загальний доход TR від про-

мислу дорівнює ціні риби p, помноженій на кіль-

кість виловленого ресурсу H, таким чином, що 

TR(E) = pH(E). Припускаючи незмінність ціни, 

формула визначає загальний доход залежно від 

рівня застосування стандартизованих зусиль. По-

дібно до функції доходу, загальні витрати рибо-

ловного промислу TC можуть бути сформульовані 

у виді функції промислового зусилля: TC(E) = cE, 

де c — вартість одиниці зусиль, яка також включає 

вартість праці і капіталу. У цьому випадку важ-

ливим є припущення, що кожна додаткова оди-

ниця вартості зусилля є постійною, а можливості 

та здібності рибалок — однорідні. Оптимізація 

функції прибутку: (E) = pH(Е) – cE, тобто мак-

симізація доходності риболовецької діяльності, 

дає можливість визначити об’єм біомаси, розмір 

промислового зусилля та вилову рибних ресурсів, 

що відповідають рівню максимального економіч-

ного вилову (МЕВ), а саме: X
МЕВ

 = K/2(1 + c/pqK), 

E
МЕВ

 = r/2q(1 – c/pqK), H
МЕВ

 = rK/4(1 – (c/pqK)2) [6].

При моделюванні дискретного часу, тобто 

апроксимації Х
.
 = X

t+1 
– X

t
, можна отримати вираз 

X
t+1 

– X
t
 = rX

t
(1 – X

t
/K) – qE

t
X

t
, який при застосу-

ванні спрощення Y
t
 = (X

t+1 
– X

t
)/X

t
 зводить його 

до виду Y
t
 = r – (r/K)X

t
 – qE

t
, а призначення 

1
 = r, 


2 

= –r/K, 
3
= –q, робить вищенаведену формулу 

придатною для оцінки економетричними методами:

 Y
t
 = 

1 
+ 

2
X

t
 + 

3
E

t
 + . (1)

Економетричний аналіз використовує часові 

ряди об’єму біомаси за кожним з основних про-

мислових видів риби на початок періоду, об’ємом 

загального допустимого вилову (ЗДВ), об’ємом 

фактичного вилову, кількістю стандартних про-

мислових зусиль, визначених як потужність флоту 

в кіловатах на годину, помножену на дні промислу, 

а також відпускні ціни на одиницю ваги, витрати 

на промислове зусилля. Дані являють собою серію 

піврічних (сезонних) спостережень за період з 1994 

по 2012 рік. Основним джерелом даних є Науково-

дослідний інститут Азовського моря, Азовський 

науково-дослідний інститут рибного господарства 

і Південний науково-дослідний інститут морсько-

го рибного господарства та океанографії, Азовське 

басейнове управління охорони, використання і 

відтворення водних біоресурсів та регулювання 

рибальства (АЗОВРИБООХОРОНА), місцеві ри-

боловецькі компанії [10].

Треба зважати, що рівень промислових зу-

силь, обраний рибалками, може залежати від 

рівня біомаси через ЗДВ і дані про промислове 

зусилля можуть вираховуватися з помилками. 

У цьому випадку економетрична оцінка моде-

лі може стикнутися з проблемою ендогенності 

щодо причинно-наслідкових зв’язків. Для ви-

правлення цієї проблеми застосовується метод 

інструментальних змінних (IV), а в якості інстру-

ментів для визначення розміру біомаси і промис-

лового зусилля використовуються об’єм вилову і 

ціни на виловлену рибу. Інша проблема, прита-

манна даним часових рядів, відома як одинич-

ний корінь, може бути вирішена за допомогою 

методу першого диференціювання.

Параметри рівняння (1) оцінюються з ви-

користанням регресійного аналізу для кожного з 

основних продуктивних видів риб в Азовському 

морі: хамса, бичок, пеленгас і тюлька. Результати 
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регресії наведені в табл. 1, а обчислені з них рівні 

питомої швидкості зростання, максимальної маси 

популяції, коефіцієнта уловистості — у табл. 2.

Таблиця 1

Результати регресії (довірчий інтервал 95 %)

Вид 
1


2


3

Хамса 0,212779 -6,27E-07 -3,65E-07

Бичок 0,218133 -4,06E-06 -3,12E-07

Пеленгас 0,166372 -4,31E-06 -5,6E-07

Тюлька 0,266191 -6,99E-07 -5,17E-07

Таблиця 2

Обчислені рівні питомої швидкості зростання (r), 
максимальної маси популяції (K) 

і коефіцієнта уловистості (q) 

Вид r K q

Хамса 0.212779 339360.45 0.000000365

Бичок 0.218133 53727.34 0.000000312

Пеленгас 0.166372 38601.39 0.000000056

Тюлька 0.266191 380816.88 0.000000517

Для того щоб встановити ступінь експлуата-

ції біоресурсів та оцінити ефективність регулю-

вання риболовства в Азовському морі за допо-

могою емпіричної моделі, необхідно порівняти 

спостережувані рівні рибних запасів, вилову та 

промислових зусиль з теоретичними рівнями 

МСВ і МЕВ. Теоретичні рівні, у свою чергу, роз-

раховуються із застосуванням біологічних пара-

метрів, отриманих економетричними методами, 

таких як r, K, q, та економічних параметрів р і с, 

отриманих безпосередньо із даних. Результати 

порівняння наведені в табл. 3 та табл. 4.

Таблиця 3

Порівняння об’єму біомаси (тис. т), 
промислового зусилля (кВт/год.) та вилову (тис. т) 

при МСВ і фактичні значення в 2012 році

Вид X* E* H*

Хамса
МСВ 169680 291478 18052

Факт 300000 240000 6650

Бичок
МСВ 26864 349572 2930

Факт 34000 397000 10610

Пеленгас
МСВ 19301 148282 1606

Факт 28000 467000 9460

Тюлька
МСВ 190408 257438 25343

Факт 200000 259000 13200

Таблиця 4

Порівняння об’єму біомаси (тис. т), 
промислового зусилля (кВт/год.) та вилову (тис. т) 

при МЕВ і фактичні значення в 2012 році

Вид X* E* H*

Хамса

МЕВ 191084 254710 17765

Факт 300000 240000 6650

ЗДВ 100000

Бичок

МЕВ 43557 132344 1799

Факт 34000 397000 10610

ЗДВ 10000

Пеленгас

МЕВ 22086 126884 1572

Факт 28000 467000 8460

ЗДВ 8250

Тюлька

МЕВ 202497 241093 25240

Факт 200000 259000 13200

ЗДВ 70000

У результаті грубе порівняння теоретичних 

рівнів МСВ та МЕВ із фактичними показниками 

свідчить, що вилов і промислові зусилля з вилову 

бичка і пеленгаса перевищують оптимальні рівні. 

У той же час запаси усіх видів риб знаходяться на 

прийнятному рівні. Однак при застосуванні ме-

тодології Національного управління океанічних 

і атмосферних досліджень (NOAA) Департамен-

ту торгівлі США для запобігання колапсу попу-

ляції у випадку помилки розрахунку об’єму біо-

маси таким чином, що не менше 80 відсотків від 

теоретичного рівня знаходиться в межах порогу 

стійкості, стан популяції бичка та пеленгаса зна-

ходиться за межею припустимої норми МЕВ.

Судячи з результатів економетричного аналі-

зу, встановлені комісією ЗДВ для бичка і пелен-

гаса є занадто високими, щоб бути ефективним 

інструментом в запобіганні виснаження рибних 

запасів, у той час як ЗДВ для хамси і тюльки не 

мають значення, тому що рибалками ці ліміти 

взагалі не використовуються. Одним з основних 

чинників встановлення завищених лімітів на ви-

лов бичка та пелегаса може бути вплив на рішення 

комісії з боку зацікавлених рибалок.

При цьому треба зауважити, що аналіз включає 

тільки дані офіційної статистики, а незаконний, не-

зареєстрований і нерегульований (ННН) промисел 

не береться до уваги. Тим не менше в умовах відкри-

того доступу та погіршення економічної ситуації 

ННН промисел є головним чинником у виснаженні 

запасів цінних видів риб і може бути загрозою для 

популяцій бичка та пеленгаса [8; 6].

Для розуміння неефективності заходів із за-

хисту морських біоресурсів та управління рибним 

господарством ключовим є поняттям ресурсної 

ренти, яка визначається як частина прибутку, що 

виникає в результаті використання природного 

ресурсу в процесі виробництва. Іншими слова-

ми, існування рентної складової, за сприятливих 

економічних умов, робить цю діяльність завжди 

прибутковою, а той, хто має доступ до природних 

ресурсів, має можливість приватизувати еконо-

мічний прибуток — різницю між отриманою ці-

ною за рибу та вартістю її вилову.

Питання ресурсної ренти тісно пов’язане з 

умовами доступу до промислу. Вільний і відкри-

тий доступ, який існує в Азовському морі, при-
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водить до надмірної експлуатації, тому що стиму-

лом для кожного рибалки є зловити рибу раніше 

за інших, що гарантує йому більший доход саме 

за рахунок привласнення ренти. З іншого боку, 

це приводить до того, що в умовах вільного рин-

ку альтернативні витрати рибного лову не повною 

мірою враховуються користувачами.

Проблема загального вилову морських біоре-

сурсів полягає в тому, що рибалки встановлюють 

свої очікування вилову таким чином, щоб мак-

симізувати свій особистий очікуваний прибуток, 

ігноруючи зростання вартості витрат, що несуть 

інші рибалки через зменшення популяції риби в 

результаті експлуатації. Як наслідок, надлишко-

ве промислове зусилля призводить до того, що 

частина економічних ресурсів використовується 

марно, інвестується в надлишкові рибопромис-

лові потужності, що в кінцевому рахунку призво-

дить до надмірної експлуатації і в біологічному, і в 

економічному відношенні [5].

Таким чином ресурсна рента в риболовстві, 

з одного боку, визначає потенційні економічні 

та соціальні блага, які можуть бути отримані при 

ефективному управлінні промислом, а з іншо-

го — є рушійною силою надмірної експлуатації 

рибних ресурсів.

У загальному випадку проблему управління 

морськими біоресурсами можна розглядати як 

організацію промислу таким чином, щоб поточ-

на вартість потоку природної ренти була макси-

мальною. Цей зв’язок між морською біологією та 

економікою полягає в теорії, яка вважає рибні за-

паси у якості капіталу. Згідно з нею на оптималь-

ному рівні біомаси внутрішня процентна ставка 

ресурсу має дорівнювати суспільній ставці дис-

контування. При цьому внутрішня процентна 

ставка є різницею між прибутковістю граничних 

інвестицій в ресурс та граничним впливом роз-

міру ресурсу на вартість вилову:

  = F (Х*) – [(c(Х*)F(Х*))/(p – c(Х*))], (2)

де Х* — оптимальний об’єм біоресурсу,  — 

суспільна ставка дисконтування, F (Х*) — 

прибутковість граничних інвестицій в ресурс, 

а [(c(Х*)F(Х*))/(p – c(Х*))] — граничний вплив 

розміру ресурсу на вартість вилову. При цьому ін-

вестування у відновлювані природні ресурси треба 

розуміти як відмову від теперішньої експлуатації з 

метою отримання економічної вигоди у майбутньо-

му за рахунок природного збільшення ресурсу [2; 3].

Формула (2) називається фундаментальним 

рівнянням експлуатації поновлюваних ресурсів і 

є по суті правилом прийняття інвестиційних рі-

шень. Це правило заохочує інвестувати в ресурси 

до тієї міри, коли економічна віддача від гранич-

них інвестицій в ресурс дорівнює суспільній нормі 

дисконту. Згідно з таким формулюванням моделі 

для експлуатації ресурсу на сталому рівні рішення 

про збільшення вилову приймається, якщо розмір 

біоресурсу вище оптимального. Якщо ж розмір 

запасу нижче цільового показника, експлуатація 

ресурсу має бути припинена.

Коли витрати на вилов є незмінними, гранич-

ний вплив розміру ресурсу на вартість вилову не 

впливає на процес оптимізації, зводячи рівняння 

(2) до виду  = F (Х*), а оптимальний рівень біо-

маси — до виду X* = K/2 [(r – )/r] = X
МСВ

[1 – /R]. 

З цього випливає, що оптимальні рівні рибних 

запасів, промислових зусиль, вилову, що відпо-

відають МСВ, та нульовий рівень ННН промислу 

можуть бути досягнуті лише за умови, якщо ставка 

дисконту дорівнює нулю, іншими словами, якщо 

немає ніяких інших можливостей для інвестицій і 

майбутні доходи від промислу мають таку ж вагу, 

що і поточні доходи. В іншому випадку, який є дій-

сністю, рибалки мають стимул до збільшення лімі-

тів вилову та будь-якої незаконної діяльності [2].

Відношення /r можна назвати коефіцієн-

том інтенсивності рибного промислу, тому що він 

виражає альтернативну вартість залишити рибу 

в морі на майбутнє замість того, щоби виловити 

її тепер. Чим вище ставка дисконту, тим цінніше 

вилов сьогодні, і чим нижче внутрішній темп рос-

ту рибної популяції, тим на менший вилов може 

розраховувати рибалка в подальшому періоді.

Якщо розглядати проблему з точки зору ри-

балки, який в поточних економічних умовах ба-

чить можливість отримати ресурсну ренту, то він 

завжди вважає, що існуючий рівень біомаси вище 

оптимального і приймає рішення про збільшення 

вилову. При цьому на поведінку рибалок впливає 

порівняння суспільної відсоткової ставки та та-

кої, що відображає норму прибутку, яку він може 

отримати за рахунок вилову і продажу конкретно-

го виду риби. Чим більше є ця різниця, тим ви-

щім є рівень активності та промислового зусилля 

з боку рибалок. Як ілюстрація дані про ціну та 

витрати на вилов деяких видів риби в Азовсько-

му морі (отримані методом опитування місцевих 

рибалок і є приблизними) наведені в табл. 5.

Таблиця 5

Ціни та витрати на вилов деяких видів риби 
в Азовському морі в 2012–2013 роках

Вид
Ціна, 

грн./кг

Витрати, 

грн./кг

Прибуток, 

грн./кг

Норма 

прибутку

Хамса 3,2 3,0 0,2 7 %

Бичок 4,8 2,0 2,8 140 %

Пеленгас 16,0 6,0 10,0 167 %

Тюлька 4,0 3,0 1,0 33 %

Судак 40,0 10,0 30,0 300 %

Осетер 160,0 20,0 140,0 700 %

Зрозуміло, що ті види риб, які обіцяють най-

більший прибуток, є найбільш експлуатованими і 

знаходяться у найбільш загрозливому стані. Напри-
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клад, осетер та судак промислово не виловлюються, 

а тільки для наукових досліджень і штучного відтво-

рення або нелегальним шляхом. Через те що бичок 

та пеленгас також обіцяють непоганий зиск рибал-

кам, вони експлуатуються понад міру. У той же час 

хамса і тюлька не обіцяють великих прибутків, і, від-

повідно, промисел цих видів іде досить мляво [10].

Висновки. У загальному виді твердження, що 

Азовське море стало безрибним, є хибним. Попу-

ляції деяких видів риб знаходяться на достатньо 

високому рівні, але це стосується тільки малоцін-

них видів, таких як хамса чи тюлька. У той же час 

більш економічно привабливі види риб балансують 

на межі зникнення, це стосується осетра, камбали, 

судака, або піддаються надмірній експлуатації, як 

бичок чи пеленгас, тому що поточні рівні вилову 

перевищують максимальний сталий вилов (МСВ).

Рівні загально допустимого вилову (ЗДВ), 

встановлені комісією як міра запобігання надмір-

ній експлуатації біоресурсів Азовського моря, не є 

економічно ефективними, тому що вони вищі, ніж 

максимальний економічний вилов (МЕВ). Вплив 

рибалок на рішення комісії є головним чинником 

саме таких високих лімітів на вилов риби.

Загальна власність на природні ресурси, 

відкритий доступ до риболовлі, максимізація 

прибутку та конкуренція між рибалками за пра-

во приватизації ресурсної ренти призводить до 

надмірної експлуатації рибних ресурсів. За та-

ких умов популяція може зникнути, якщо низькі 

репродуктивні можливості пов’язані з великим 

економічним значенням, як це майже сталося з 

осетром, судаком, камбалою та може незабаром 

статися з бичком чи пеленгасом.

Збереження промислового запасу на сталому 

рівні вимагає постійного громадського спостережен-

ня і контролю за фізичними об’ємами вилову разом 

із науково-обґрунтованими, як біологічно, так і еко-

номічно, рівнями загального допустимого вилову. Як 

альтернатива існуючій практиці безперешкодного 

доступу до морських біоресурсів може бути застосо-

вана система індивідуальних квот на вилов.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ПРАЦІ 
В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ринку праці у сільській місцевості та виявленню напрямів 

поліпшення ситуації з безробіттям.
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Summary. The article is devoted to investigation of the labor market in rural areas and identification of directions 

of areas of improvement the situation with unemployment.

Key words: labour market, employment, unemployment, economically active population, level of employment.

Постановка проблеми. Питання зайнятості на-

селення виступає одним з головних індикаторів 

трансформаційних процесів в економіці. Харак-

терною особливістю сільського ринку праці на 

нинішньому етапі здійснення аграрної реформи є 

збереження тривалої негативної тенденції зростан-

ня обсягів як відкритого, так і прихованого безро-

біття серед сільського населення. Криза впродовж 

останнього десятирічного періоду призвела до різ-

кого скорочення попиту на робочу силу як безпо-

середньо в сільській місцевості, так і за її межами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Суттєвий внесок у дослідження питання за-

йнятості, зокрема сільського населення, зро-

били праці вітчизняних учених: Д. П. Богині, 

В. Є. Во ротіна, С. О. Гудзинського, Н. І. Єсінової, 

О. М. Ком’якова, І. С. Кравченко, А. Д. Мельни-

ка, О. Г. Мордвінова, Н. Р. Нижник та ін.

Мета дослідження — оцінка сучасного стану 

ринку праці у сільській місцевості та визначення 

основних напрямків з вирішення проблеми без-

робіття.

Виклад основного матеріалу. Останніми ро-

ками на селі спостерігаються негативні тенден-

ції у використанні трудового потенціалу. Участь 

населення у суспільному виробництві та осо-

бистому підсобному господарстві супроводжу-

ється низьким рівнем продуктивності праці. У 

сільськогосподарському виробництві України 

зайнято 6,4 млн. осіб, що значно більше, ніж у 

розвинутих країнах світу, а продуктивність праці 

у 5–7 разів нижча [1]. Масовим явищем в Україні 

стала праця на присадибних та садово-городніх 

ділянках, в якій беруть участь, за оцінками фа-

хівців, понад 80 відсотків усіх сімей.

У 2012 р. середньооблікова кількість найма-

них працівників на підприємствах, установах, 

організаціях та їхніх відокремлених підрозділах 

із кількістю найманих працівників 10 і більше 

осіб, що займалися сільським господарством та 

наданням пов’язаних із ним послуг, становила 

574,3 тис. осіб [2].

Фонд оплати праці, нарахований за рік штат-

ним працівникам сільського господарства, стано-

вив 13944,2 млн. грн., або 3,6 % загального фон-

ду штатних працівників, що був нарахований в 

економіці країни. Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного штатного працівника під-

приємств сільського господарства у 2012 р. зросла 

проти 2011 р. на 12,4 %, але при цьому залишилась 

однією із найнижчих серед усіх видів економічної 

діяльності й становила 2023 грн. [3].

Протягом 2012 р. заборгованість із виплати 

заробітної плати працівникам сільського госпо-

дарства збільшилася на 1,4 % і станом на 1 січня 

2013 р. становила 25,9 млн. грн., що складає 2,9 % 

загального боргу по країні. При цьому 16,8 млн. 

грн., або 64,7 % заборгованої заробітної плати, 

сконцентровано на підприємствах-банкрутах. 

На економічно активні підприємства припадало 

34,6 % загальної суми боргу, ще 0,7 % — на еко-

номічно неактивні, які призупинили діяльність у 

попередніх роках [4].

Всупереч сподіванням, що фермерські гос-

подарства зможуть акумулювати значну кіль-

кість сільських жителів, які вивільнятимуться із 

суспільного сектору, протягом останніх 10 років 

практично не відбувається зростання зайнятих 

цим видом діяльності.

Найнижчі темпи вивільнення працівників ха-

рактерні для галузей соціальної сфери, головним 

чином через переорієнтацію певної частини насе-

лення на приватні види діяльності (торгівля, гро-

мадське харчування), а також незначну бюджетну 

підтримку основних галузей. Водночас надзвичай-

но гостра ситуація склалася в малих та віддалених 

селах, де процес руйнації соціальної інфраструк-

тури відбувається катастрофічними темпами і на-

був незворотного характеру. Найбільше за темпами 

скорочення працівників у цій сфері характерне 

для п’яти областей України — Вінницької, Жи-

томирської, Кіровоградської, Тернопільської та 

Херсонської. Наслідком звуження прикладання 

праці у соціальній інфраструктурі стало зростання 
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сільського безробіття у всіх його формах, а також 

чисельності зайнятих в особистому підсобному та 

домашньому господарстві.

Збереження деструктивних тенденцій у 

сфері сільської зайнятості об’єктивно зумов-

люватиме подальший процес погіршення умов 

відтворення кількісних та якісних параметрів 

трудового потенціалу села.

Узагальнення результатів обстежень еконо-

мічної активності сільського населення за останні 

роки минулого століття (проведених Державним 

комітетом статистики України) дозволяє зроби-

ти висновок, що сільська місцевість України має 

досить обмежені можливості щодо забезпечення 

власного населення додатковою, крім сільсько-

господарського виробництва, та й то з певними 

обмеженнями, роботою. Не дивлячись на те, що 

у сільській місцевості серед зайнятого економіч-

ною діяльністю населення частка осіб, які мали 

додаткову роботу, у 12 разів перевищує аналогіч-

ний показник по місту, основним джерелом до-

даткової роботи для сільських жителів виступає 

самозайнятість, переважно в особистому підсо-

бному сільському господарстві — майже 97 %. У 

той же час у місті понад 50 % населення має додат-

кову роботу, знаходить її в оптовій та роздрібній 

торгівлі, будівництві, освіті та охороні здоров’я. 

Пов’язано це, головним чином, з активністю пла-

тоспроможного попиту, який у містах виявляєть-

ся значно вищим, ніж у сільській місцевості. Саме 

цей чинник виступає визначальним при визна-

ченні вектора руху сфери прикладання праці.

Низький рівень розвитку сільської сфери при-

кладання праці визначає високий рівень безробіт-

тя серед сільської молоді, передусім у віці 15–24 та 

25–29 років — відповідно 14,6 та 9,4 % [1].

Як відносно до безробітного населення у віці 

15–70 років, так і економічно активного сільсько-

го населення найбільшу питому вагу серед безро-

бітних на селі займають особи з базовою вищою, 

професійно-технічною та повною загальною 

освітою.

Серед причин незайнятості на селі найбільш 

вагомими видаються вивільнення у зв’язку з реор-

ганізацією, ліквідацією виробництва, скорочен-

ням штатів та звільненням за власним бажанням.

Останній чинник та загалом низький рівень 

розвитку сфери прикладання праці на селі сут-

тєво ускладнюють можливість працевлаштуван-

ня громадян, які мають освіту. У першу чергу до 

категорії важко працевлаштовуваних відноситься 

молодь після закінчення ВНЗ, ПТУ та середньої 

школи, тобто так звана первинна зайнятість. Се-

ред професійних груп сільського населення най-

більшу частку в загальному обсязі безробітних 

становлять фахівці та професіонали, кваліфікова-

ні робітники з інструментом, оператори та скла-

дальники устаткування і машин. Викликано це, 

головним чином, занепадом виробництва, пере-

несенням центру його ваги в особисте господар-

ство, яке базується переважно на ручній праці.

Головною причиною безробіття сільського 

насе лення є, на нашу думку, структурні чинники, 

пов’язані з різким падінням обсягів сільськогос-

подарського виробництва, про що свідчать різке 

зменшення посівних площ і поголів’я великої рога-

тої худоби як у період трансформаційної кризи, так і 

останніми роками, а також повільність упровадження 

ринкових перетворень у сільській місцевості [6, с. 2].

Загострення ситуації на сільському ринку праці 

сприяє формуванню значного контингенту еконо-

мічно неактивного населення. Найбільшу частку 

економічно неактивного населення на селі станов-

лять молодь та особи з низьким рівнем освіти.

У зв’язку із цим вихідні положення сучасної 

політики зайнятості сільського населення ма-

ють базуватися передусім на оцінці поточних та 

перспективних зрушень на продовольчому рин-

ку країни, який виступає головним барометром 

ділової активності у сфері виробництва та збуту 

сільськогосподарської продукції.

На сьогодні прийнято стверджувати, що 

впродовж останніх років продовольчий ринок в 

Україні формується переважно за рахунок про-

дукції, яку вироблено у приватному секторі — в 

особистих підсобних сільських господарствах 

населення та у фермерських господарствах (від-

повідним чином відкорегована і система статис-

тичного обліку, в якій окремим блоком виділена 

категорія «населення, зайняте в особистому під-

собному сільському господарстві»).

Внаслідок глибокої економічної кризи відбуло-

ся суттєве зростання безробіття, особливо молоді та 

жінок, вивільнених працівників аграрного сектору 

економіки. Відповідно до Закону України «Про за-

йнятість населення» безробітними визначаються 

працездатні громадяни працездатного віку, які з не-

залежних від них причин не мають заробітку або ін-

ших передбачених чинним законодавством доходів 

через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у 

державній службі зайнятості, дійсно шукають робо-

ту та здатні приступити до праці.

Слід зазначити, що реальний стан з безробіт-

тя значно гірший, ніж офіційно зареєстрований. 

На законодавчому рівні не врегульовані питання 

часткового безробіття, зайнятості в особистому 

підсобному господарстві. Особливо гостро стоїть 

проблема з працевлаштуванням службовців і спе-

ціалістів. Рівень безробіття серед фахівців агроно-

мічного профілю у 6 разів більший від середнього 

показника з безробіття в Україні. Традиційно ви-

рішення проблеми зайнятості на селі здійсню-

ється через такі заходи подолання безробіття, як 

працевлаштування державною службою зайня-

тості, перепідготовка безробітних, залучення до 

суспільних робіт, розвиток трудомістких галузей 
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у сільському господарстві. Більшість з них вже 

показали свою неспроможність у вирішенні цієї 

проблеми [7, с. 177].

Аналіз трансформації сільського ринку праці 

в умовах реформування агропромислового комп-

лексу дозволяє окреслити головні проблеми, які 

потребують негайного вирішення: розширення 

кола суб’єктів та інфраструктурне його забезпе-

чення, опрацювання механізмів забезпечення за-

йнятості сільських жителів, які вивільнятимуться 

з аграрного сектору в процесі реформ, формуван-

ня потужного контингенту приватних виробників 

у сфері малого підприємництва; оптимальне по-

єднання інтересів дрібного, середнього і велико-

го виробництва; формування політики доходів, 

спрямованої на створення необхідних умов для 

відтворення робочої сили та реального зростання 

платоспроможного попиту населення.

Регулювання зайнятості сільського насе-

лення має здійснюватися шляхом: поширення 

системи спрощеного оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва; подолання цінового 

диспаритету між сільськогосподарською та про-

мисловою продукцією, особливо між сільським 

господарством і переробною промисловіс-

тю; поліпшення стану кредитування сільської 

економіки; розмежування видаткової частини 

Державного фонду сприяння зайнятості насе-

лення з виокремленням міського і сільського 

блоків із подальшим спрямуванням коштів на 

реалізацію заходів активної політики зайнятос-

ті; підвищення рівня самоорганізації сільсько-

го населення, зайнятого в особистих підсобних 

господарствах, а також тих селян, які можуть 

скористатися правом самостійного господарю-

вання на вилученому із землекористування ко-

лективного сільськогосподарського підприємства 

земельному паї; створення ефективної системи 

збуту виробленої сільськогосподарськими това-

ровиробниками продукції на продовольчому рин-

ку; надання статусу безробітного селянам-влас-

никам земельних часток (паїв).

Особливості сучасного етапу аграрної ре-

форми зумовлюють гостру необхідність суттєвої 

трансформації державної політики зайнятості 

сільського населення і, передусім, її складової час-

тини — законодавчої бази. На сьогодні, на жаль, 

відсутність позитивних зрушень у напрямі ско-

рочення обсягів сільського безробіття значною 

мірою зумовлена низьким рівнем законодавчого 

забезпечення регулювання зайнятості сільського 

населення, що виступає відчутним гальмом роз-

робки адекватних механізмів державної політики 

зайнятості в програмних документах уряду, які пе-

редбачали б комплекс заходів зі створення інфра-

структури сільського ринку праці, системи фінан-

сового та організаційного забезпечення реалізації 

активних заходів на ньому. Хоча слід відзначити й 

певні позитивні кроки у напрямі вирішення цих 

проблем.

Основними засобами забезпечення продук-

тивної зайнятості сільського населення при цьо-

му визначено: утвердження статусу селянина як 

реального власника та господаря на землі; запро-

вадження спрощеного порядку реєстрації та звіт-

ності суб’єктів господарювання в аграрному сек-

торі; розмежування підсобної та підприємницької 

форм господарювання сільських сімей, сприяння 

перетворенню особистих підсобних господарств у 

господарства товарного типу; підтримка розвитку 

особистих підсобних господарств як форми само-

зайнятості сільського населення; залучення при-

ватного сектору у сільській місцевості до рекреа-

ційно-туристичного підприємництва та підсобної 

діяльності у сфері туризму (сільського «зеленого» 

туризму); регулювання трудової міграції сільсько-

го населення, спрямування її із трудонадлишко-

вих регіонів до депресивних сільських територій; 

запровадження системи професійного навчання 

і перепідготовки незайнятих працею сільських 

жителів; надання державної підтримки розвит-

ку дрібного і середнього підприємництва на селі; 

створення спеціального фонду підтримки підпри-

ємницької діяльності на селі молодих сімей; роз-

виток та підтримка діяльності кредитних спілок; 

поліпшення умов реалізації селянами продукції 

особистих підсобних господарств.

Крім того, потребує розробки механізм оцін-

ки ефективності вакантних робочих місць у плані 

їх потенційної привабливості та здатності у най-

ближчій перспективі забезпечити продуктивну 

зайнятість населення. Для сільського господар-

ства це особливо актуально, зважаючи на наяв-

ність біля 1,5 млн. осіб прихованих безробітних 

у великих сільськогосподарських підприємствах.

У розвиток положення передбачається забезпе-

чити рівний доступ роботодавців до отримання фі-

нансової допомоги із Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок 

безробіття на створення додаткових робочих місць 

для працевлаштування зареєстрованих безробітних, 

забезпечити пріоритетність виділення коштів на ці 

цілі депресивним територіям з високою напругою 

на ринку праці; слід було б розглянути питання 

квотування фіксованих обсягів ресурсів для потреб 

міської і сільської місцевостей.

Аналіз трансформації сільського ринку праці 

в умовах реформування аграрного сектору дозво-

ляє окреслити коло головних проблем, які потре-

бують негайного вирішення:

— встановлення статусу села як рівноправно-

го нарівні з містом суб’єкта державної політики 

зайнятості, розширення кола суб’єктів та інфра-

структурне забезпечення її реалізації;

— опрацювання механізмів забезпечення за-

йнятості сільських жителів, які вивільнятимуться 
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з аграрного сектору в процесі реформ, у багатога-

лузевій виробничій і соціальній сфері села;

— формування потужного контингенту при-

ватних виробників у сфері малого підприємництва;

— оптимальне поєднання інтересів дрібного, 

середнього і великого виробництв;

— формування політики доходів, спрямова-

ної на створення необхідних умов для відтворен-

ня робочої сили та реального зростання плато-

спроможного попиту.

Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, 

головна увага в процесі реалізації державної полі-

тики зайнятості на сьогодні повинна приділятися 

економічним методам регулювання ділової пове-

дінки населення. В основі цього процесу має бути 

положення, згідно з яким врегулювання співвідно-

шення між пропозицією робочої сили та структу-

рою попиту на неї повинне визначатися характе-

ром зміни зовнішнього економічного середовища, 

яке формує вихідні параметри платоспроможного 

рівня населення як основної умови забезпечення 

достатньої для підтримання на необхідному рівні 

ділової активності ємності споживчого ринку.

Загальна стратегія державної політики регу-

лювання зайнятості сільського населення, вихо-

дячи з цього, має здійснюватися у двох напрямах. 

Перший — через реалізацію державної політики, 

спрямованої на активізацію платоспроможного 

попиту (реформування політики доходів та систе-

ми їх оподаткування). Другий — шляхом впливу 

економічними важелями на активізацію ресурс-

ного потенціалу суб’єктів сільської економіки 

(інвестиційна, податкова та кредитна політика).

Головними напрямами реалізації другої групи 

заходів державної політики зайнятості на селі в 

нинішніх умовах можна визначити такі:

— зміна податкового законодавства на потре-

би розвитку бізнесової діяльності на селі;

— утворення сільськогосподарськими то-

варовиробниками будь-якої форми власності та 

господарювання альтернативної мережі перероб-

них потужностей на кооперативній основі, що є 

одним з головних напрямів їх виходу на продо-

вольчий ринок з власною продукцією високого 

ступеню переробки, підвищення рівня привабли-

вості для банківського сектору, а також альтер-

нативним варіантом самостійного вирівнювання 

цінових ножиць чисто економічними конкурент-

ними засобами. Саме з розвитком сфери перероб-

ки та збуту сільськогосподарської продукції слід 

пов’язувати розвиток малого бізнесу, кооперації 

серед сільських товаровиробників;

— необхідність утворення при органах місце-

вої влади спеціальних підрозділів з питань відносин 

влади і бізнесу. Допомога місцевої влади усіх рів-

нів, крім виділення ресурсів з місцевих бюджетів, 

має зводитись до сприяння у відведенні земельних 

ділянок та створення належних умов для фірмової 

торгівлі у містах, встановлення певних квот для 

сільських виробників на локальних продовольчих 

ринках, як це практикується, наприклад, відносно 

малого бізнесу за кордоном;

— створення мережі кооперативних банків. 

Світовий досвід доводить, що кредитна кооперація 

на селі завжди виникала за саме умов, коли потре-

би місцевого бізнесу, що зростає, наштовхувалися 

на відсутність адекватних джерел фінансування. У 

країнах з перехідною економікою саме в сільській 

місцевості, традиційно непривабливій для банків-

ського капіталу, кооперативні банки тривалий час 

можуть відігравати роль соціальних амортизаторів;

— виявлення депресивних та інвестиційно-

привабливих сільських територій. Такий підхід 

дозволить органам влади різних рівнів окресли-

ти чіткі пріоритети у сфері управління трудовими 

ресурсами та демографічним розвитком сільських 

територій, активізувати діяльність щодо залучення 

інвестиційних, у тому числі й іноземних, ресурсів. 

Світовий досвід, зокрема Польщі, свідчить, що го-

ловним чинником, який стримує процес притоку 

іноземних інвестицій в регіони, виступає брак ін-

формації з питань стану місцевого середовища;

— законодавче врегулювання механізму на-

дання статусу безробітного селянам-власникам 

земельних паїв (часток);

— прийняття заходів щодо вдосконалення 

системи підготовки та перепідготовки сільських 

кадрів відповідно до кон’юнктури локальних рин-

ків праці; квотування фінансових ресурсів Україн-

ського фонду підтримки підприємництва на потре-

би сільської місцевості з метою підпорядкування 

Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні завданням регулювання 

сільського ринку праці; оцінки впливу загострен-

ня ситуації на ринку праці в монофункціональних 

містах на рівень сільського безробіття;

— дослідження потенціалу розширення зайня-

тості населення в сільській місцевості з виділенням 

таких блоків, як: працевлаштування на нові робочі 

місця; працевлаштування через державну службу 

зайнятості на вільні, новостворені робочі місця і 

сезонні роботи; участь у громадських роботах;

— оцінка ефективності вакантних робочих 

місць на селі у плані їх потенційної привабли-

вості та здатності у найближчій перспективі за-

безпечити продуктивну зайнятість безробітного 

сільського населення;

— забезпечення нормативно-правового вре-

гулювання процесу становлення та розвитку сіль-

ського (зеленого) туризму.

Висновки. Вирішення проблеми зайнятості 

сільського населення не можна розв’язати за ко-

роткий період. Це не тимчасове явище, зумовлене 

сучасним кризовим станом сільського господар-

ства та інших галузей національної економіки, 

і особливо агропромислового комплексу. Вирі-
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шення цього питання лежить у довгостроковій 

площині, зумовленій пошуком альтернативних 

шляхів розв’язання, які мають полягати у ство-

ренні сприятливого правового, економічного і со-

ціального середовища для сільського населення.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Анотація. У статті обґрунтовано методологічні основи еволюції життєвого циклу підприємства за 

ознакою безперервного розвитку; визначено заходи, що дозволяють вирішити тактичні завдання та мобілі-

зувати весь накопичений потенціал і рушійні сили підприємства задля безперервного розвитку на кожній зі 

стадій життєвого циклу; удосконалено теорію життєвого циклу підприємства шляхом поєднання науково-

го базису шкіл менеджменту, технічних і біологічних наук, у яких розглядається еволюція життєвого циклу 

підприємств, технічних систем і біологічних істот; обґрунтовано пріоритет еволюційного шляху розвитку 

підприємства порівняно з революційним.

Ключові слова: підприємство, економічна система, життєвий цикл.

Summary. In the article the methodological basis of the evolution of the life cycle of the enterprise on the basis 

of continuous development and outlines activities that allow to solve tactical problems and mobilize the accumulated 

potential and motive force for continuous enterprise development at each stage of the life cycle theory of improved 

life-cycle by combining the scientific basis schools of management, engineering and biological sciences, in which the 

evolution of the life cycle of enterprise, technical systems and biological beings, justified the priority of the evolutionary 

path of development of the enterprise, in comparison with the revolutionary.

Key words: enterprise, economic system, life cycle.

Постановка проблеми. Будь-якому підпри-

ємству, як і будь-якій економічній системі, влас-

тива така риса його розвитку, як хвилєобразність. 

Це зумовлюється перш за все тим, що сам процес 

розвитку систем характеризує зміну їх стану у часі 

[1] та підприємству, як і будь-якій системі, влас-

тиві закони й ознаки їх розвитку.

Серед більшості науковців для опису процесу 

розвитку підприємств за хвилєобразним прин-

ципом найчастіше використовується загальнові-

дома теорія життєвого циклу підприємства, ме-

тодологічний базис якої закладено у класичному 

менеджменті. У той же час, як показує результат 

проведених наукових досліджень щодо вивчення 

процесу розвитку підприємств на основі цієї тео-

рії, вона не позбавлена певних недоліків.

Аналіз досліджень і публікацій за визначеною 
проблемою. Хвилєобразність розвитку підпри-

ємства можна навести на основі теорії життєво-

го циклу підприємства, докладно розкритою та 

вивченою як зарубіжними вченими, такими як 

А. Бернард, М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі, 

Г. Мінцберг [2–4], так і вченими колишньої радян-

ської школи управління, які зробили вагомий вне-

сок у формування цієї теорії у Російській Федерації 

та Україні: Е. Е. Вернигорою, В. В. Лукашевичем і 

Н. І. Астаховим, В. Б. Акуловим, Б. З. Мільнером, 

М. К. Жемчуговим, С. Д. Бушуєвим і Н. С. Бушує-

вою [5–10]. Згідно із цією теорією життєвий цикл 

підприємства (підприємства — авт.) є сукупністю 

стадій розвитку, які воно проходить за період сво-

го існування (становлення (народження), зрос-

тання (дитинство та юність, або виховування), 

зрілість, старіння, відродження, смерть (зникнен-

ня). При тому, що при обґрунтуванні цих етапів 

серед учених існують певні відмінності за назвою, 

принциповим є те, що на відзнаку від розвит-

ку біологічних живих істот, які є прототипом для 

обґрунтування цієї теорії, для підприємств не 

завжди властивим є етап смерті або зникнення: 

ними виокремлюється замість етапу «смерть» 

(«зникнення») етап «відродження». Відтак, на 

відміну від теорії біологічної еволюції (від лат. 

«evolutio» — «розгортання»), в якій Ч. Дарвіном 

описується істотний процес розвитку живої при-

роди, для якої етап смерті та зникнення є незво-

ротнім [1], для підприємства ця стадія є такою, що 

може бути попередженою та недопущеною.

У той же час більш докладного дослідження 

потребують питання попередження стадії «смер-

ті» (зникнення) підприємства за умови продо-

вження його розвитку або на стадії «зрілості», 

або переходу від стадії «старіння» до стадії «від-

родження» через розвиток, для чого підприємство 

повинно мати рушійні сили — відповідний потен-

ціал та персонал як головні чинники розвитку.

Актуалізація цього питання визначена такою на-

уковою проблемою: звертає на себе увагу помилкова 

точка зору окремих зарубіжних учених-економістів, 

які пов’язують стійкість розвитку підприємства зі 

стабільним (статичним) станом, а не з динамікою 

цього процесу. Така точка зору властива, наприклад, 

Дональду Р. Брауну, Д. Харлею і С. Харту [11], які про-

цес стійкого розвитку підприємства пов’язують із до-

сягненням ним стану рівноваги — як ідеального типу 

поведінки підприємства та у зв’язку з цим — ша-

блонним виконанням дій у процесі своєї подальшої 

діяльності, що, як де-факто, виключає проведення 
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у попередньому будь-яких змін із підтриманням до-

сягнутого стану розвитку. Така наукова точка зору 

витікає з досягнутого найвищого рівня розвитку під-

приємства на стадії зрілості життєвого циклу підпри-

ємства, після якої, виходячи з теорії менеджменту, 

починається стадія старіння та спаду і «смерті». Але 

вважаємо, що така точка зору протилежить можли-

вості самого безперервного розвитку підприємства. 

Отже, головна проблема полягає у розгляді стійкості 

не відносно самого процесу (розвитку), а відносно 

підприємства.

Метою статті є: формування методологічних 

основ еволюції життєвого циклу підприємства за 

ознакою безперервного розвитку; вибір конкрет-

них заходів на кожній зі стадій життєвого циклу, 

які дозволять вирішити тактичні цілі та мобілізу-

вати весь накопичений потенціал і рушійні сили 

підприємства задля безперервного розвитку; удо-

сконалення теорії життєвого циклу підприємства, 

що використовується у класичному менеджменті, 

шляхом використання наукового базису інших 

наукових шкіл.

Виклад основного матеріалу. З метою форму-

вання методологічних основ еволюції життєвого 

циклу підприємства за ознакою безперервного 

розвитку на рис. 1 наведено два варіанти.

Рис. 1. Еволюція життєвого циклу підприємства за ознакою безперервного розвитку

У наведеній схемі нами навмисно виключе-

на стадія «смерті» (зникнення) підприємства. За 

таких умов лінія безперервного розвитку підпри-

ємства (Rn) відображає на кожній зі стадій ЖЦ 

певну мобілізацію потенціалу та дії рушійних сил 

у певний період (проміжок часу) задля відроджен-

ня підприємства після стадії старіння (варіант 

(1) — гірший) або задля відродження після стадії 

зрілості, що виключає стадію старіння (варіант 

(2) — кращій). Відтак, у кожній із точок лінії роз-

витку (Rn) та на кожній зі стадій підприємство 

повинно нарощувати свій потенціал і включати у 

процес розвитку додаткові рушійні сили.

При тому, що головною стратегічною метою 

розвитку підприємства в сучасних умовах є досяг-

нення вищого рівня конкурентоспроможності та 

додаткове отримання прибутку, на кожній зі стадій 

необхідно вирішувати тактичні цілі, на які мають 

бути мобілізовані весь накопичений потенціал і 

рушійні сили підприємства, а саме: для стадії ста-

новлення характерними тактичними цілями є ви-

хід на ринок і завоювання на ньому своєї частки, 

клієнтури (споживачів), формування репутації та 

іміджу при мінімальних обсягах прибутку; для ста-

дії зростання характерним є прискорення росту на 

основі зміцнення позицій підприємства на рин-

ку збуту продукції, розширення частки на ньому 

шляхом конкурентної боротьби (поглинання кон-

курентів), зосередження на мотивації найбільш 

цінного ресурсу підприємства (персоналу) до ви-

рішення стратегічних і тактичних завдань; для ста-

дії старіння, якщо її неможливо було попередити 

і підприємство опинилося на ній, характерними 

тактичними цілями є збереження досягнутих ре-

зультатів в отриманих обсягах прибутку та частки 

ринку збуту, але при цьому для переходу у стадію 

відродження — поглиблення політики подальшого 

розвитку мотивації персоналу (тобто для цієї стадії 

відносно персоналу вживається така саме політика, 

як і на стадії зрілості навіть при тому, що за умови 

розвитку мотивації на основі матеріальних форм 

потребується додатково використати частину при-

бутку); перехід у стадію відродження як перехідну 

стадію до подальшого зростання супроводжуєть-

ся формуванням додаткового потенціалу за всіма 

підсистемами та видами ресурсів зі збереженням 

частки ринку та обсягів прибутку, при цьому при 

використанні матеріальних форм мотивації персо-

налу широко застосовуються нематеріальні задля 

зміцнення духу колективізму, залучення до роботи 

найбільш продуктивних, молодих, здатних упрова-

джувати та опановувати нововведення (інновації) 

кадрів, зорієнтованих на стратегічну перспективу 

розвитку підприємства.
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Отже, з урахуванням того, що персонал мож-

на визнати головною рушійною силою форму-

вання та реалізації потенціалу задля розвитку під-

приємства, вважаємо, що жоден із варіантів його 

розвитку за вдосконаленою теорією життєвого 

циклу (рис. 1) неможливо втілити, якщо підпри-

ємство має проблему з формуванням якісного 

персоналу. У цьому полягає головна сутність по-

глиблення теорії життєвого циклу підприємства, 

зорієнтованою, у нашому випадку, на безперерв-

ний процес розвитку підприємства.

З іншого боку, вдосконалення загально відо-

мої теорії полягає у використанні не тільки під-

ходів із наукової школи менеджменту, але й інших 

(зокрема — технічних наук), у яких сам життєвий 

цикл розглядається з точки зору розвитку техніч-

них систем. Вирішення цієї наукової проблеми 

зумовлюється, перш за все, тим, що у класичній 

теорії менеджменту життєвого циклу підприєм-

ство розглядається не як система, а як організм, 

що звужує перелік ознак розвитку та законів роз-

витку систем. У такому варіанті (за класичним 

підходом менеджменту до теорії життєвого циклу 

підприємства) неможливо чітко відокремити від-

знаки між розвитком і зростанням, а також не-

можливо довести еволюційність безперервного 

розвитку, що обґрунтовано вище (рис. 1).

По-перше, поза застосування наукових під-

ходів до розгляду хвилєобразності життєвого ци-

клу систем, які використовуються у техніці, у кла-

сичному менеджменті сама відбудова життєвого 

циклу враховує лише два з чотирьох можливих ва-

ріантів розвитку систем, які наведені на рис. 2, — 

види (1) і (2).

Рис. 2. Види моделей розвитку технічних систем [93]

Очевидно, що класична теорія життєвого ци-

клу підприємства менеджменту спирається лише 

на два варіанти (варіанти (1) і (2)) моделей розвитку 

систем у технічних науках, і сама крива життєвого 

циклу відбудована за принципом «зростання» — 

«падіння», що витікає суто з біологічного наукового 

підходу до еволюції розвитку живої істоти.

Отже, можна дійти висновку, що класична 

теорія менеджменту життєвого циклу підприєм-

ства не враховує основних ознак розвитку сис-

тем із точки зору технічних наук, а саме: розвиток 

передбачає якісну зміну підсистем, що виключає 

можливість її руйнування; розвиток характери-

зується не разовими якісними перетвореннями, 

а низкою таких перетворень за кожною з підсис-

тем; розвиток є цілеспрямованим якісним пере-

творенням системи; якісні зміни у системі при 

розвитку — незворотні [14]. Відтак, у класичному 

менеджменті в теорії життєвого циклу порушуєть-

ся головний принцип розвитку — якісна складова 

цього процесу як необхідний стратегічний орієн-

тир при формуванні та реалізації потенціалу та го-

ловної рушійної сили — персоналу.

У свою чергу, запропонований нами підхід до 

еволюції життєвого циклу підприємства за озна-

кою безперервного розвитку, що базується на вра-

хуванні класичної теорії менеджменту, поруч із 

нею враховує як ці ознаки, так і основні закони 

розвитку технічних систем, обґрунтовані німець-

кими та російськими вченими у галузі техніч-

них наук наприкінці ХХ ст. (зокрема Г. С. Альт-

шуллером і Ю. П. Саламатовим) [13]. При цьому 

еволюція життєвого циклу підприємства за озна-

кою безперервного розвитку як за варіантом 

(1), так і за варіантом (2) (рис. 1) відбудовується 

на основі використання четвертого виду моделі 

розвитку технічних систем (рис. 2). Вирішення 

завдань при використанні цієї моделі задля без-

перервного розвитку підприємства за будь-яким 

із двох варіантів передбачає дотримання законів 

розвитку технічних систем (РТС), які вперше об-

ґрунтовані Г. С. Альтшуллером [13, с. 122–127]: 

по-перше, це закон S-образного РТС, у якому 

відображено еволюцію множини систем у виді 

логічної кривої (аналогія стадійності життєвого 

циклу підприємства на рис. 1 і рис. 2 (варіант 4), 

яка свідчить про зміну темпів розвитку (часу) за 

трьома етапами — «дитинство», «розквіт» і «ста-

ріння»; по-друге, це закон повноти частин сис-

теми, в якому відмічається наявність у системі 

чотирьох основних частин, які задля розвитку 

виконують властиві ним функції: «двигун» — еле-

мент системи, який перетворює енергію у вико-

нання функції підсистеми (у нашому випадку це є 

рушійна сила — потенціал підприємства), «транс-

місія» — елемент, який у системі передає енер-

гію потенціалу до підсистеми з перетворенням 

її якісних характеристик і параметрів (у нашому 
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випадку це є конкретні дії персоналу підприєм-

ства), «робочий орган» — елемент, який передає 

енергію до підсистеми та завершує виконання 

функції перетворення (у нашому випадку це пер-

сонал підприємства — головна рушійна сила його 

розвитку), «засіб правління» — елемент, який ре-

гулює потоки енергії (потенціалу) до підсистем 

із метою їх перетворення й узгоджує їх роботу у 

часі та просторі (у нашому випадку це є управлін-

ня підприємством); по-третє, це закон переходу 

«моно-бі-полі», дія якого передбачає підвищен-

ня надійності системи, появу у неї нових якісних 

властивостей, яких не було на попередній стадії 

життєвого циклу в ході еволюційних перетворень 

потенціалу, більш ефективне використання наяв-

них ресурсів потенціалу задля підвищення ефек-

тивності роботи системи та її безперервного роз-

витку в конкурентному середовищі.

Обґрунтування методологічних основ еволю-

ції життєвого циклу підприємства за ознакою без-

перервного процесу на основі поєднання класич-

ної теорії менеджменту з технічною теорією РТС 

і біологічною теорією розвитку живих організмів 

дозволяє довести перевагу еволюційного шляху 

розвитку над революційним.

Для цього, перш за все, слід урахувати взаємо-

зв’язок обґрунтованої нами теорії з теорією еко-

номічного розвитку Йозефа Алоіса Шумпетера, 

який на початку ХХ ст. першим серед учених-еко-

номістів визначив різницю між зростанням і роз-

витком економіки таким чином: зростання — це 

кількісні зміни, а розвиток — якісні позитивні 

зміни; при економічному зростанні кількісні змі-

ни супроводжуються збільшенням виробництва та 

споживанням однакових товарів і послуг протягом 

певного часу, а при економічному розвитку про-

ходять якісні зміни, які дозволяють розширювати 

асортимент товарів і послуг на основі інновацій у 

процесі виробництва, у самому товарі або послузі, 

в управлінні, в економіці (економічній системі, під-

приємстві — авт.) у цілому [16]. На продовження 

цієї теорії слід виокремити думку сучасних зару-

біжних учених, які довели, що головним рушійним 

чинником, який забезпечує розвиток економіки, 

є людський капітал (у нашому випадку — якісний 

персонал підприємства) та інновації, які він по-

роджує — це по-перше, а по-друге, що сам процес 

економічного розвитку, у зв’язку з цим, включає 

розвиток суспільних відносин і протікає різними 

темпами (еволюційно — авт.) залежно від історич-

них умов, що склалися при формуванні техноло-

гічних укладів і розподілі матеріальних благ, від 

рівня освіченості, науки, якості життя населення 

та людського капіталу [17; 18].

Таким чином, якщо розглядати підприємство 

як складову підсистеми економіки та суспільства, 

можна вважати, що для нього характерний ево-

люційний шлях розвитку на інноваційній основі, 

оскільки самому суспільству як системі придбан-

ня товарів і послуг, що реалізує підприємство, 

властива еволюційність у розвитку.

Сутність зазначеного (еволюційного) шляху 

полягає у такому: якісні зміни на підприємстві від-

буваються завдяки максимізації прибутку на осно-

ві організаційних змін, які зорієнтовані на вдоско-

наленні техніки і технологій завдяки сукупності 

знань і вмінь персоналу; персонал як рушійна сила 

розвитку визначає економічний стан підприєм-

ства; підприємство має здатність до швидких змін 

з урахуванням швидкості змін у зовнішньому сере-

довищі; на особливу увагу заслуговує кадровий 

розвиток, підвищення кваліфікації персоналу та 

його стимулювання до впровадження інновацій. 

Таким чином, еволюційний шлях розвитку підпри-

ємства ґрунтується на дії головної рушійної сили — 

персоналу, здатному впроваджувати інновації на 

кожній стадії життєвого циклу підприємства.

У нашому випадку, виходячи з обґрунтованої 

теорії еволюції життєвого циклу підприємства за 

ознакою безперервного розвитку, сам процес без-

перервності визначає необхідність проведення ін-

новаційних змін. Тобто перехід від стадії до стадії 

на лінії розвитку (рис. 1) відображає необхідність 

інноваційних заходів, які проводяться рушійною 

силою (персоналом) задля формування потенціалу, 

його накопичення та реалізації на етапі переходу до 

більш високої стадії. Таким чином, безперервність 

розвитку є близьким за значенням інноваційному 

розвитку, який при цьому не є синонімом, а висту-

пає супроводженням процесу безперервності. Ви-

ходячи ж із цього аргументу, можна дійти висновку, 

що інноваційний розвиток одночасно впливає на 

формування потенціалу підприємства та є відобра-

женням його реалізації у процесі переходу від стадії 

до стадії життєвого циклу підприємства. Отже, ін-

новаційність має безальтернативне значення без-

перервного розвитку підприємства, з одного боку, 

а з іншого — визначає його стійкість в умовах кон-

курентного середовища.

Таким чином, досягається стійкість розвит-

ку підприємства та перехід від однієї стадії ЖЦ до 

іншої (більш високої), минаючи стадію «смерті».

Наукова новизна. Вдосконалено поняття 

«стійкий розвиток» з точки зору теорії безперерв-

ного розвитку таким чином: «це здатність підпри-

ємства конкурувати у зовнішньому середовищі та 

задовольняти потреби суспільства у товарах і по-

слугах на основі переходу до більш високої стадії 

життєвого циклу безперервного розвитку підпри-

ємства за умови реалізації потенціалу, що фор-

мується персоналом завдяки інтенсивним діям із 

упровадження на практиці інновацій». Вважаємо, 

що таке визначення вміщує у собі всі обґрунтова-

ні вище принципи та передумови теорії еволюції 

життєвого циклу підприємства за ознакою безпе-

рервного розвитку.
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Висновки та перспективи подальших розві-
док. Узагальнюючи результати проведених дослі-

джень, можна відмітити, що безперервність роз-

витку підприємства не є його природною рисою, 

оскільки для забезпечення такого роду розвитку 

потребується прикладання додаткових зусиль при 

управлінні підприємством — мобілізувати персо-

нал задля формування та реалізації потенціалу на 

кожній зі стадій ЖЦ. Якщо такі зусилля не наро-

щуються, то настає дійсно природна стадія «смер-

ті» і, відповідно, підприємство перестає не тільки 

розвиватися, але й існувати.

Очевидно, що на відзнаку від природного 

біологічного розвитку розвиток підприємств має 

бути керованим, що й забезпечує безперервність 

процесу. Відтак можна констатувати, що для роз-

витку підприємств керованість має бути визна-

на природною фазою, що передбачає виконання 

сукупності послідовних дій, націлених на досяг-

нення результату — отримання прибутку на кож-

ній зі стадії ЖЦ. Підходи до управління їх розви-

тком мають ґрунтуватися на мобілізації головної 

рушійної сили — персоналу до вирішення так-

тичних і стратегічних завдань щодо отримання 

прибутку, підвищення конкурентоспроможнос-

ті, формування та реалізації потенціалу на осно-

ві інноваційних рішень у процесі господарської 

діяльності, пов’язаної не тільки з виготовленням 

продукції, але й із реалізацією товарів на спо-

живчому ринку.
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СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЕКОПАРКІВ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКОГО БІЗНЕСУ

Анотація. Досліджено умови функціонування технопарків в Україні та в окремих країнах з високим 

рівнем технологічної та наукової бази. Проаналізовано концептуальні основи створення та функціонування 

технопарків. Виокремлено головні взаємозв’язки і позитивні соціальні, екологічні та економічні ефекти при 

створенні техноекопарків для екологоорієнтованого розвитку підприємства.

Ключові слова: науково-технологічний парк, техноекопарк, інноваційна інфраструктура, екологічно 

стійкий бізнес.

Summary. The author conditions of operation of parks in Ukraine and in countries with a high level of technological 

and scientific base. The author analyzes the conceptual basis for the creation and operation of parks. Highlight key 

relationships and positive social, environmental and economic effects when creating tehnoekopark for ecologically-

enterprise development, the economy of country.

Key words: science and technology park, tehnoekopark, innovation infrastructure, environmentally sustainable 

business.

Постановка проблеми. Глобалізація еконо-

мічних процесів змушує постійно зміцнювати 

конкурентоспроможність економіки країни на 

світовому товарному та фінансовому ринках з 

урахуванням розвитку науково-технічного про-

гресу, науково-технологічної бази країни. Тому 

для України необхідним і доцільним є викорис-

тання розгалуженої інноваційної інфраструктури, 

зокрема техноекопарків.

В Україні інноваційна інфраструктура є не-

розвиненою і не охоплює усі ланки інноваційного 

процесу (освіту і науку — техніку і технології — 

виробництво і споживання). Сформовано лише 

окремі елементи інноваційної інфраструктури — 

зареєстровано 16, однак реально діє лише 8 техно-

парків, розпочали діяльність кілька регіональних 

інноваційних центрів та бізнес-інкубаторів, прак-

тично відсутньою є діяльність венчурних фондів 

та центрів трансферу технологій, не знаходить 

належної підтримки діяльність винахідників, ра-

ціоналізаторів, науковців, що мають завершені 

науково-технічні розробки, недостатньо реалізу-

ється освітній та науковий потенціал, насамперед 

вищих навчальних закладів, у сфері інформацій-

но-комунікаційних технологій тощо [7, с. 162].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню проблем інноваційної інфраструкту-

ри займаються багато провідних вчених, таких як 

В. М. Нежиборець [6, с. 60–69], М. М. Єрмошен-

ко [7, с. 162–165] та ін. У їх працях висвітлюва-

лися питання, які стосуються аналізу сучасного 

інноваційного потенціалу та системи управління 

інноваціями на різних рівнях, проблем інновацій-

ного підприємництва в перехідний період, оцінки 

інноваційного потенціалу, шляхів використання 

зарубіжного досвіду управління інноваційним по-

тенціалом підприємств в Україні. Проблеми ста-

новлення і функціонування технопарків у світо-

вому господарстві розглядали такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як В. Дергачов [2, с. 5–8], Є. Дон-

ченко, Т. Чаюн [3, с. 62–67] та ін. Проте, незважа-

ючи на часткове висвітлення окремих напрямів 

об’єкта дослідження, проблема розвитку іннова-

ційної інфраструктури і техноекопарків зокрема в 

Україні досі залишається недостатньо розкритою.

Постановка цілей. Висвітлення теоретичних 

основ дослідження техноекопарків на вітчизня-

них підприємствах зумовлює постановку та вирі-

шення таких цілей:

— дослідження умов функціонування техно-

парків в Україні та в окремих країнах з високим 

рівнем технологічної та наукової бази;

— аналіз концептуальних основ створення та 

функціонування технопарків;

— виокремлення головних взаємозв’язків і 

позитивних соціальних, екологічних та еконо-

мічних ефектів при створенні техноекопарків для 

підприємства, економіки країни в цілому.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна асо-

ціація технологічних парків дає своє визначення 

об’єкта інноваційної інфраструктури. На думку 

асоціації,технопарк — це організація, керована 

фахівцями, головною метою яких є збільшення 

добробуту місцевого співтовариства за допомогою 

просування інноваційної культури, а також кон-

куренції інноваційного бізнесу та наукових орга-

нізацій. Для досягнення цих цілей технопарк сти-

мулює й управляє потоками знань і технологій між 

університетами, науково-дослідними інститутами, 

компаніями і ринками. Він спрощує створення і 

зростання інноваційних компаній за допомогою 

інкубаційних процесів і процесів виведення нових 

компаній з існуючих (spin-off processes) [8].

До складу технопарків входять, залежно від їх 

обсягів та спрямування [4, с. 72]: науково-дослід-

ні організації та установи; промислові підприєм-
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ства; культурно-побутові об’єкти; комунальні та 

інформаційні мережі; проектно-конструкторські 

центри та дослідні виробництва; фінансово-кре-

дитні установи; торговельні, посередницькі, кон-

сультаційні та інші структури.

Таким чином, проаналізовані концептуальні 

основи створення та функціонування технопарків, 

досвід країн зі стрімким розвитком розгалуженої ін-

новаційної інфраструктури підводять до висновку, 

що сьогодні відбувається масовий перехід до на-

укомістких технологій, а усвідомлення обмеженос-

ті природних ресурсів зумовлює пошук технологій 

ресурсозбереження при глибокій переробці сиро-

вини. Результатом цього є створення екологоорієн-

тованих технопарків, здатних до синтезу нау ки і ви-

робництва, що зберігає ресурси та енергію (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика функціонування технопарків в Україні, Росії, США та Японії

К
р

а
їн

а

Кількість технопарків, 

що функціонують
Основні напрями їх функціонування Фінансування

Проблеми 

функціонування, 

реалізації

Я
п

о
н

ія

Близько 50 технопо-

лісів, в яких функ-

ціонує більше 200 

технопарків. Най-

успішніша Програма 

«Технополіс» 

Основу програми складає план по-

будови 19 технополісів, об’єднаних у 

систему традиційним «промисловим 

коридором» Токіо — Нагая — Оса-

ка — Кобе швидкісним транспортом 

(залізницею) у сукупності з єдиною 

інформаційною мережею, яка забез-

печує вільний доступ господарським, 

адміністративним, навчальним струк-

турам та усім індивідам до інтегрова-

ного банку даних

Державні вкладен-

ня у програми для 

цивільної науки і ви-

робництва. Японці 

розглядають ство-

рення технополісів 

як початок ради-

кальної технологіч-

ної революції

Тривала реалізація 

проекту, необхідність 

значних фінансових 

ресурсів

С
Ш

А

Понад 140 техно-

паркових структур. 

Найуспішніші: 

«Силіконова доли-

на», технополіси на 

базі Стенфордсько-

го, Масачусетського 

та Гарвардського 

університетів

Різні напрямки функціонування. 

Зокрема, перший у світі технопарк 

«Силіконова долина» створено для ко-

мерціалізації розробок Стенфордсько-

го університету (Каліфорнія) з метою 

розвитку мікроелектроніки у взаємодії 

з підприємством-лідером у цій галузі 

«Hewlett Packard»

Здійснюється за 

рахунок державних 

коштів, спостері-

гається тенденція 

співпраці із трансна-

ціональними компа-

ніями, що дозволяє 

відкривати додаткові 

філії 

Технопарк «Силіко-

нова долина» виріс на 

військових замовленнях 

і тепер переживає певні 

труднощі з урахуванням 

конверсії

Р
о

с
ія

Зараз у Росії 56 тех-

нопарків, зокрема 

технопарки в Уфі і 

Томську, Міжнарод-

ний центр розвитку 

науки і технологій 

«Дубна» та інші

Здійснює розробку і впровадження 

нових технологій, приладів та об-

ладнання в різних галузях промисло-

вості і, перш за все, в нафтогазовому 

комплексі

Загальний обсяг ін-

вестицій у створення 

та функціонування 

технопарків у сфері 

високих технологій 

в семи регіонах РФ 

складає близько 

$2 млрд.

Відсутність надійної 

правової бази їх створен-

ня та розвитку; недо-

статність матеріально-

технічної та фінансової 

підтримки з боку держа-

ви; відсутність кваліфі-

кованих кадрів тощо

У
к

р
а

їн
а

Зареєстровано 16, 

з них реально діє 8 

технопарків

Технологічні парки реалізують іннова-

ційні проекти за стратегічними пріо-

ритетними напрямками інноваційної 

діяльності і користуються фінансовою 

підтримкою держави

Механізми фінансової підтримки та податко-

вого стимулювання, передбаченого чинними 

нормативно-правовими актами, не діють в 

повному обсязі, що стримує розвиток технопо-

лісів, технопарків у країні

Джерело: сформовано автором на основі [1, с. 9; 4, с. 73; 8; 9, с. 28].

Необхідність створення та функціонування 

техноекопарків в Україні зумовлена низкою фак-

торів, а саме: об’єктивна необхідність збережен-

ня стану навколишнього природного середовища 

України за допомогою інноваційних передових 

екотехнологій; наявність великого науково-тех-

нологічного потенціалу, зосередженого у багатьох 

ВНЗ, академічних та галузевих наукових закладах; 

широкомасштабна конверсія, що супроводжується 

вивільненням значного інтелектуального потенці-

алу, виробничих потужностей і ресурсів, які можна 

було б організувати у межах нових науково-техно-

логічних структур; зростання хвилі ділової актив-

ності, у тому числі серед інтелектуалів, що праг-

нуть знайти спосіб самореалізації. Взаємовплив, 

взаємодія техноекопарку та екологічно стійкого 

бізнесу схематично зображена на рис. 1.

З рис. 1 видно, що талановиті інженери, ви-

нахідники, вчені, менеджери-новатори та інші 

висококваліфіковані кадри становлять осно-

ву ефективного функціонування техноекопарку 

(взаємодія 1). Користувачами виступають приват-

ні фірми, які прагнуть започаткувати конкуренто-

спроможний бізнес. Без відповідної допомоги на 
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інноваційному процесі; утворення нових суб’єктів 

наукової, науково-технічної та промислової діяль-

ності; максимальне використання потенціалу нау-

кових кадрів зі звільненням від впливу бюрократії.

Висновки.

1. Постійні зміни в економіці, кризовий еко-

логічний стан, потреба в якісному і швидкому 

впровадженні інновацій вимагає нових підходів 

до створення структурних компонентів з ураху-

ванням механізмів державного регулювання і під-

тримки комерційного сектору.

2. Технопарк за кордоном розглядається як на-

уковий центр, який вирішує проблеми, пов’язані 

з упровадженням нових технологій, та як осере-

док міжнародного наукового співробітництва, 

налагодженого сервісу з інтенсивним культурним 

життям. На жаль, у наших реаліях технопарками 

оголошуються підприємства, в яких працюють 

десятки і більше людей, використовуючи вже до-

сить розроблені й налагоджені технології. Тому 

форми і методи підтримки інноваційного малого 

і середнього бізнесу, що склалися у світовій прак-

тиці, становлять значний інтерес як для України 

в цілому, так і для окремих її регіонів у зв’язку з 

недостатністю вивчення та відсутністю необхід-

них механізмів реалізації технопарків та окремих 

їх форм — техноекопарків.

3. На сучасному етапі важливими завданнями 

залишаються упорядкування діяльності існуючих 

об’єктів інноваційної інфраструктури та коорди-

нація процесів створення і розвитку нових уста-

нов, їх організаційне та методичне забезпечення. 

Для мотивації бізнесу до інновацій необхідно 

створювати адекватні правові, економічні, подат-

кові механізми, всіляко сприяти розвитку іннова-

ційної інфраструктури. Якнайкращим варіантом 

розвитку інноваційного середовища в Україні, на 

нашу думку, є налагодження тісного контакту між 

державою, безпосередньо зацікавленою в зрос-

танні інновацій, що підвищують соціально-еко-

номічне благополуччя громадян, освітою в особі 

ВНЗ, що виступають як джерело інноваційних 

ідей, і бізнесом, здатним здійснити фінансування 

інноваційних розробок. Як приклад, доцільним, 

на думку автора, є створення хімтехноекопарку, 

оскільки підприємства хімічного комплексу є од-

ними з найбільших забруднювачів України.
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УДК 338.65 Л. М. Каліна

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація. У статті проведено дослідження ролі економічного потенціалу в управлінні чинниками роз-

витку сучасних підприємств, визначено складові економічного потенціалу, запропоновано можливі механіз-

ми формування ефективного інноваційного процесу з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Ключові слова: стратегія, економічна система, економічний потенціал, інноваційне підприємство, ін-

новаційний потенціал, чинники розвитку.

Summary. The thesis analyzes the role of economic potential when managing the modern enterprises development 

factors, stipulates the fundamentals of economic potential, suggests possible mechanisms of efficient innovation process 

forming with consideration of progressive foreign experience.

Key words: strategy, economic system, economic potential, innovation enterprise, innovation potential, develop-

ment factors.

Постановка проблеми. Метою будь-якої сис-

теми управління економікою є ефективне забез-

печення досягнення цілей, визначених суспіль-

ством, та розв’язання першочергових конкретних 

завдань, які стоять на відповідних етапах соціаль-

но-економічного розвитку країни.

Складні процеси соціально-економічних ре-

форм в Україні спрямовані на забезпечення зростан-

ня добробуту населення й адаптацію національної 

економіки до загальносвітових тенденцій розвитку, 

що передбачають формування інноваційної економі-

ки, вимагають якісного нового підходу до здійснення 

структурних зрушень економічної системи на регіо-

нальному рівні. Саме зі структурними зрушеннями 

пов’язаний комплекс специфічних завдань регіо-

нального розвитку: створення сучасного ринкового 

середовища, подолання екстенсивного типу розвит-

ку регіонів, зменшення міжрегіональних диспро-

порцій, раціональне використання економічного 

потенціалу кожного регіону. Реалізація зазначених 

стратегічних завдань політики регіонального розвит-

ку повинна ґрунтуватися на результатах комплексно-

го дослідження сучасного стану і тенденцій соціаль-

но-економічного розвитку регіонів України.

Проаналізувати й оцінити чинники розвитку, 

а тим більше управляти ними дуже складно. Стра-

тегічний економічний потенціал сучасної еко-

номічної системи визначає її можливість брати 

участь у вирішенні соціально-значимих завдань 

довгострокового розвитку за допомогою наявних 

економічних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень. Термін «потенціал» 

походить від латинського слова «potentia» — сила.

У широкому сенсі — це засоби, запаси, дже-

рела, які є в наявності і можуть бути використані, 

приведені в дію для досягнення певної мети, ви-

конання плану, вирішення завдання [1].

Дослідженню теоретичних і практичних ас-

пектів управління економічними системами при-

свячені праці таких вчених, як Л. Л. Антонюк [2], 

А. Г. Мазур [4], А. Д. Чернявський [5], О. С. Вихан-

ський [6], З. Є. Шершньова [7], П. Я Панасюк [8].
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Залежно від об’єкта дослідження різні авто-

ри виокремлюють економічні потенціали сис-

тем різного масштабу (країна, регіон, галузь, 

підприємство).

Мета дослідження — проаналізувати ефек-

тивність формування стратегічного економічного 

потенціалу в управлінні чинниками розвитку су-

часних регіональних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Економічний по-

тенціал підприємства — це здатність підприємства 

самостійно здійснювати економічну діяльність за 

рахунок власних і залучених джерел та засобів з 

метою досягнення економічного зростання і со-

ціального ефекту.

Тому категорію економічного потенціалу слід 

розглядати як узагальнену цільову функцію, яка 

характеризує розмір накопичених системою еко-

номічних ресурсів.

Потенціал — це прихована можливість ви-

користання продуктивної сили ресурсів, він «міс-

титься» в самому «наявному ресурсі» [3; 4; 5].

Сукупність матеріально-речовинних ресур-

сів формує виробничий потенціал, сукупність 

фінансових ресурсів — фінансовий потенціал, 

сукупність інтелектуально-трудових — інтелек-

туальний потенціал, сукупність інформацій-

них — інноваційний потенціал. Тому економіч-

ний потенціал системи включає виробничий, 

фінансовий, інтелектуальний, інноваційний 

потенціали відповідних груп економічних ре-

сурсів, які використовуються в економічній ді-

яльності й визначають спрямованість і можли-

вості цієї діяльності.

Розглянемо детальніше потенціали системи.

Виробничий потенціал — потенційний обсяг 

виробництва продукції, потенційні можливості 

основних засобів, потенційні можливості вико-

ристання сировини і матеріалів, потенційні мож-

ливості професійних кадрів [3].

Фінансовий потенціал трактується як відно-

сини, які виникають на підприємстві з приводу 

досягнення максимально можливого фінансо-

вого результату за умов наявності власного ка-

піталу, достатнього для забезпечення ліквіднос-

ті і фінансової стійкості; можливості залучення 

капіталу в обсязі, необхідному для реалізації 

ефективних економічних проектів; досягнення 

запланованої рентабельності вкладенного капі-

талу, наявності ефективної системи управління 

фінансами [7].

Інтелектуальний потенціал — це єдність твор-

чих і трудових індивідуальних потенціалів праців-

ників підприємства та можливість ефективного їх 

використання.

Інноваційний потенціал трактується як сукуп-

ність усіх видів інформаційних ресурсів, включаю-

чи технологічну документацію, патенти, ліцензії, 

бізнес-плани, інноваційні програми тощо.

Структурно-логічна модель управління стра-

тегічним економічним потенціалом складається з 

пошуку джерел збільшення резервів, отримання 

реального економічного ефекту.

Економічний ефект може виявитись у зрос-

танні доходу підприємства від реалізації продук-

ції, зниженні собівартості продукції, збільшенні 

прибутку, підвищенні рентабельності, збільшенні 

коефіцієнтів ліквідності, зростанні коефіцієнта 

автономії тощо.

Економічний потенціал регіону характеризує 

можливості регіону акумулювати всі види ресурсів 

для подальшого розвитку. Предметом досліджен-

ня обрано економічний потенціал промислових 

підприємств міста Бердянська. На підставі інфор-

мації управління економіки виконкому проведе-

но аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності 

підприємств міста. За січень-червень 2013 року 

промисловими підприємствами вкладено інвес-

тицій у сумі понад 36,0 млн. грн.

Інвестиційні кошти спрямовано в основ-

ному на проведення заходів щодо капітального 

ремонту, придбання та модернізації основних 

засобів, придбання нематеріальних активів, роз-

ширення асортименту продукції, випуску нових 

видів конкурентоспроможної продукції, розши-

рення позицій промислових підприємств міста 

на внутрішніх та зовнішніх ринках, створення 

нових робочих місць.

Так, на ПрАТ «Азовкабель» відбулося осво-

єння випуску високочастотних кабелів МКС з 

новим видом стрічкової ізоляції, отримано патент 

на нову продукцію. Перспектива діяльності — 

розширення асортименту за рахунок освоєння ін-

ших видів продукції.

ТОВ «РУ НВП «Агрінол» збільшило асорти-

мент продукції майже на 20 найменувань, запла-

новано нарощування обсягів за рахунок випуску 

нових видів продукції, впровадження сучасних 

технологічних процесів.

ПАТ «БЗПТО» освоєно цілу низку нових ви-

дів продукції, впроваджено оцінку та сертифіка-

цію системи забезпечення якості продукції, що 

планується робити і в подальшому.

ТОВ «Азовська кабельна компанія» здій-

снювало розробку та впровадження нових видів 

кабельно-провідникових виробів, що відповіда-

ють сучасним вимогам щодо надійності та безпе-

ки (пожежостійкі, безгалогенні, малодимлячі). 

Заплановано будівництво нового цеху, серійне 

виробництво кабелів для гірничодобувної про-

мисловості, придбання сучасного високотехно-

логічного обладання.

ПрАТ «Берті» планує впровадження міжна-

родного стандарту якості ISO 9 001:2001.

На ПрАТ «ШТП «Гармонія» впровадже-

но комп’ютерне та програмне забезпечення для 

створення нових якісних моделей.
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На ПрАТ «ВО «Бердянський кабельний завод» 

та ТОВ «Азовкабель-Донелектро» функціонує сис-

тема управління якістю, планується освоєння ви-

робництва силових високовольтних кабелів.

На ПрАТ «Бердянський хлібокомбінат» про-

ведено реконструкцію лінії з виробництва хліба та 

батонів безопарного методу виготовлення хліба, 

постійно оновлюється асортимент. Планується за-

пуск лінії з виготовлення кондитерських виробів.

ТОВ «Бердянські ковбаси» розширює асорти-

мент ковбасних виробів та збільшує їх виробництво. 

Впроваджено нові пакувальні матеріали, що відпо-

відають європейським стандартам, з оригінальним 

яскравим дизайном на кожний вид продукції.

ТОВ «Склопластик» проведено сертифіка-

цію продукції та реєстрацію торговельної марки. 

У перспективі плануються модернізація та при-

дбання нового обладнання.

ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» 

розроблено та освоєно нові марки насосів, про-

водиться робота з розширення ринків збуту насо-

сної продукції.

ДП «Бердянський завод сільгосптехніки» 

розроблено та впроваджено зразки нової техніки, 

пристосування для збирання соняшнику і ріпака, 

жниварки. Планується розширення номенклату-

ри продукції та збільшення обсягів виробництва.

Підприємства активно брали участь у вистав-

кових заходах як в Україні, так і за її межами.

Виробництвом промислової продукції у міс-

ті займаються 30 підприємств. За січень-травень 

2013 року обсяг реалізованої промислової про-

дукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підпри-

ємств склав 680,4 млн. грн., що становить 86,5 % 

до відповідного періоду 2012 року.

Таким чином, промисловий сектор економі-

ки міста Бердянськ характеризується нестабіль-

ною динамікою інноваційної активності промис-

лових підприємств.

У той же час обсяг інноваційної продукції 

збільшився у 2,7 раза порівняно з відповідним пе-

ріодом 2012 року та склав 42,9 млн. грн.

Ключовим елементом моделі управління еко-

номічними системами є алгоритм пошуку джерел 

збільшення резервів стратегічного економічного 

потенціалу економічної системи.

Як свідчить світова практика, за допомогою 

підтримки малого та середнього підприємництва 

розв’язуються такі актуальні завдання, як:

— удосконалення галузевої структури вироб-

ництва і прискорення економічного розвитку те-

риторій;

— активне впровадження у виробництво 

віт чизняних і зарубіжних науково-технічних 

розробок;

— випробування на локальному рівні різних 

варіантів впровадження нових форм господарю-

вання і пристосування до умов внутрішнього рин-

ку, практичне навчання місцевих фахівців прийо-

мам і методам міжнародного бізнесу.

Сьогодні в України спостерігається існуван-

ня низки негативних явищ, подолання яких до-

зволило б реальному секторові збільшити випуск 

інноваційної та високотехнологічної продукції:

— інноваційна активність підприємств Украї-

ни перебуває на вкрай низькому рівні;

— розвитку інноваційної діяльності україн-

ських підприємств перешкоджають фінансові 

чинники;

— до сьогоднішнього часу не сформовані прі-

оритети регіонального інноваційного розвитку та 

відсутній механізм інтеграції регіональних галузе-

вих програм до національної інноваційної системи;

— стримує інновації відсутність можливості 

кооперування між підприємствами і науковими 

організаціями;

— гальмує регіональний інноваційний розви-

ток нерозвиненість інноваційної інфраструктури;

— занизькі темпи інноваційного розвитку за 

рахунок кластерів;

— існування проблем кадрового характеру.

Світовий досвіт доводить, що саме активіза-

ція використання інновацій регіонами країни до-

зволяє досягти високої технологічної незалежності 

компаній, забезпечує зростання їхньої ефектив-

ності і конкурентоспроможності, що сприяє еко-

номічному розвитку як на регіональному так і на 

національному рівні і дозволяє досягти істотного 

підвищення доходів та якості життя населення [8].

Для України актуальними є удосконалення 

механізмів залучення і державного, і приватного 

фінансування, а також формування спеціалізова-

ної інфраструктури для фінансової підтримки ін-

новаційних підприємств. З метою залучення по-

тенційних інвесторів інноваційних підприємств 

необхідно запроводжувати такі заходи:

— побудова інноваційно сприйнятливого 

середовища та інноваційної культури, що спри-

ятиме розвитку ринку інновацій. Формування 

позитивного середовища функціонування інно-

ваційних підприємств усуватиме психологічний 

бар’єр (особливо на місцевому рівні) формування 

ринку їх приватного фінансування;

— розвиток інноваційної діяльності в системі 

освіти та створення механізмів передання іннова-

цій з метою отримання комерційного ефекту;

— державна підтримка інноваційних підпри-

ємств з урахуванням національного податкового і 

трудового законодавства, фінансування програм 

бізнес-освіти через пільгове кредитування, заохо-

чення створення об’єднань підприємств тощо;

— нарощування потенціалу інноваційної 

активності на основі розвитку механізму комер-

ціалізації знань, що продукуються державними 

науковими установами, шляхом «критичного» 

фінансування початкових стадій інноваційного 
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процесу (технічне обгрунтування, створення взі-

рців тощо) з перспективою залучення приватного 

капіталу. Позитивний досвід реалізації таких ор-

ганізаційно-економічних механізмів мають Бель-

гія (Фламандський інноваційний фонд), Фінлян-

дія (програми «TULI», «TEKES», «Vera»), Австрія 

(програма «LISA»), Німеччина (Стартовий фонд 

високих технологій), Нідерланди (програма 

«TechnoStarter»), Росія (програма «START»), Іс-

панія (програма «Нові технологічні фірми»);

— гармонізація правового поля з метою ніве-

лювання відмінностей у законодавствах країн для 

розвитку міжнародного інвестування у венчурний 

капітал, а також розвиток системи гарантій зару-

біжним інвесторам. Сьогодні навіть для високо-

розвинутого європейського ринку, як зазначають 

експерти ООН, характерною є фрагментація рин-

ків венчурного капіталу між країнами [3];

— мотивування малих і середніх підприємств 

до інноваційно активного типу поведінки, у т. ч. 

шляхом формування об’єднань таких підпри-

ємств для нарощування можливостей доступу та 

використання потенціалу венчурних фондів.

Інноваційний ефект полягає у зростанні об-

сягів науково-дослідних і дослідно-конструктор-

ських робіт, збільшенні кількості освоєних нових 

технологій, нових видів продукції, зростанні кіль-

кості впроваджених винаходів тощо. Позитивні 

зміни у перелічених показниках можуть виклика-

ти зростання фінансового, виробничого, інтелек-

туального та інноваційного потенціалів, що при-

веде до зростання економічного потенціалу.

Висновки. Враховуючи безальтернативність 

інноваційного розвитку, доцільно інтенсифіку-

вати процеси розвитку інноваційних засад кон-

курентоспроможності підприємств. У результаті 

дослідження було розроблено алгоритм пошуку 

джерел резервів ефективного управління еконо-

мічним потенціалом підприємств, запропоновано 

заходи, спрямовані на підвищення рівня складо-

вих економічного потенціалу.

Встановлено, що ефекти від реалізації моделі 

управління економічним потенціалом виникають 

за рахунок зміни кількісних і якісних показників 

та підвищення ефективності використання еко-

номічних ресурсів системи. До таких ефектів від-

носяться: економічний, виробничій, соціально-

управлінський та інноваційний.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ 

МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті досліджено чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств-експортерів на прикладі металургійного підприємства ВАТ «Запо-

ріжсталь». Проаналізовано такі фактори конкурентоспроможності, що впливають на вибір ефективної 

стратегії здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як вертикальна інтеграція, модернізація та пере-

оснащення виробництва, попит і пропозиція на світовому ринку чорних металів та злиття компаній.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, 

експорт, металургійна галузь, металопродукція, виробництво, модернізація, ціна, попит, пропозиція.

Summary. The factors of the competitive strategies of foreign economic activity of domestic exporters for example 

metallurgical enterprise JSC «Zaporizhstal» has been investigated in this thesis. The factors of competitiveness that 

affect the choice of an effective strategy of foreign trade, in particular the vertical integration, modernization and re-

equipment of production, demand and supply in the global steel market and mergers have been analyzed.

Key words: competitiveness, competitive strategy, foreign-trade activity, export, metallurgical industry, metal pro-

duction, modernization, price, demand, supply.

Постановка проблеми. Металургійна промис-

ловість України є основою розвитку машинобу-

дування, металообробки та будівництва. Мета-

лургія є основним донором бюджету, головним 

постачальником валюти в Україну. У докризові 

часи частка ГМК склала 27 % у валовому внутріш-

ньому продукті України. Більше 40 % валюти над-

ходило в державу від металургів. З роботою ГМК 

мають прямий і зворотній зв’язок енергетика, 

вугледобування, машинобудування, будівництво, 

фінансова сфера тощо. Головним чинником, що 

обумовив характер, принципи розвитку ГМК за 

останні десять років, стала корпоративна револю-

ція в галузі, перехід прав власності на стратегічні 

підприємства у приватні руки [1, с. 10].

На сучасному етапі світовий ринок чорних ме-

талів зазнає значних змін під впливом швидкого 

розвитку економіки Китаю. Така ситуація негатив-

но відображається на металургійній промисловості 

України, яка є важливою експортоорієнтованою 

галуззю. Тому з метою збереження своїх конку-

рентних позицій та освоєння нових ринків збуту 

для українських виробників продукції чорних ме-

талів ключовими та актуальними питаннями є по-

шук шляхів пристосування до змін на світовому 

ринку і вибір ефективної конкурентної стратегії 

ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Одним із ефективних методів управління зов-

нішньоекономічною діяльністю підприємства є 

концентрація капіталу та виробничих потужнос-

тей шляхом вертикальної виробничої інтеграції, 

яка передбачає організаційне об’єднання підпри-

ємств суміжних технологічних операцій в рамках 

спільної власності.

Протягом останнього десятиліття компанії з 

різних галузей економіки в усіх розвинених краї-

нах світу для зміцнення конкурентних переваг як 

на зов нішніх, так і на внутрішніх ринках досить 

активно створюють стратегічні союзи. За рахунок 

об’єднання компетенцій і ресурсів учасників та-

ких партнерств досягається синергетичний ефект, 

що дозволяє виграти боротьбу за лідерство в сво-

єму сегменті. Спроби поодинці вести конкурент-

ну боротьбу в період глобалізації є застарілими. 

Впровадження стратегії вертикальної інтеграції 

має дати поштовх розвитку металургійних під-

приємств України і забезпечити конкурентоспро-

можність їх металопродукції на світових ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у розробку теоретичних засад конку-

рентоспроможності та формування конкурент-

них переваг зробили такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені, як Г. Л. Азоєв, В. Д. Нємцов, Л. В. Балаба-

нова, М. Портер, Р. А. Фатхудінов, В. Л. Дiкань, 

Ю. Б. Iванов, Г. П. Iспipян, А. Маpшалл, Ю. Н. Су-

хачов, М. А. Тат’янченко, Ф. Хайєк, О. В. Царен-

ко, В. С. Пономаренко, А. Е. Воронкова та iн.

Зокрема питання конкурентоспроможності 

вітчизняних металургійних підприємств дослі-

джували В. Л. Мазур, Л. А. Сергієнко, М. С. Та-

тар, О. В. Гребенікова, Л. О. Чорний, В. В. Венгер, 

В. О. Рожков, О. О. Мезенцева, О. М. Панченко, 

О. Г. Лищенко, Н. М. Куреда, О. О. Головань та ін.

Метою статті є обґрунтування необхідності 

формування конкурентної стратегії зовнішньо-

економічної діяльності металургійних підпри-

ємств України на основі вертикальної інтеграції 

та модернізації.
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Виклад основного матеріалу. Індустрія ви-

робництва сталі є двигуном, що забезпечує 

розвиток світової промисловості, а показни-

ки галузі відображають глобальну економічну 

ситуацію. Металургія є однією з галузей спе-

ціалізації України на міжнародному ринку. За 

обсягами виробництва сталі Україна входить у 

«Топ-10» країн світу та посідає 4 місце у світо-

вій торгівлі. Проте у 2012 р. українські підпри-

ємства скоротили виробництво сталі порівняно 

з 2011 р. на 6,6 % (до 32,934 млн. т), чавуну — на 

1,3 % (до 28,513 млн. т) (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги виробництва сталі у світі у 2002–2012 рр., млн. т

№ Країна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Китай 182,2 222,3 272,8 355,8 421,0 489,7 512,3 577,1 638,7 683,9 708,8

2 Японія 107,7 110,5 112,7 112,5 116,2 120,2 118,7 87,5 109,6 107,6 107,2

3 США 91,6 93,7 99,7 94,9 98,6 98,1 91,4 58,2 80,5 86,4 88,6

4 Індія 28,8 31,8 32,6 45,8 49,5 53,5 57,8 63,5 69,0 73,6 76,7

5 Росія 59,8 61,5 65,6 66,1 70,8 72,4 68,5 60,0 66,9 68,9 70,6

6 Південна Корея 45,4 46,3 47,5 47,8 48,5 51,5 53,6 48,6 58,9 68,5 69,3

7 Німеччина 45,0 44,8 46,4 44,5 47,2 48,6 45,8 32,7 43,8 44,3 42,7

8 Туреччина 16,5 18,3 20,5 21,0 23,3 25,8 26,8 25,3 29,1 34,1 35,9

9 Бразилія 29,6 31,1 32,9 31,6 30,9 33,8 33,7 26,5 32,9 35,2 34,7

10 Україна 34,1 36,9 38,7 38,6 40,9 42,8 37,3 29,9 33,4 35,3 32,9

Інші 263,4 272,7 291,8 287,9 302,1 310,7 295,2 226,6 268,6 280,5 273,6

Усього в світі 904,1 969,9 1061,2 1146,6 1249,0 1347,0 1341,2 1235,8 1431,7 1518,3 1541,0

Джерело: [2].

Ціни на сталь значною мірою залежать від 

попиту з боку будівельного сектору, який спожи-

ває понад 50 % продукції індустрії сталі, а також 

від темпів росту економіки Китаю.

Основними компонентами сировини, вар-

тість яких прямо впливає на ціну сталі, є залізна 

руда та кокс. Однак нерідко ціни на сталь падають 

через падіння попиту, а ціни на сировину зроста-

ють. У цьому випадку рентабельність металургій-

них компаній знижується.

За кордон експортується 70 % виготовленої в 

Україні сталі, тому українські металургійні ком-

бінати мають рахуватися зі світовими цінами на 

сталь. У січні-листопаді 2012 р. середня ціна екс-

портованої української сталі становила 604 дол. 

США за 1 тонну (у 2011 р. — 675 дол. США/т).

Останнім часом запорукою стабільності на 

світовому ринку сталі є динамічне зростання еко-

номіки Китаю, який не тільки сам багато виро-

бляє, але й активно купує метал і залізорудну си-

ровину для свого внутрішнього ринку. У випадках 

зменшення попиту на металургійну продукцію 

китайської промисловості надлишок виробленої 

в країні продукції надходить на світовий ринок за 

досить низькими цінами, що змушує інших вироб-

ників також зменшувати ціну своєї сталі (рис. 1).

Рис. 1. Ціни на метал в Україні (порівняно з Китаєм), дол. США/т (джерело: [3])

На сьогодні, внаслідок надлишку світових 

сталеплавильних потужностей, значно посилилася 

конкуренція між виробниками металургійної про-

дукції. З’явилося багато нових сучасних заводів із 

низькою собівартістю виробництва і високою якіс-

тю продукції. В умовах загострення конкуренції 
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віт чизняні підприємства гостро відчувають осно-

вні проблеми, що накопичилися в галузі:

— суттєве відставання від розвинених країн 

за темпами модернізації;

— високі витрати енергетичних та матеріаль-

них ресурсів порівняно з провідними закордон-

ними підприємствами;

— недостатньо широкий сортамент метало-

продукції;

— незадовільні екологічні показники.

Як бачимо на рис. 2, технологічно процес 

виробництва сталі в Україні відстає від світових 

стандартів. В Україні 26 % сталі виплавляється у 

мартенівських печах, у той час як у світі цей по-

казник становить близько 1 %. У структурі товар-

ної продукції значну частку становлять сталеві 

злитки, які є сировиною для подальших вироб-

ничих переділів сталі. Таким чином, через від-

сутність технологій подальшої переробки сталі 

Украї на втрачає суттєву частину доданої вартості.

Рис. 2. Виробництво сталі за способом виплавки (джерело: [2])

Зовнішньоекономічна діяльність дозволяє 

металургійним підприємствам отримувати еконо-

мічний, науково-технічний та соціальний ефекти. 

Скорочення обсягів виробництва, штучне знижен-

ня фінансових результатів, сировинна незабезпе-

ченість виробництва витікають, перш за все, не зі 

світової кон’юнктури або чинників внутрішнього 

ринку, а з проблем управління металургійними 

підприємствами. Тому вдало обрана конкурентна 

стратегія ведення зовнішньоекономічної діяльнос-

ті є запорукою ефективного функціонування під-

приємства на світовому галузевому ринку.

Зовнішньоекономічна стратегія розглядаєть-

ся науковцями як функціональна стратегія, яка, за 

ієрархією, пов’язана із конкурентною, ресурсною, 

товарною та іншими стратегіями підприємства [4].

Проаналізуємо конкурентну стратегію веден-

ня зовнішньоекономічної діяльності Запорізько-

го металургійного комбінату ВАТ «Запоріжсталь». 

ВАТ «Запоріжсталь» — це індустріальний гігант, 

продукція якого представлена у більше ніж 100 

країнах світу. За обсягом виробництва ВАТ «Запо-

ріжсталь» входить у «Топ-5» найбільших підпри-

ємств України. Комбінат є виробником широкого 

асортименту металопродукції, зокрема: чавуну, 

сталі, листового прокату з вуглецевих, низьколе-

гованих, легованих і неіржавіючих сталей, гнутого 

профілю, жерсті, будівельних матеріалів і товарів 

народного споживання. Підприємство реалізує 

свою продукцію як на внутрішньому, так і на зов-

нішньому ринках [5].

На теперішній час ВАТ «Запоріжсталь» вхо-

дить у єдину вертикально-інтегровану в гірни-

чо-металургійному комплексі України компанію 

«Метін вест», яка контролює кожен етап вироб-

ничого ланцюжка: від видобутку руди та вугілля, 

виробництва коксу, виплавки сталі до випуску 

плоского, сортового і фасонного прокату та виго-

товлення труб великого діаметру. Така інтеграція в 

металургійній галузі є частиною стратегії ведення 

зовнішньоекономічної діяльності і дозволяє до-

могтися значного економічного ефекту, в першу 

чергу, за рахунок концентрації капіталу і вироб-

ництва, єдиної інфраструктури і можливості ма-

неврування капіталом, потужностями, потоками 

сировини та кінцевої продукції.

За рахунок інтеграції ВАТ «Запоріжсталь» зни-

жує собівартість кінцевого продукту технологічно-

го ланцюжка внаслідок безперервності виробни-

цтва, а також має можливість значно скоротити 

транспортні витрати і знизити залежність підпри-

ємства від постачальників сировини, що особливо 

важливо у випадках із затримкою постачань сиро-

вини та необґрунтованого підвищення цін на неї.

ВАТ «Запоріжсталь» приділяє багато уваги 

підвищенню рівня конкурентоспроможності своєї 

продукції. З цією метою фахівцями підприємства 

розроблено низку заходів, зокрема останнім часом 

увага менеджменту підприємства зосереджена на 

модернізації виробничих потужностей, а саме — 

розроблено програми інвестиційних проектів з ре-

конструкції основних фондів підприємства [5].
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Технічне і технологічне переоснащення 

МК ВАТ «Запоріжсталь» є одним із пріоритетних 

векторів реалізації загальної стратегії підприєм-

ства, а також одним із головних чинників, що за-

безпечує конкурентоспроможність продукції та 

підприємства на світовому ринку чорних металів.

Згідно з програмою модернізації і технічного 

переоснащення підприємств Групи «Метінвест», 

на комбінаті ВАТ «Запоріжсталь» здійснюється 

активна модернізація виробництва, яка перед-

бачає комплекс технологічних рішень щодо іс-

тотного зниження екологічного навантаження. У 

2012 році було реалізовано низку проектів із мо-

дернізації виробництва. У рамках масштабної мо-

дернізації комбінат запустив нову агломеративну 

машину. Сучасний виробничий комплекс аглома-

шини № 1 МК ВАТ «Запоріжсталь» дозволяє по-

вертати назад у виробництво близько 6 тис. т на 

рік вловлених залізовмісних відходів виробництва 

і одночасно знижувати викиди пилу в навколиш-

нє середовище. Запуск агломашини покликаний 

значно знизити техногенне навантаження на ре-

гіон. Комбінат завершив реалізацію проекту із 

введення в експлуатацію базисного складу вугілля 

в комплексі установки із вдування пиловугільного 

палива в доменному виробництві. Загальний об-

сяг інвестицій у реалізацію проекту цього енер-

гозберігаючого об’єкта склав близько 1 млрд. грн. 

Це дало комбінату істотний енергозберігаючий 

ефект: відмову від споживання природного газу в 

доменній технології — понад 300 млн. кубометрів 

на рік. Від впровадження проекту підприємство 

отримало значний екологічний ефект — знижен-

ня кількості коксу дозволить комбінату знизити 

викиди парникових газів у атмосферу близько 

300 тис. т на рік (у перерахунку на СО
2
). Почина-

ючи з серпня 2012 року комбінат інвестував у мо-

дернізацію і реконструкцію виробничих потуж-

ностей близько 560 млн. грн. [6].

Діяльність акціонерів і менеджменту ВАТ «За-

поріжсталь» спрямована на подальший стратегіч-

ний розвиток підприємства, для чого вони роз-

робили низку заходів, але на сьогодні все ж таки 

підприємство знаходиться у скрутному становищі.

З метою розробки рекомендацій підприємству 

щодо стратегії його розвитку ми провели стратегіч-

ний аналіз середовища, у якому працює ВАТ «За-

поріжсталь». Для цього ми виокремили основні 

напрямки аналізу, які є невід’ємними складовими 

загальної стратегії ВАТ «Запоріжсталь». Так, ана-

лізуючи макросередовище, слід виокремити при-

наймні три фактори, що вплинули на діяльність 

підприємства. По-перше, сьогодні змінюється 

правове поле, зокрема скасований експеримент у 

гірничо-металургійному комплексі (ГМК), згід-

но з яким підприємства ГМК звільнювались від 

сплати податків і повинні були спрямовувати ці 

кошти на технологічне переозброєння; відповідно, 

сьогодні змінюються відрахування з прибутку під-

приємства, а також на охорону навколишнього се-

редовища тощо. По-друге, сьогодні існує проблема 

нестачі сировинних матеріалів, перебої з поставка-

ми і постійна нестача коксу, залізорудної сирови-

ни та металобрухту. По-третє, нестабільний курс 

гривні та обов’язковий продаж валютної виручки 

від експорту за офіційним курсом НБУ.

Аналізуючи ринкові умови господарювання 

ВАТ «Запоріжсталь», ми відокремили два основ-

них фактори, які також необхідно враховувати 

підприємству при реалізації його зовнішньоеко-

номічної стратегії. По-перше, на внутрішньому 

ринку досить слабкий платоспроможний попит, 

а звідси у більшості промислових підприємств 

відсутня можливість довгострокового прогнозу-

вання своєї діяльності та здійснення закупівель. 

По-друге, наявність на зовнішніх ринках тор-

говельних обмежень. Багато держав проводять 

цілеспрямовану політику із захисту вітчизняних 

виробників шляхом введення протекціоністських 

санкцій відносно експортерів аналогічної продук-

ції та обмеження її імпорту.

Аналіз споживачів показав, що, по-перше, на 

внутрішньому ринку є лише два великих галузе-

вих споживача прокату — це трубні заводи і під-

приємства транспортного, сільськогосподарсько-

го та автомобільного машинобудування та велика 

частка торговельних фірм. По-друге, неможли-

вість прогнозування обсягів споживання метало-

продукції на більш-менш віддалену перспективу. 

Усі підприємства ГМК діють на основі коротко-

строкових програм, а відтак, обсяги споживання 

металопрокату формуються в оперативному по-

рядку. Крім того, існує слабка ідентифікація ви-

мог кінцевих споживачів на зовнішніх ринках, 

оскільки здійснення експортних постачань про-

дукції через ланцюжок металотрейдерів позбав-

ляє комбінат прямих контактів з кінцевими спо-

живачами і виключає можливість оперативного 

зворотного зв’язку з ними.

На нашу думку, загальна стратегія розвит-

ку металургійного комбінату ВАТ «Запоріжсталь» 

має бути спрямована на реалізацію таких завдань: 

оптимізацію виробництва; зміцнення експортного 

потенціалу з метою забезпечення валютних надхо-

джень в економіку України; підвищення конкурен-

тоспроможності продукції за рахунок скорочення 

витрат на її виробництво; зниження енергоємності 

виробництва; скорочення і виведення з експлуата-

ції надлишкових потужностей та застарілих агрега-

тів; проведення реструктуризації підприємства та 

оновлення виробничих фондів.

Найближчими роками в світі очікується по-

дальше зростання сталеплавильних потужностей, 

що збільшує ризики виробників сталі, а саме:

— надлишок пропозиції;

— торговельні суперечки;
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— низькі ціни на металопродукцію та низька 

прибутковість її виробників.

Основними чинниками, які можуть вплинути 

на уповільнення темпів зростання світового по-

питу на сталь, можуть стати:

— уповільнення темпів росту економіки Ки-

таю та її орієнтація на розвиток сфери послуг;

— зменшення попиту на сталь у країнах із 

розвиненою економікою;

— скорочення потреб у сталі на одиницю 

продукції у низці галузей промисловості.

Серед основних ризиків сталеплавильної га-

лузі експерти називають такі протекціоністські 

заходи урядів держав [7]:

— нетарифні бар’єри на імпорт сталі;

— обмеження експорту сировини;

— будівництво нових виробничих потужностей.

Не дивлячись на велику кількість ризиків у 

металургійній галузі, за оцінками OECD, у 2025 

році попит на сталь збільшиться до 2,3 млрд. т 

на рік. Середньорічне зростання у 2013–2025 рр. 

складе 3,7 %, з яких 64 % споживання припадати-

ме на будівельний сектор, 17 % — на автомобіле-

будування, 15 % — на виробництво технологічних 

машин та обладнання [3].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Стратегічно важливою для розвитку націо-

нальної економіки є зовнішньоекономічна діяль-

ність металургійних підприємств, від ефективності 

здійснення якої залежать не лише макроекономічні 

показники країни, а й добробут населення, оскіль-

ки саме ця галузь є основним джерелом валютних 

надходжень в Україну. Відтак, при формуванні 

конкурентної стратегії зовнішньоекономічної ді-

яльності вітчизняні металургійні підприємства-

експортери повинні розробити механізм управ-

ління, що заснований на всебічній модернізації 

виробництва, його переоснащенні, впровадженні 

технологій енергозбереження тощо. Це дозволить 

вітчизняним виробникам металопродукції ефек-

тивно конкурувати на світовому ринку та гармо-

нізувати інтереси підприємства, його власників і 

суб’єктів зовнішнього середовища.
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КЛАСТЕРИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розглядаються питання посилення конкуренції на сучасному етапі економічного 

розвитку. Показано, що досягнення конкурентних переваг може бути досягнуто при використанні клас-

терної моделі розвитку. Міжнародний досвід свідчить про високу ефективність функціонування регіо-

нальних кластерів.

Ключові слова: регіональна економіка, економіка, кластерна політика, глобалізація, конкуренція, клас-

тер, кластерний підхід, модель.

Summary. The article deals with the QUESTIONS OF increased competition in the modern stage of economic 

development. It is shown that the achievement of competitive advantages can be achieved by using a cluster model of 

development. International experience demonstrates the high efficiency of the functioning of regional clusters.

Key words: regional economics, economy, cluster policy, globalization, competition, cluster, cluster approach, model.

Постановка проблеми. У багатьох динамічно 

розвинених країнах, де зважена державна політика 

підтримки підприємництва спрямована на досяг-

нення соціально-економічного зростання, посту-

пово відбувається процес активної диверсифікова-

ної взаємодії малих, середніх і великих підприємств 

різних галузей, сфер і рівнів. Причому в різних 

країнах з ринковою економікою спостерігається 

певна закономірність, яка проявилася в найбільш 

успішному розвитку диверсифікованих об’єднань 

підприємств, що згрупувалися навколо великих 

фірм-лідерів на основі виробничо-технологічних, 

науково-технічних і комерційних зв’язків у межах 

географічно обмежених територій.

Як показує практика розвитку найбільш 

успішних фірм і економічних систем, що процві-

тають, найбільш ефективною формою економіч-

ного зростання є теорія кластерного механізму. В 

її основі знаходиться поняття «кластер» — зосере-

дження найбільш ефективних і взаємопов’язаних 

видів економічної діяльності, тобто сукупність 

взаємопов’язаних груп фірм, що успішно кон-

курують, які утворюють «золотий перетин», у 

західній інтерпретації «diamond — діамант» всієї 

економічної системи держави, і забезпечують 

конкурентні позиції на галузевому, регіонально-

му, національному та світовому ринках.

Кластерний підхід як один зі способів під-

вищення конкурентоспроможності економічно-

го розвитку регіонів отримав широкий розвиток 

у всіх країнах світу. Такий інтерес пояснюється 

широкомасштабним позитивним досвідом клас-

теризації економік багатьох розвинених країн, 

що довели ефективність кластерного підходу в 

підвищенні конкурентоспроможності економіки 

як окремих регіонів, так і країни в цілому. Підви-

щення конкурентоспроможності за допомогою 

кластерних ініціатив стає базовою складовою 

стратегій розвитку більшості країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженню кластерів присвячені роботи багатьох за-

рубіжних і вітчизняних учених. Вперше поняття 

кластера було введено в економічну теорію Май-

клом Портером. У книзі «Конкурентні переваги 

країн» (1990 р.) М. Портер розкрив феномен клас-

терів, висунувши теорію національної, державної 

та місцевої конкурентоспроможності в контексті 

світової економіки, обґрунтувавши історичні та ін-

телектуальні передумови теорії кластерів [1, с. 234]. 

Феномен кластерного розвитку економіки розгля-

нуто в роботах Р. Коуза («Теорія фірми»), Й. Шум-

петера («Динаміка конкуренції»), Ф. Перу (Теорія 

«полюсів зростання» або «полюсів розвитку»). У 

контексті регіонального розвитку і розміщення 

виробництва виокремлюються теорії І. Тюнена, 

В. Лаунхардта, А. Вебера, А. Сміта, Д. Рікардо, 

Е. Хекшера та Б. Оліна. У дослідженнях К. Ерроу, 

Р. Нельсона розглянуті проблеми модернізації 

ринкової структури та конкурентного розвитку 

як чинників підвищення інноваційної активнос-

ті економічних систем. Інституціональні пробле-

ми коопераційної взаємодії відображені в роботах 

О. Вільямсона, В. Нордхауза, Ф. Хайєка. У роботах 

Е. Ваілбрука, В. Ефименкова, Д. Іонеску, В. Княги-

нина, Д. Моірінга, А. Нолана, Г. Шепелєва, П. Ще-

дровицького досліджувалися особливості розвитку 

регіону за допомогою кластерних структур.

Метою статті є дослідження кластерного під-

ходу як одного зі способів підвищення конкурен-

тоспроможності економічного розвитку не тільки 

окремих регіонів, а й країни в цілому.

Виклад основного матеріалу. Кластер в еконо-

мічній літературі визначається як індустріальний 

комплекс, сформований на базі територіальної кон-

центрації та диверсифікації мереж спеціалізованих 

постачальників, основних виробників і споживачів, 

пов’язаних технологічним ланцюжком, що висту-

пають, альтернативою секторального підходу [2].

Для кластера обов’язковими вимогами є наяв-

ність приватної власності, конкуренції без монопо-

лії, принцип вільного ціноутворення, стабільність 

грошового обігу, економічна самостійність і відпо-
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відальність підприємців. Як єдиний інтеграційний 

і диверсифікований механізм він дозволяє зни-

жувати витрати виробництва і ліквідувати дублю-

вання. Коли фірми більш конкурентоспроможні 

разом, ніж окремо, це і є передумови до створення 

кластера як інноваційної форми диверсифікації та 

розвитку регіональної економіки.

Первісна ініціатива повинна виходити від 

ключових учасників, які диверсифікують свою 

господарську традиційно-інноваційну діяльність. 

Завданням кластера є зміцнення різних форм руху 

капіталу регіону і розвиток партнерських зв’язків 

бізнесу, влади та соціуму як усере дині кластера, 

так і поза ним — між кластерними об’єднаннями. 

Мотивами створення кластерних об’єднань мо-

жуть бути:

— диверсифікація традиційно-інноваційних 

партнерських зв’язків бізнесу, влади та соціуму;

— ефективне застосування високих технологій;

— підвищення інноваційно-інвестиційної 

активності регіонів;

— підтримка експорту;

— підготовка кваліфікованих фахівців [3].

Узагальнюючи досвід, отриманий за останні 

десять років розвитку кластерних систем в регі-

онах, можна сказати, що вони дали значний ім-

пульс розвитку регіонів тих країн, які застосували 

їх принципи.

В економічну літературу поняття «кластер» 

було введено Майклом Портером (1990 р.), згідно 

з яким кластери — це сконцентровані за геогра-

фічною ознакою групи взаємопов’язаних компа-

ній, спеціалізованих постачальників, постачаль-

ників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 

пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, 

університетів, агенцій зі стандартизації, а також 

торговельних об’єднань) в певних галузях, що кон-

курують, але разом з тим ведуть спільну роботу.

Він вивчав цю проблему за допомогою дослі-

дження конкурентних позицій більш 100 галузей 

різних країн. М. Портер звернув увагу на те, що 

найбільш конкурентоспроможні в міжнародних 

масштабах фірми однієї галузі зазвичай не без-

системно розкидані по різних державах, а мають 

властивість концентруватися в одній і тій же краї-

ні, а часом навіть в одному і тому ж регіоні краї-

ни. Одна або кілька фірм, досягаючи конкуренто-

спроможності на світовому ринку, поширює свій 

вплив на найближче оточення: постачальників, 

споживачів і конкурентів. У свою чергу, успіхи 

оточення підприємства позитивно впливають на 

подальше зростання конкурентоспроможнос-

ті цієї компанії. У результаті формується «клас-

тер» — співтовариство фірм, тісно пов’язаних 

галузей, які сприяють взаємному успішному зрос-

танню конкурентоспроможності один одного.

Для всієї економіки держави кластери ви-

конують роль головних центрів диверсифікації 

та розвитку внутрішнього ринку і бази міжна-

родної експансії. Слідом за першим кластером 

в економіці часто утворюються нові кластери, 

і, як наслідок, конкурентоспроможність регіо-

ну збільшується. Висока конкурентоспромож-

ність регіону тримається саме на сильних пози-

ціях окремих диверсифікованих кластерів, тоді 

як поза цими кластерами навіть найрозвиненіша 

економіка може показувати посередні результати. 

Коли формується диверсифікований кластер, усі 

вироб ництва починають надавати один одному 

підтримку саме у цьому кластері [4, с. 9].

Вигода від цього розповсюджується за всіма 

напрямками зв’язків. Нові виробники, що при-

ходять з інших галузей кластера, прискорюють 

розвиток, стимулюючи при цьому різні підходи 

до НДДКР і забезпечуючи необхідні кошти для 

впровадження нових стратегій. Відбувається віль-

ний обмін інформацією, нововведення швидко 

поширюються каналами диверсифікованих по-

стачальників або споживачів, що мають контакти 

з численними конкурентами. Взаємозв’язки усе-

редині диверсифікованого кластера часто абсо-

лютно несподівані, вони розширюють можливос-

ті конкурентної боротьби [5, с. 12].

Наявність диверсифікованих кластерів до-

зволяє регіональній економіці підтримувати свою 

перевагу перед іншими регіонами, більш схильни-

ми до оновлення та інновацій. Диверсифіковані 

кластери є причиною великих капіталовкладень і 

пильної уваги влади і соціуму, тобто кластер стає 

чимось більшим, ніж просто «сума окремих частин 

бізнесу». У процесі розвитку диверсифікованого 

кластера економічні ресурси починають надходити 

до нього з ізольованих галузей, які не можуть вико-

ристовувати їх так продуктивно, як це можливо за 

диверсифікованих партнерських зв’язків.

Таким чином, національна конкурентоспро-

можність багато в чому залежить від рівня роз-

витку окремих диверсифікованих кластерів. Цей 

факт має велике значення при здійсненні полі-

тики взаємодії та стратегічного розвитку бізнесу, 

влади і соціуму [6, с. 15].

В основі процесу утворення диверсифіко-

ваного кластера лежить обмін інформацією про 

потреби і технології між галузями, про покупців і 

постачальників. Конкуренція між підприємства-

ми кластера може негативно вплинути на обмін ін-

формацією, тому що кожен з них хоче користува-

тися нею самостійно. Механізмами, які сприяють 

взаємному обміну між диверсифікованими класте-

рами, є ті умови, що сприяють більш легкому руху 

інформації та координації інтересів горизонтально 

і вертикально пов’язаних між собою фірм [7]. Фак-

торами, що полегшують рух інформації, є:

— особисті взаємовідносини;

— зв’язки, що виникають у наукових спільно-

тах, професійних асоціаціях;
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— зв’язки, зумовлені географічною близькістю;

— галузеві асоціації, які обслуговують кластери;

— норми поведінки, такі як віра в тривалі й 

міцні партнерські взаємини [8].

Диверсифіковані кластери конкурентоспро-

можних галузей — це вертикальний ланцюг, що 

складається з великої кількості послідовних ступе-

нів і галузей, які забезпечують його обладнанням та 

іншими спеціалізованими ресурсами. Створення 

диверсифікованих кластерів прискорює процес в 

окремо взятих галузях, сприяє сплеску інновацій та 

зміцнює здатність конкурувати на світовому ринку.

Рівень конкурентоспроможності виявляється 

все більш залежним не від виробничих факторів, 

а від здатності фірми створювати і застосовувати 

знання і нові технології сьогодення. Розвиток ін-

формаційних технологій та виробництво нових 

матеріалів створюють умови для потоку нововве-

день і змін практично в кожній галузі.

Можна виокремити сім характерних особли-

востей диверсифікованих кластерів, комбінації яких 

тією чи іншою мірою притаманні будь-якому з них:

1. Географічна — коли побудова диверсифі-

кованих кластерів чітко пов’язана з певною те-

риторією, починаючи від місцевих кластерів до 

глобальних. (Наприклад: аерокосмічний дивер-

сифікований кластер).

2. Горизонтальна — коли кілька галузей/сек-

торів можуть входити на рівних правах до більш 

великого диверсифікованого кластера.

3. Вертикальна — характеризує диверсифі-

ковані кластери з ієрархічним зв’язком суміжних 

етапів виробничого або інноваційного процесу.

4. Латеральна — відображає об’єднання в ди-

версифікований кластер різних секторів однієї га-

лузі, які забезпечують економію за рахунок ефекту 

масштабу, що призводить до нових можливостей.

5. Технологічна — вона відображає сукупність 

виробництв, пов’язаних однією і тією ж технологією.

6. Фокусна — являє диверсифікований клас-

тер фірм, зосереджених навколо одного цен-

тру — великого підприємства-лідера, НДІ або 

університету.

7. Якісна — визначає диверсифікований клас-

тер фірм, який удосконалюються в усіх сферах 

взаємодії, сприяючи підвищенню конкуренто-

спроможності кожного члена кластера і цим поси-

люючи економічне становище всього регіону [9].

Як показує світова практика функціонування 

найбільш розвинених економічних систем, високу 

конкурентоспроможність і стабільне економічне 

зростання насамперед забезпечують фактори, що 

стимулюють поширення нових технологій. Вра-

ховуючи ту обставину, що сучасні конкурентні 

переваги практично повністю забезпечуються за 

рахунок переваг у технологіях виробництва, управ-

ління, організації просування товарів, успішний 

розвиток конкурентоспроможності економічної 

системи можливий при комплексному викорис-

танні теорій кластерного механізму і сучасних кон-

цепцій інноваційного розвитку.

Під диверсифікованим кластером інноваційної 

активності розуміється сукупність базисних ново-

введень, сконцентрованих на певному періоді часу 

і в певному економічному просторі. Кластерна фор-

ма організації інноваційної діяльності призводить 

до створення особливої форми інновації — «сукуп-

ного диверсифікованого інноваційного продукту». 

Така інновація є продуктом діяльності декількох 

фірм або дослідницьких інститутів, що дозволяє 

прискорити їх поширення мережею взаємозв’язків 

у загальному регіональному економічному просто-

рі. Крім того, різноманітність різних джерел тех-

нологічних знань і зв’язків полегшує комбінацію 

факторів досягнення конкурентних переваг і стає 

передумовою будь-якої інновації. Об’єднання в 

диверсифікований кластер на основі вертикальної 

інтеграції формує не спонтанну концентрацію різ-

номанітних технологічних винаходів, а певну систе-

му поширення нових знань і технологій. При цьому 

найважливішою умовою ефективної трансформації 

винаходів у інновації, а інновацій — у конкурентні 

переваги є передумовою формування мережі стій-

ких партнерських зв’язків між усіма учасниками ди-

версифікованого кластера [10].

Розвиток міжнародної конкуренції призвів 

до створення нових теорій формування конку-

рентних переваг, в рамках яких досягнення між-

народних переваг, розвиток конкурентоспромож-

ності ґрунтується на детермінантах національного 

«золотого перетину» і функціонує у формі широ-

ких конкурентних диверсифікованих кластерів 

галузей регіональної економіки.

Інноваційний диверсифікований кластер 

являє собою об’єднання різних організацій (про-

мислових компаній, дослідницьких центрів, ор-

ганів державного управління, громадських ор-

ганізацій тощо), яке дозволяє використовувати 

переваги двох способів координації економічної 

системи — внутрішньо фірмової ієрархії і ринко-

вого механізму, що дає можливість більш швидко 

й ефективно розподіляти нові знання, наукові 

відкриття та винаходи всередині регіону.

Перевагою диверсифікованого кластера також 

є ефект охоплення, що виникає при існуванні фак-

тора виробництва, який може бути використаний 

одночасно для виробництва декількох видів про-

дукції. Цей фактор характеризується багатофунк-

ціональною природою. При угрупованні фірм у 

диверсифіковані кластери ефект охоплення зна-

чно посилюється, оскільки виникає можливість 

використовувати багатофункціональний фактор 

на різних підприємствах при мінімізації транзак-

ційних витрат, пов’язаних з його переданням.

Висновки. Інноваційна структура диверси-

фікованого кластера сприяє зниженню сукупних 
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витрат на дослідження і розробку нововведень за 

рахунок підвищення ефекту виробничої струк-

тури, що дозволяє учасникам кластера стабіль-

но здійснювати інноваційну діяльність протягом 

тривалого часу. Виникнення і розподіл диверси-

фікованих кластерів та інноваційної активності на 

регіональному рівні є закономірними процесами. 

Тенденції до утворення диверсифікованих класте-

рів найчастіше мають спільну наукову або вироб-

ничу базу, більше того, успішний розвиток дивер-

сифікованого кластера може бути гарантований 

лише за умови, що наукова база дозволяє побу-

дувати кластер не за спеціалізованим, а за дифе-

ренційованим типом. Формування інноваційних 

диверсифікованих кластерів сприяє ефективній 

інтеграції інтелектуальних і фінансових ресурсів 

як всередині, так і за межами кластера. Іннова-

ційні диверсифіковані кластери грають роль ме-

ханізму підвищення конкурентоспроможності 

на всіх рівнях економічної системи, стають най-

більш дієздатної формою організації економічної 

діяльності, двигунами економічного зростання та 

соціального прогресу, а також перетворюються на 

найбільш прогресивну форму організації сучас-

ного господарства регіональної економіки.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО СУПРОВОДЖУВАНОСТІ

Анотація. У статті розглядається створення моделі для оцінювання якості програмних засобів на осно-

ві супроводжуваності. Розроблена модель надає можливість проводити ефективне оцінювання супроводжу-

ваності програмного забезпечення.

Ключові слова: якість програмного забезпечення, супроводження програмного забезпечення, метрики 

програмного забезпечення.

Summary. The article describes model for evaluating software quality based on software maintenance. The model 

provides an opportunity to make effective evaluation of software maintenance.

Key words: software quality, software maintenance, software metrics.

Постановка проблеми. Розробка програм-

них засобів (ПЗ) досягла такого рівня розвитку, 

що стало необхідно використовувати інженерні 

методи, у тому числі для оцінювання результатів 

проектування на етапах життєвого циклу, конт-

ролю досягнення показників якості та їх метрич-

ного аналізу, оцінки ризику і міри використання 

готових компонентів для зниження вартості роз-

робки нового проекту. Основу інженерних мето-

дів у програмуванні складає підвищення якості, 

для досягнення якого сформувалися методи ви-

значення вимог до якості, підходи до вибору й 

удосконалення моделей метричного аналізу по-

казників якості, методи кількісного вимірюван-

ня показників якості на етапах ЖЦ [1].

Супроводжуваність — це термін, найбільш 

тісно пов’язаний із гнучкістю програмного забез-

печення і значним зменшенням довгострокових 

витрат. Часто можна зустріти такі визначення су-

проводжуваності, як «зусилля, які необхідно при-

класти, щоб реалізувати задану функціональність» 

або «система володіє супроводжуваністю, якщо ви-

правлення незначних помилок не вимагає значних 

витрат». Окрім таких визначень, також існують різ-

ні, засновані на метриках підходи, які визначають 

«супроводжуваність» як залежність від різних вимі-

рювальних властивостей системи, таких як сильна 

зв’язність. Загальною проблемою такого підходу є 

нестача пояснень для відібраних критеріїв і тенден-

ція до обговорення свого роду технічної краси, але 

не поліпшення супроводжуваності програмного за-

собу. Супроводжуваність є однією із найважливіших 

характеристик програмних систем. Тому нагальним 

завданням програмної інженерії є визначення ме-

трик супроводжуваності ПЗ, на підставі яких мож-

на давати чіткі чисельні оцінки супроводжуваності 

конкретних програмних систем.

Аналіз досліджень і публікацій. Використан-

ня метрик в оцінці якості програмного продукту 

вперше в програмній інженерії було широко роз-

горнуто в роботах Холстеда. Подальший розвиток 

цей напрям одержав у роботах Майерса, Джилба, 

Хансена, у розробці стандартів IEEE стосовно про-

цесу розробки програмного забезпечення. У 2008 

році проводилося дослідження методів обслугову-

вання програмного забезпечення в німецьких IT-

компаніях. За результатами цього статистичного 

дослідження вийшло, що 60 % із 47 респондентів 

вважають супроводжуваність програмного про-

дукту «істотною проблемою», але тільки 20 % ви-

конали певну перевірку супроводжуваності під час 

перевірки якості. Критерії, використовувані цими 

20 % відсотками для оцінки супроводжуваності, 

значно відрізнялися і варіювалися від цикломатич-

ної складності, кількості рядків у методі або оцінки 

архітектури застосування [2, c. 12].

Можна сказати, що є деяка загальна позиція 

відносно того, що фактично являє собою «супро-

воджуваність» і як вона може бути оцінена. Але 

також необхідно відмітити, що така позиція не 

зовсім вірна, тому що у такому разі «супроводжу-

ваність» розглядається як атрибут системи. Проте 

таке сприйняття дуже обмежене і нехтує іншими 

чинниками, які роблять сильний вплив на супро-

воджуваність програмного забезпечення, такими 

як кваліфікація програмістів, організація управ-

ління знаннями і відповідних інструментів. Цей 

недолік найочевидніше проявляється, коли справа 

доходить до оцінювання «легкості» для читання, 

оскільки здатність читати є, передусім, не здатніс-

тю документу або програми, а відноситься до на-

вичок читача (тобто у цьому випадку програміста).

Тому необхідно стверджувати, що супрово-

джуваність залежить не лише від особливостей 

системи, але і торкається трьох різних вимірів:

— навички персоналу в організації, що вико-

нує обслуговування програмного забезпечення;

— технічні властивості цієї системи;

— розробка вимог [3, c. 8].

Мета статті полягає у розгляді можливості за-

стосування двовимірної моделі оцінювання супро-

воджуваності ПЗ, що включає опис статичних даних 

про програмну систему та опис дій над системою у 

процесі її використання й розвитку.
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Виклад основного матеріалу. У доповненні до 

навичок і технічних властивостей також важливу 

роль у визначенні супроводжуваності грає роз-

робка вимог, тому що відповідь на питання: на-

скільки гнучкою має бути система, і яка мета такої 

гнучкості — повинен закладатися на цьому етапі. 

Наприклад, після реалізації якого-небудь модуля 

найпростішим шляхом, без урахування якої-не-

будь гнучкості, витрати на супроводження (напри-

клад, додавання функціональності) можуть бути 

значно нижчі, ніж якби систему спочатку проекту-

вали з численними рівнями варіації поведінки, що 

могло б ніколи не використовуватися.

Для оцінки супроводжуваності програмного 

засобу був запропонований метод, заснований 

на метриках, які, як вважають, зачіпають супро-

воджуваність. Як правило, ці методи використо-

вують низку відомих метрик, таких як кількість 

рядків коду, метрика Холстеда або метрика ци-

кломатичної складності, і об’єднують їх в єдине 

значення — індекс супроводжуваності [4, c. 21].

Хоча такий індекс і може виставити коре-

ляцію з економічними подіями, він страждає від 

серйозних недоліків. По-перше, він враховує 

тільки технічні властивості системи. По-друге, 

індекс супроводжуваності обмежує себе власти-

востями, які можуть бути виміряні автоматично, 

аналізуючи вихідний код. На жаль, багато істот-

них якісних проблем, таких як використання від-

повідних структур даних і зрозумілої документа-

ції, є семантичними поняттями і не можуть бути 

проаналізовані автоматично [5, c. 13]. Тому для 

оцінювання супроводжуваності індексу супрово-

джуваності недостатньо.

Оцінка супроводжуваності полягає в оціню-

ванні повноти й достовірності документації про 

стани програмного засобу та його компонентів, 

усіх передбачуваних і виконаних змін. Це дозво-

ляє встановити поточний стан версії програм у 

будь-який момент часу й історію розвитку.

На початковому етапі необхідно виокремити 

чинники, які впливають на супроводжуваність 

програмного засобу. Супроводжуваність характе-

ризується такими властивостями:

— модифікуємість;

— тестуємість;

— аналізуємість.

Подальший аналіз цих чинників показує, 

що при збереженні послідовної моделі, яка опи-

суватиме взаємозв’язки між різними якісними 

критеріями, результати розрахунків оцінки су-

проводжуваності будуть некоректними. Причина 

цього в тому, що послідовна модель змішує вузли 

двох різних типів: особливості системи і дії над 

системою. Під особливостями системи слід розу-

міти  властивості супроводжуваного програмного 

забезпечення, наприклад, структурованість про-

грамного засобу [6, c. 421]. Під діями над систе-

мою необхідно прийняти операції, які можуть 

бути проведені при супроводженні програмного 

засобу, наприклад, модифікація коду програміс-

том. Приклад цієї проблеми наведений на рис. 1.

Рис. 1. Характеристики критерію якості 

«Супроводжуваність»

На рис. 1 сірим кольором відмічені характе-

ристики, які відносяться до дій над системою, а 

білим — системні особливості. Таким чином, мо-

дель має описуватися так: коли ми супроводжуємо 

систему і повинні змінити її, то модифікація таким 

або іншим чином станеться під впливом структу-

рованості системи. Така суміш дій та особливостей 

системи може впливати на результати оцінювання 

супроводжуваності. Наприклад, можна отримати 

різні результати після внесення змін до вихідного 

коду програмістами з кваліфікацією різного рівня, 

що буде потім впливати на інші атрибути супрово-

джуваності програмного засобу [7, c. 67]. Попри те, 

що на перший погляд це неважливо, але необхідно 

стверджувати, що така суміш дій і особливостей 

лежить в корені більшості проблем, з якими стика-

ються відомі моделі якості.

Оскільки фактичні зусилля на супроводжен-

ня сильно залежать від типу системи і виду діяль-

ності при супроводженні, очевидно, що потреба у 

відмінності дії над системою та її особливостями 

украй важлива. Це дозволить позбавитися залеж-

ностей типу «атрибут системи — дія над системою».

Відділення дій від даних призводить до дво-

вимірної моделі, яка розцінює дії і дані як рядки 

і стовпці матриці з поясненнями їх взаємозв’язку 

як елементів матриці.

Вибір дій залежить від процесу розробки і 

 обслуговування в організації, яка використовує 

модель якості. Нехай, наприклад, організація ви-

користовує стандарт IEEE-1219 для організації 

процесу супроводу [8, c. 183]. Цей стандарт по-

зиціонує супроводже ння як модифікацію про-

грамного засобу після передання в експлуатацію, 

покращення показників продуктивності тощо. 

Модель процесу супроводу наведена на рис. 2.

Тепер у листя дерева супроводу є чітке за-

вдання. Двовимірна модель даних про стан про-

грамного засобу змодельована без вузлів, заснова-

них на діях, таких як легкість для читання (рис. 3).
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інтеграція цих двох сутностей — даних і дій — 

надає точки зіткнення членам технічного штату 

і менеджерові для визначення способу мож ливої 

оптимізації. Модель дозволяє розробникам по-

яснювати комерційну дію власності організації 

або системи менеджерам. У свою чергу, менеджер 

може використати модель, щоб ідентифікувати 

причини небажаних витрат на різних етапах су-

проводу програмного засобу.
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Рис. 2. Приклад дерева дій

Рис. 3. Приклад дерева даних

Очевидно, що міра деталізації даних, наведе-

на в прикладі, занадто груба для належної оцінки 

даних. На практиці далі необхідно провести де-

композицію цього дерева даних до детальніших, 

матеріальних даних (атомарних даних). Оскільки 

багато важливих атомарних даних є семантични-

ми і необчислюваними, тому потрібно розрізняти 

три категорії даних:

— обчислювані дані, які можуть бути витяг-

нуті або розраховані за допомогою інструменту;

— дані, які вимагають ручного аналізу;

— дані, які можуть бути  розраховані, але при 

цьому вимагають ручний аналіз [9, c. 54].

Взаємозв’язок між атомарними даними і діями 

може бути краще всього виражений матрицею, що 

наведено на рис. 4. Матриця показує, як дані впли-

вають на дії, дозволяють об’єднувати результати з 

атомарного рівня на більш високий рівень в обох де-

ревах через однозначну семантику листя, а також до-

зволяють провести перевірку цілісності моделі [10].

Висновки. Використання запропонованої 

якісної моделі для оцінювання стану велико-

масштабних систем програмного забезпечення 

приведе до отримання необхідної інформації і для 

технічного штату, і для менеджерів проектів, і для 

менеджерів за продукці єю. На додаток до цього 

Рис. 4. Матрична модель, 

яка пояснює зусилля на супроводження
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Анотація. У статті розглянуті методичні підходи до сценарного прогнозування соціально-економічних 

процесів, основані на системному характері дослідження. Проведено порівняльний аналіз традиційних мето-

дів прогнозування, сформульовано основне завдання сценарного прогнозування.

Ключові слова: маркетингові дослідження, моделювання, етапи моделювання, сценарне прогнозування, 

складні системи, модель системи, об’єкт управління, суб’єкт управління, стохастична невизначеність.

Summary. The thesis studies methodological approaches to scenario prediction of social and economic processes 

based on system research. Comparative analysis of traditional methods of prediction was carried out, fundamental 

objective of scenario modeling was formulated.

Key words: marketing research, modeling, stages of modeling, scenario prediction, complex systems, system model, 

management object, management subject, stochastic uncertainty.

Постановка проблемы. В настоящее время су-

ществует огромное множество эффективных ме-

тодов обоснования научных прогнозов. При этом 

методы прогнозирования различаются не столько 

процедурой получения прогнозного результата, 

сколько способом описания объекта и среды, 

взаимным соответствием исходной информации 

и самого метода, а также соответствием прогно-

стической силы и возможностей метода целям 

прогноза. Сценарное прогнозирование является 

одним из наиболее эффективных инструментов 

предвидения вариантов развития тех или иных 

социально-экономических явлений. Прогнозные 

сценарии включают в себя прогнозные модели, 

описывающие возможные направления разви-

тия процесса с учетом воздействия основных 

факторов прогнозного окружения, и комплекс 

управляющих воздействий, направленный на ми-

нимизацию последствий кризисных ситуаций и 

повышение эффективности функционирования 

социально-экономических систем.

Для современного этапа развития теории и 

практики маркетинговых исследований стано-

вится характерной новая система взглядов, ко-

торая меняет традиционные понятия о методах 

моделирования и прогнозирования и позволяет 

использовать возможности инноваций и идей 

творческого, креативного мышления.

Цель статьи — анализ и систематизация су-

ществующих математических методов моделиро-

вания и прогнозирования, рассмотрения возмож-

ности применения сценарного прогнозирования 

в маркетинговых исследованиях.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Выявлению и анализу существующих и ак-

тивно используемых в практике корпоративного 

управления специальных технологий, методов и 

универсальных методик прогнозирования раз-

вивающихся экономических объектов посвяще-

на фундаментальная исследовательская работа 

Э. Янча, эконометрические методы прогнозиро-

вания отражены в работах Дж. Джонстона, К. До-
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угерти и других авторов. Основные положения 
сценарного моделирования и прогнозирования 

социально-экономических систем, подходы 

к построению сценариев изложены в работах 

О. М. Писаревой [1; 2], О. Ю. Шибалкина [3], 

А. В. Назаренко и О. С. Звягинцевой [4].

Изложение основного материала. Под методом 

прогнозирования понимают способ исследова-

ния объекта прогнозирования с целью получения 

прогнозной информации. По степени формали-

зации различают интуитивные, формализован-

ные и комбинированные (гибридные) методы 

прогнозирования. Генератором множества допу-

стимых прогнозных заключений при использо-

вании методов интуитивного прогноза является 

эксперт либо группа экспертов. При этом меха-

низм выработки заключения представляет собой 

интуитивно-логический анализ ситуации и может 

строиться на основе прямой оценки объек та про-

гнозирования (методы индивидуального интер-

вью, коллективных комиссий и т. д.) либо включать 

механизм обратной связи (групповые экспертные 

оценки, метод мозгового штурма и т. д.).

Формализованные методы прогнозирования 

базируются на использовании преимущественно 

фактографических источников информации, од-

нако в некоторых ситуациях возможно исполь-

зование и экспертной информации. По своему 

содержанию они представляют собой генераторы 

прогнозной информации, построенные с помо-

щью математических методов и моделей.

Комбинированные методы прогнозирования 

являются, по сути, специальными методиками (про-

цедурами) проведения прогнозных исследований 

и реализуют с той или иной степенью успешности 

принцип системности прогноза (сценарный метод, 

метод анализа иерархий и т. д.). Являясь гибридными 

по своему существу, они могут объединять в рамках 

единой методики как интуитивные, так и формали-

зованные методы, основанные как на фактографиче-

ской, так и на экспертной информации.

Предметом нашего исследования в рамках 

формализованных методов описания обоснова-

ния и проведения прогнозных исследований со-

циально-экономических объектов будут матема-

тические методы и модели прогнозирования.

На сегодняшний день наиболее распростра-

ненными инструментами обоснования социаль-

но-экономических прогнозов с помощью методов 

математического моделирования можно назвать:

— экономико-статистические (эконометри-

ческие) методы и модели;

— математические методы обработки экс-

пертной информации;

— методы прогнозирования на основе дескрип-

тивных моделей (статических и динамических).

Использование базовых методов прогнози-

рования в ходе составления прогнозов развития 

социально-экономических систем носит в неко-

торой степени ограниченный характер, практиче-

ски не решает проблем комплексного предвидения 

развития объекта прогнозирования и оставляет от-

крытой тему формирования активного прогноза, 

т. е. не касается вопросов оценки возможных до-

пустимых и эффективных воздействий на будущие 

состояния системы. В качестве альтернативного 

решения отмеченных проблем может быть предло-

жено использование несколько иной методологии 

прогнозирования, нежели методология т. н. клас-

сического прогноза, исходящая из принципа объяс-

нимости будущего через прошлое [5, с. 85–86].

Данный подход предполагает собственную 

методику и более комплексный инструмент про-

гноза в части его технологии и известен как сце-

нарный подход к прогнозированию. Сценарное 

прогнозирование является, по сути, специальной 

методикой проведения прогнозных исследований 

и реализует с той или иной степенью успешности 

принцип системности прогноза. Вся совокуп-

ность процедур данного подхода строится на со-

четании содержательного логико-эвристического 

подхода с формальными методами исследования 

систем, прежде всего средствами экономико-

математического моделирования. Как правило, 

внешне они организуются как интерактивные 

процедуры, подразумевающие подключение ин-

теллекта исследователей-специалистов на том 

или ином этапе вычислений. Особенностью дан-

ного инструментария прогнозирования является 

его жесткая ориентация на цели прогнозирова-

ния, так как именно они позволяют вычленить 

исследуемую систему из общей картины реально 

функционирующей среды, определить перечень 

существенных для исследования связей, зависи-

мостей, индикаторов, параметров, оценить функ-

ционально-технологическую и прагматическую 

пригодность тех или иных математических ме-

тодов как средств описания и изучения свойств 

объек та исследования [5, с. 120–121].

Сценарное прогнозирование социально-

экономического развития представляет собой 

методику реализации системного исследования 

сложных развивающихся объектов. Характерные 

его особенности в сравнении традиционными ме-

тодами прогнозирования представлены в табл. 1.

Возможность использования экономико-

математического моделирования в маркетинго-

вых исследованиях рынка ранее исследовалась 

авторами [6, с. 316]. Основным объектом иссле-

дования были методы моделирования и средства 

формализации маркетинговых процессов. Осо-

бенность этих методов состоит в создании систе-

мы альтернативных решений, из которой можно 

было бы выбрать оптимальное решение, с целью 

выявления новых потребностей рынка и опре-

деления новых направлений в производстве для 
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Таблица 1

Сравнительные особенности базовых методов прогнозирования

 Тип методов

прогноза

Характерные черты

метода (подхода) 

Эконометрические 

методы и модели 

прогнозирования

Сценарный подход 

к прогнозированию

Экспертное 

прогнозирование

Видение тенденций будущего Фокусированное Системное Фокусированное

Основополагающая парадигма Инерционность
Изменчивость, 

неопределенность
Уникальность

Тип переменных факторов

Количественные, 

объективно оценённые, 

известные

Количественные 

и качественные, 

субъективно и 

объективно оценённые, 

известные и латентные

В большей степени 

качественные, чем 

количественные, 

субъективно оценённые, 

известные и латентные

Взаимосвязи в рамках модели
Статические, фиксиро-

ванной структуры

Динамические, развива-

ющейся структуры

Рассматриваются при 

необходимости

Основание для объяснения 

будущего

Прошлое объясняет 

будущее

Будущее — причина дей-

ствий в настоящем

Будущее — субъективное 

представление опыта, 

знаний, интуиции 

эксперта

Степень видения будущего Однозначно и конкретно
Множественно и 

размыто

Однозначно либо 

субъективно вероятност-

но заданно

Характерные методы
Количественные, 

детерминированные

Структурно-целевой 

анализ, математическое 

моделирование

Интуитивно-логический 

анализ

Характер отношения 

к будущему

Пассивное или адаптив-

ное (будущее происходит) 

Активное и креативное 

(будущее осуществляется) 

Определяется формули-

ровкой задачи

Характерный период 

упреждения

Краткосрочный, 

среднесрочный

Среднесрочный,

долгосрочный, 

дальнесрочный

Краткосрочный, 

долгосрочный, 

дальнесрочный

Источник: [1, с. 48].

их наилучшего удовлетворения. Большую часть 

управленческих решений в маркетинге, по мне-

нию авторов, справедливо относят к классу слож-

ных управленческих решений.

В общем случае цель сценарных построений 

прогноза может сводиться к трем базовым поста-

новкам или их различным комбинациям:

1. Наблюдение за развитием системы при 

различных гипотезах относительно механизма 

формирования этого развития.

2. Обнаружение критических ситуаций, «уз-

ких мест» в развитии системы.

3. Разработка и оценка эффективных страте-

гий решения проблем будущего развития.

Таким образом, как любой метод научного 

познания сценарный прогноз во всей его полноте 

реализует все основные функции научного иссле-

дования: описательную, объясняющую, предска-

зательную и предписательную.

В целом построение сценариев направлено на 

решение двух основных проблем. Во-первых, вы-

деление ключевых моментов развития исследуемо-

го объекта и разработка на этой основе качествен-

но различных вариантов его динамики. Во-вторых, 

всесторонний анализ и оценка каждого из полу-

ченных вариантов, изучение его структурных осо-

бенностей и возможных последствий реализации.

Таким образом, сценарий всегда рассматри-

вается в динамике, то есть подразумевает раз-

вертывание «истории» исследуемого объекта во 

времени и/или пространстве. Следовательно, в 

сценарном пространстве отдельный сценарий 

представляет собой не точку, а вектор либо траек-

торию, которая показывает изменение характери-

стик системы в течение заданного ряда итераций.

Описание конкретных сценарных методик 

строится в основном на понятийном и термино-

логическом аппарате теории систем.

Система — это множество связанных между 

собой элементов R, определяемое такими харак-

теристиками, как целостность, структура, а также 

рядом других, определяющих некоторым образом 

ее специфику (иерархичность, функциональность, 

динамичность, самоорганизация, управляемость, 

целенаправленность и др.). С точки зрения фор-

мально-логического подхода система определяется 

как некое множество, на котором реализуется зара-

нее данное отношение R с фиксированными свой-

ствами P. Целостность означает принципиальную 

неприводимость свойств системы к простой сумме 

свойств элементов, ее составляющих, а также пер-

вичностью системных свойств над соответствую-

щими элементарными характеристиками. Любая 

система задается структурой, т. е. относительно 
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устойчивой фиксацией связей между элементами 

системы. Структура — категория, характеризующая 

распределение и взаимодействие в пространстве и 

во времени элементов, связей и отношений между 

ними. Она фиксирует целостность системы. С од-

ной стороны, структура полностью определяется 

свойствами система, а с другой — является абстрак-

цией, конструируемой исследователем.

Традиционно в развитии систем различа-

ют два взаимосвязанных процесса: относитель-

но быстрые качественные изменения состава, 

и/или структуры, и/или свойств системы (т. н. 

«скачки развития») и относительно медленное 

количественное изменение тех же характеристик 

системы. В связи с этим выделяют революцион-

ные и эволюционные типы развития. Заметим 

также, что выделяют четыре стадии в жизнеде-

ятельности любой системы: зарождение, разви-

тие, деградация, отмирание.

В практике научных исследований принято 

различать так называемые простые и сложные си-

стемы. Самое простое основание данному деле-

нию — характер и число взаимосвязей между эле-

ментами системы, в частности информационных. 

Исходя из определения, можно констатировать, 

что любая социально-экономическая система 

определяема как сложная.

В практике проведения прогнозных исследо-

ваний любого социально-экономического объек-

та на основе сценарного подхода можно выделить 

несколько базовых укрупненных структурных 

элементов этого процесса:

— субъект управления как источник иници-

ализации прогнозного исследования и потреби-

тель прогнозной информации;

— объект управления, в рамках которого вы-

деляется управляемая система, ее подсистемы и 

элементы, а также определяются объекты прогно-

за, его цели и задачи;

— субъект исследования — соответствующим 

образом организованный коллектив специали-

стов, проводящих прогнозные исследования;

— среда — совокупность материальных и не-

материальных условий, обстоятельств, в которых 

находятся субъект и объект управления, а также 

субъект исследования;

— модель системы — отражение существен-

ных характеристик, свойств реальной системы 

или ее частей посредством выбранного инстру-

ментария моделирования адекватно сформулиро-

ванным целям прогнозирования.

Таким образом, окончательно в терминах 

экономико-математического моделирования об-

щую задачу построения социально-экономиче-

ских сценариев с точки зрения специалистов-

исследователей можно представить следующим 

образом: изучается сложная, активная, открытая, 

динамическая, управляемая, не полностью на-

блюдаемая система. Необходимо описать вари-

анты ее возможного поведения в будущем в соот-

ветствии с ожидаемыми (вероятными) условиями 

функционирования.

В соответствии с поставленной задачей клю-

чевым понятием методологии сценарного подхо-

да является понятие неопределенности, т. е. ситу-

ации, когда частично или полностью отсутствует 

информация о структуре и/или возможных состо-

яниях системы, и/или окружающей ее среды, и/

или совокупности и характере взаимодействий в 

рамках системы, а следовательно, и ее будущего. 

Эффективное сценарное исследование преследу-

ет две цели в отношении неопределенности буду-

щих состояний системы:

— максимально возможно снизить ее, т. е. 

максимизировать наши знания и понимание 

объек та прогнозирования;

— расширить представление о том, что не 

предопределено, а следовательно, несет в себе не-

кую фундаментальную неопределенность суще-

ствования системы.

Способ изучения, моделирования характера 

влияния неопределенности на будущее состояние 

системы зависит от ее качества. В рамках сценар-

ного прогноза исследователю важно различать 

стохастическую и нестохастическую неопреде-

ленность объекта исследования. Под стохастиче-

ской неопределенностью понимается ситуация, 

когда известно множество возможных событий 

и вероятности их появления (в случае непрерыв-

ных случайных величин известна их плотность 

распределения). Нестохастическая неопределен-

ность проявляет себя через ситуацию, когда из-

вестно множество возможных событий, но не 

известны или не имеют смысла вероятности их 

появления, либо мы не можем выделить множе-

ство возможных событий (отсутствует качествен-

ная определенность системы или явления).

Разработка методологии сценарного подхода 

предполагает необходимым детальное исследова-

ние видов и источников возникновения неопреде-

ленности. Это позволяет очертить область прило-

жения сценарного подхода и выявить особенности 

его применения в различных ситуациях. Именно 

предположения исследователей и экспертов отно-

сительно ее характера и источников является осно-

вой создания сценариев развития объекта.

Можно выделить следующие важнейшие за-

дачи исследования, непосредственно стоящие 

перед аналитиками — субъектами исследования: 

анализ объекта прогнозирования, моделирова-

ние объекта и исследование модели, разработка 

пассивного прогноза и выявление на его основе 

возможных проблемных характеристик (зон) бу-

дущего, формулировка целей активного прогно-

за, разработка активного прогноза в форме вари-

антного представления будущего.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (24) 2013

76

Выводы. Сценарное прогнозирование со-

циально-экономического развития представляет 

собой методику реализации системного иссле-

дования сложных развивающихся объектов. Та-

ким образом, применение сценарного подхода в 

маркетинговых исследованиях дает возможность 

моделировать возможные варианты развития в ус-

ловиях стохастической и нестохастической неоп-

ределенности. Моделирование маркетинга явля-

ется основным инструментом функционирования 

предприятий в рыночных условиях. Под моделиро-

ванием маркетинга понимают, главным образом, 

набор мероприятий, направленных на моделиро-

вание рынка, объемов продаж, прогнозирование 

спроса, прибыли, действий конкурентов и прочее. 

Выбор и принятие маркетинговых решений на 

основе научных методов и экономико-математи-

ческого моделирования является актуальным на-

правлением в маркетинговых исследованиях.
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РОЗРОБКА КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФІРМИ

Анотація. У статті запропоновано методологію створення комерційної ідеї для підприємницької діяль-

ності інформаційної сфери. Сформовано основні етапи в процесі розробки ідеї. Проведено оцінку комерційної 

ідеї на предмет можливості її реалізації.

Ключові слова: комерційна ідея, потенційна ідея, інформаційна фірма, виставки, оцінювання, підпри-

ємницька діяльність.

Summary. This article proposes a methodology for creating business idea for the informational entrepreneurship. 

The main stages in the development of idea are formed. The estimation of commercial idea for the possibility of its 

implementation is held.

Key words: business idea, potential idea, information firm, exhibitions, estimation, entrepreneurial activity.

Постановка проблеми. Нові комерційні ідеї 

потрібні не тільки для того, щоб розпочати свою 

власну справу, але й для успішного функціонуван-

ня бізнесу на всіх його етапах. Створення успіш-

ної комерційної ідеї являє собою складне управ-

лінське та технічне завдання. Поспіх на цьому 

етапі може приректи ідею на невдачу. За статисти-

кою, невдалими є до 70–80 % новостворених ко-

мерційних ідей. Однак факт появи досить успіш-

них комерційних ідей свідчить про те, що цілком 

можливо створити вдалу ідею, яка принесе бага-

томільйонні прибутки, але для цього необхідними 

є: неординарність мислення, готовність до ризи-

ку, ретельність у процесі вибору та аналізу ідеї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

провідних вчених, які зробили значний внесок 

у методологію розробки комерційних ідей, слід 

відзначити таких науковців, як: А. Гулимова [1], 

І. З. Должанський, Т. О. Загорна [2], В. М. За-

рубінський [3], Д. Зудов [4], Ю. Н. Лапигін [5], 
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В. М. Попов [6], Р. Бренсон [7], Е. Робінс [8] та 

інші. Кожен з них надає своє бачення щодо роз-

робки бізнес-ідей, проте більшість методик не 

дозволяють достатньо повно і ретельно здій-

снювати покроковий аналіз новоствореної ко-

мерційної ідеї. Окрім того, в існуючій літературі 

приділено мало уваги створенню комерційних 

ідей фірм інформаційного профілю.

Метою дослідження є покращення якості 

створення комерційної ідеї на прикладі інформа-

ційної фірми.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо про-

цес створення комерційної ідеї для такого на-

прямку інформаційної підприємницької діяль-

ності, як виставкова сфера.

1-й етап. Вибір пріоритетної потенційної мож-

ливості.

Для початку запропонуємо такі потенцій-

ні можливості (позиції) використання виставок 

в підприємницькій ді яльності: виставки товарів 

масового споживання, виставки інвестиційних 

(промислових) товарів, виставки технологій, ви-

ставки домашніх тварин, виставки квітів, вистав-

ки картин, виставки книг.

Із запропонованих позицій оберемо саме ту, 

яка найбільш цікавить. Наприклад, обираємо 

таку позицію, як «виставки технологій».

2-й етап. Розробка комерційної iдеї з урахуван-

ням того, якi проблеми можуть бути вирiшені у ви-

падку реалізації цієї комерційної ідеї.

Проаналізуємо обрану позицію та запропо-

нуємо потенційнi комерційні ідеї, що відповіда-

ють на питання: «Яку проблему можна вирішити 

за допомогою запропонованої комерційної ідеї?» 

[9]. Проблеми та запропонованi потенційні ко-

мерційні ідеї, за допомогою яких вирішуються ці 

проблеми, зведемо до табл. 1.

Із наведених потенційних комерційних iдей 

необхідно обрати ту, яка найбільш близька, відо-

ма та зрозуміла. Припустимо, це буде: «Організа-

ція технологічних виставок різної тематики».

3-й етап. Уточнення комерційної iдеї з ураху-

ванням мо жливих змiн в потребах, смаках та упо-

добаннях споживачів.

Потреби, смаки та уподобання споживачів 

протягом певного часу змінюються. Тому потен-

ційну комерцiйну ідею, яка була запропонована 

для реалізації, потрібно скорегувати з урахуван-

ням таких основних факто рів: змiни у стилi жит-

тя людини; змiни в технологіях; змiни у віковій 

структурі населення; змiни в моді тощо.

Для цього потрібно відповісти на питання: 

«Яким чином кожен із названих факторів (на-

приклад, зміни в технологіях) може вплинути на 

сутність запропонованої комерційної ідеї?» Від-

повідаючи на поставлені питання, потрібно вне-

сти корективи в комерційну ідею, яка була раніше 

запропоно вана для реалізації.

Таблиця 1

Комеpційні ідеї та проблеми, 
які можуть бути вирiшені у випадку їх реалiзації

Потенційна 

комерцiйна ідея
Якi проблеми вирiшуються? 

1. Організація 

технологічних 

виставок різної 

тематики

1. Надання виставкових при-

міщень для проведення різно-

манітних заходів технологічного 

напрямку.

2. Ознайомлення цільової ауди-

торії відвідувачів з новинками 

усіх галузей економіки.

3. Створенння нових робочих 

місць.

Інші………………………………

2. Організація 

спеціалізованих 

технологічних 

виставок

1. Зосередженість конкретної 

проблематики в одному місці.

2. Здійснюється вагомий внесок 

у розвиток конкретної галузі.

3. Сприяння розвитку наукової 

думки.

Інші...................................

3......................... 1......................................

2......................................

3......................................

Наприклад, зміни у стилі життя людини зу-

мовлюють потребу в наяв ності послуг телефону, 

комп’ютера, Інтернет у виставковому центрі; змі-

ни в технологіях можуть стимулювати замовлення 

квитків на виставку через Інтернет; зміни у віковій 

структурі, а саме збільшення кількості людей пе-

редпенсійного віку, які мають недостатній досвід 

користування новітніми інформаційними техно-

логіями, може привести до організації виставок з 

використанням системи максимальної зручності та 

зрозумілості; зміни в моді мо жуть привести до про-

ведення виставок певного стилю, дизайну тощо.

Результати аналiзу вищенаведених факторiв, 

а також нових можли востей, якi відкриваються у 

випадку врахування цих факторiв, зручно заноси-

ти до табл. 2.

На підставі аналізу всіх цих змін формулюється 

уточнена комерційна ідея, наприклад: «Організація 
науково-технічних і промислових виставок різної те-
матики (енергетика, електроніка, телекомунікації 

та ін.) з використанням системи візуальних комуні-
кацій (для зручної навігації по виставці)».

4-й етап. Удосконалення комерційної ідеї з ме-
тою на дання їй більш привабливих рис.

На цьому етапі необхідно проаналізувати 

пропози ції щодо доопрацювання, удосконален-

ня, покращення висунутої ко мерцiйної ідеї з ме-

тою надання споживачу додаткових вигод, зруч-

ностей, пeрeваг тощо. Причому ці додаткові блага 

можуть надаватися споживачу за додаткову плату.

Наприклад, така комерційна ідея, як «Органі-

зація науково-технічних і промислових виставок 

різної тематики з викорстанням системи візуальних 

комунікацій» може бути більш конкретизована та 
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Таблиця 2

Урахування змін в потребах, 
смаках та уподобаннях споживачів

Зміни: 
Новi можливості, які відкриваються 

з урахуванням змін

Стилю життя

1. Наяв ність послуг телефону, комп’ю-

тера, Інтернет у виставковому центрі.

2. Наявність зон відпочинку, кафе, 

ресторану.

3..............................................

Технологій

1. Замовлення квитків на виставку 

через Інтернет.

2. Надання каталогу виставки кожному 

зареєстрованому відвідувачеві в друко-

ваній версії або на CD.

3..............................................

Вікової 

структури 

населення

1. Використанням системи максималь-

ної зручності та зрозумілості.

2...............................................

3...............................................

Моди

1. Проведення виставок певного стилю, 

дизайну.

2..............................................

3..............................................

Інші зміни

1..............................................

2..............................................

3..............................................

подана таким чином: «Організація науково-техніч-
них і промислових виставок різної тематики з вико-
ристанням системи візуальних комунікацій та мож-
ливістю розміщення й розповсюдження рекламних 
матеріалів замовника під час проведення виставкових 
заходів», що зменшить витрати замовника, покра-

щить якість ви конаної роботи тощо. Це і є новий, 

більш якісний варіант комерційної ідеї.

5-й етап. Вдосконалення комерційної iдеї за ра-
хунок внесення в цю iдею спеціальних знань та нави-
чок самого розробника.

Майбутній підприємець на цьому етапі пови-

нен внести в запропоновану комерційну ідею свої 

професiйні знання, якi вiн отримав у процесі нав-

чання або своєї роботи в iнших сферах діяльності. 

При цьому можна скористатися порадами знайо-

мих і близьких людей, а також людей, які заслуго-

вують на довіру, тощо.

Наприклад, спеціаліст, який розуміється на 

комп’ютерних технологіях, з урахуван ням своїх 

професійних знань може запропонувати таку ко-

мерційну ідею: «Організація науково-технічних і 
промислових виставок різної тематики з викорис-
танням системи візуальних комунікацій та можли-
вістю розміщення й розповсюдження рекламних ма-
теріалів замовника під час проведення виставкових 
заходів з отриманням можливості on-line доступу до 
виставки через встановлення системи відеокамер».

6-й етап. Оцiнювання комерційної iдеї на пред-
мет можливостi її ре алізації.

Після того, як комерційна ідея в основному 

сформована, доцільно провести її оцiнювання. 

Для цього можна скористатися таблицею з питан-

нями (табл. 3), на які потрібно відповісти.

Таблиця 3

Оцінювання комерційної ідеї 
на предмет можливості її реалізації

Питання Так Ні

Чи є потреба 

в додатковій 

інформації

1. Чи буде працювати Ваша ідея? +

2. Чи буде ця ідея спрацьовува-

ти протягом певного (визна-

ченого) часу? 

+

3. Чи будуть люди за це платити? +

4. Чи достатня кількість людей 

буде за це платити? 
+

5. Чи усвідомлюєте Ви, 

які потреби людей при цьому 

задовольняються? 

+

6. Чи знаєте Ви, якими будуть 

витрати на реалізацію висуну-

тої комерційної ідеї? 

+

7. Чи безпечна Ваша ідея? +

8. Чи законна Ваша ідея? +

9. Чи сподобається Ваша ідея 

іншим людям? 
+

10. Чи можете Ви знайти 

необхідну кількість грошей для 

реалізації ідеї? 

+

11. Чи потрібне Вам спеціальне 

обладнання? 
+

12. Чи володієте Ви необхідни-

ми навичками (знаннями) для 

реалізації ідеї? 

+

13. Чи потрібен Вам персонал 

зі спеціальними знаннями 

(навичками) для реалізації за-

пропонованої ідеї? 

+

14. Інші...............................

Висновок. Аналізуючи відповіді на наведені 

питання, формується остаточний ви сновок про 

суть комерційної ідеї та доцільність її запрова-

дження. Напри клад, це може бути такий висно-

вок: «Організація науково-технічних і промисло-

вих виставок різної тематики з використанням 

системи візуальних комунікацій та можливістю 

розміщення й розповсюдження рекламних мате-

ріалів замовника під час проведення виставкових 

заходів з отриманням можливості on-line до-

ступу до виставки через встановлення системи 

відео камер — є привабливою комерційною ідеєю, 

яку доцільно реалізувати і яка знайде свого спо-

живача на ринку».

З огляду на вищевикладене, можна зробити 

висновок, що розглянута методика створення 

комерційної ідеї, на відміну від інших підходів, 

дозволяє враховувати велику кількість важливих 

всебічних питань і формувати ідею поетапно та 
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ретельно. Це, у свою чергу, дозволяє підвищити 

якість розробленої ідеї та знизити ймовірність 

невдачі.

Розроблена методологія дозволить у перспек-

тиві створити програмний комплекс, який зна-

чно спростить процес прийняття рішень щодо 

комерційних пропозицій [10]. Запропоновані 

прикладні програмні продукти не будуть потребу-

вати спеціальних знань у галузі програмування та 

комп’ютерної техніки від економіста. Програмні 

продукти забезпечать ще більш точне, якісне та 

швидке розроблення комерційної ідеї.

Література

1. Гулимова А. Бизнес-тренинг: границы 

применения / Анна Гулимова // Управление пер-

соналом. — 2007. — № 6. — С. 50–56.

2. Должанський І. З. Бізнес-план: технологія 

розробки / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. — К. : 

ЦУЛ, 2009. — 384 с.

3. Зарубинский В. М. Бизнес-планирова-

ние развития предприятия (фаза планирова-

ния) / В. М. Зарубинский // Финансовый менед-

жмент. — 2005. — № 1. — С. 41–57.

4. Зудов Д. Интеллектуальные ресурсы в со-

временном бизнесе / Д. Зудов // Менеджмент се-

годня. — 2006. — № 2. — C. 24–31.

5. Лапыгин Ю. Н. Циклы брендинга / 

Ю. Н. Ла пы гин, Д. А. Мартасов // Региональная 

эконо мика: теория и практика. — 2012. — № 6. — 

С. 36–45.

6. Сборник бизнес-планов с комментариями 

и рекомендациями / под ред. В. М. Попова. — М. : 

Финансы и статистика, 2012. — 488 с.

7. Брэнсон P. Обнаженный бизнес / P. Брэн-

сон. — М. : Эксмо, 2009. — 304 с.

8. Роббинс Э. Удача и успех — ежедневно / 

Э. Роббинс ; пер. с англ. Л. А. Бабук. — Мн. : ООО 

«Попурри», 2003. — 240 с.

9. Козловський В. О. Основи підприємництва. 

Практикум : навчальний посібник / В. О. Коз-

ловський, Б. В. Погріщук. — Тернопіль : ТзОВ 

«Терно-Граф», 2009. — 297 с.

10. Куденко М. Ю. Інформаційне забезпе-

чення підготовки бізнес-плану / М. Ю. Куден-

ко, С. М. Осипенко, І. Є. Веремейчик // Вісн. 

Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. «Екон. науки». — 

2006. — № 1. — С. 68–71.



80

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

© В. К. Антошкін, 2013

УДК 332.146.2 В. К. Антошкін

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація. У статті визначено основні напрями здійснення соціальної політики та її вплив на соціально-
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Постановка проблеми. Нова державна соці-

альна політика, яка є невід’ємною та важливою 

складовою загальнодержавної політики, спря-

мована на досягнення якісно нового рівня роз-

витку продуктивних сил суспільства: посилення 

трудового, фінансового, ресурсного потенціалу 

держави; забезпечення потреб населення у пра-

ці, яка б дозволяла отримати гідні доходи для 

задоволення власних потреб людини; підви-

щення рівня економічного розвитку країни; до-

сягнення європейських стандартів рівня життя 

та соціального захисту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

нями забезпечення соціально-економічної безпе-

ки України в епоху глобалізації займаються відомі 

вчені і громадських діячі: З. Варналій, В. Горбулін, 

В. Кузьменко, В. Мунтіян, С. Полякова.

Метою статті є визначення основних напря-

мів здійснення соціальної політики та її вплив на 

соціально-економічну безпеку регіонів України.

Виклад основного матеріалу. Соціальну по-

літику слід органічно поєднувати з економічною 

політикою. В обох випадках вона спрямовується 

на трудову діяльність людей, на формування в 

них соціальних мотивів до ефективної праці і пе-

редбачає сприяння держави та інших соціальних 

інститутів всебічному використанню сукупної ро-

бочої сили, її захисту від безробіття.

Головними напрямами здійснення соціальної 

політики є:

— захист рівня життя за допомогою різних 

форм компенсації від підвищення цін, індексації;

— допомога найбіднішим сім’ям;

— допомога у разі безробіття;

— політика соціального страхування, вста-

новлення мінімальної заробітної плати для пра-

цівників;

— розвиток освіти, охорони здоров’я, довкіл-

ля передусім за рахунок держави;

— політика, спрямована на набуття громадя-

нами кваліфікації, гарантування процесу трудової 

діяльності відповідно до чинного законодавства.

Головною метою сучасної соціальної полі-

тики є створення умов для вільного всебічного 

розвитку людини, повної реалізації її здібнос-

тей і можливостей. У широкому значенні термін 

«соціальна політика» охоплює заходи уряду, які 

відносяться до всіх сфер життя суспільства: за-

безпечення населення відповідними грошовими 

доходами, житлом, робочими місцями, послугами 

соціальної інфраструктури і т. ін.

Сучасна соціальна політика в розвинених 

суспільствах, зокрема в ЄС, полягає в подоланні 

соціальної ізоляції, створенні умов для включен-

ня всіх груп населення до суспільного життя.

Соціальна політика у вузькому розумінні є 

системою перерозподілу суспільних благ між різ-

ними соціальними групами населення із вико-

ристанням механізмів податкової та бюджетної 

системи. Сфери діяльності соціальної політики 

виражаються через взаємопов’язані інституціо-

нальні комплекси соціального забезпечення, со-

ціальної допомоги та соціального захисту (рис. 1).

Рис. 1. Окремі складові соціальної політики 

(джерело: [1, с. 28])

Під соціальною політикою традиційно розумі-

ють політику держави, що має безпосереднє відно-

шення до добробуту людей, задоволення їхніх мате-

ріальних, соціальних та духовних потреб. Завданнями 

політики соціального розвитку виступають:

— створення умов для розвитку та відтворен-

ня трудового потенціалу;

— забезпечення раціональної зайнятості на-

селення;

— вдосконалення системи оплати праці як 

основи її дієвої мотивації;

— розвиток системи соціального партнерства;
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— забезпечення сприятливих умов для роз-

витку народонаселення;

— соціальна інтеграція та утвердження су-

спільної солідарності [2].

Соціальна політика держави формується й ре-

алізується в процесі діяльності суб’єкта не тільки в 

особі державних структур, але й органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, а також 

виробничих та інших колективів, тобто соціальна 

держава зацікавлена залучати як суб’єкти соціаль-

ної політики всі зацікавлені структури та особи. 

Вона спрямована на досягнення соціальних цілей і 

результатів, зв’язана з поліпшенням матеріального 

і соціального добробуту, підвищенням якості жит-

тя населення й досягненням суспільно-політичної 

стабільності, запобіганням можливого виникнен-

ня осередків соціальної напруженості.

На сучасному етапі побудови нової соціаль-

ної політики ключовим завданням є подолання та 

запобігання бідності населення. Бідність — одна 

з найбільш соціальних проблем в Україні, яка ви-

значає обмеженість доступу до ресурсів розвитку: 

якісних послуг освіти, охорони здоров’я, культу-

ри, можливостей розвитку дітей. Низький рівень 

доходів значної частини сімей у поєднанні із сут-

тєвою диференціацією доходів провокує соціаль-

ну напругу, протидіє успішному розвитку країни, 

визначає кризові процесі в сім’ї та у суспільстві.

Проблемними питаннями на шляху подолан-

ня бідності є такі:

— неефективна політика доходів, соціальних 

стандартів і гарантій;

— низький рівень оплати праці;

— бідність сімей із дітьми;

— несправедливий розподіл державних транс-

фертів, спрямованих на соціальну підтримку;

— неефективна пенсійна система;

— недосконала аграрна реформа.

Бідність як соціально-економічне явище є 

невід’ємною рисою будь-якого суспільства. Від-

різняється вона тільки критеріями визначення, 

масштабами поширення та шляхами її вирішен-

ня. Актуальною проблема бідності є і для Україні.

З 2011 року в Україні реалізується Державна 

цільова соціальна програма подолання та запобі-

гання бідності на період до 2015 року. Ця Програма 

передбачає здійснення заходів за напрямами подо-

лання бідності та досягнення результатів щодо зни-

ження рівня бідності в цілому та серед груп насе-

лення. Розв’язання цієї проблеми передбачається 

шляхом поєднання активної соціальної політики, 

спрямованої на відновлення і зростання зайнятості 

та створення умов для гідної праці, з ефективною 

підтримкою найуразливіших верств населення.

Для визначення бідності застосовується ба-

гатовимірна оцінка бідності, тобто бідність ви-

значається за відносним критерієм (75 відсотків 

медіанного рівня середньодушових еквівалентних 

сукупних витрат) та абсолютним критерієм бід-

ності (прожитковим мінімумом), а також для по-

рівняння її з міжнародними показниками за кри-

терієм вартості добового споживання на рівні 5 

доларів США відповідно до паритету купівельної 

спроможності. Таким чином, основою для визна-

чення бідності є доходи українських родин.

У 2012 році порівняно з 2011 роком номіналь-

ні доходи населення зросли на 11,1 % і склали 

1407,2 млн. грн. Номінальні наявні доходи, які мо-

жуть бути використані населенням на придбання 

товарів і послуг, та реальні наявні доходи громадян 

з урахуванням цінового фактора збільшились на 

9,7 %. Середньомісячний наявний доход в розра-

хунку на одну особу у 2012 році збільшився порів-

няно з 2011 роком на 10,6 % і становив 1994,3 грн., 

а реальний — на 9,7 %. При цьому номінальна се-

редньомісячна заробітна плата зросла на 14,9 % — з 

2633 грн. до 3025 грн., а реальна — на 14,4 %. Но-

мінальний ВВП збільшився на 8,2 % і становив 

1408,9 млн. грн., реальний ВВП зріс на 0,2 %.

Однак у 2012 році не досягнуто очікуваних 

результатів щодо зниження кількості бідного на-

селення, передбачених Програмою. Бідність по-

ширилась, становить реальну загрозу для всіх типів 

сімей. Феноменом української бідності є те, що від 

неї не застраховані сім’ї, які складаються тільки з 

працівників. Серед бідних значна доля населення, 

що працює, особливо представників бюджетної 

сфери, а також безробітних в працездатному віці, 

для яких проблема підтримання кожного дня спро-

можності до праці набуває особливої актуальності.

Рівень бідності за відносним критерієм під-

вищився з 24,1 % у 2010 році до 25,5 % у 2012 році, 

за абсолютним критерієм — з 16,8 % до 19,6 %. Се-

ред соціально-демографічних груп за відносним 

критерієм до категорії бідних потрапила більш 

ніж третина дітей до 18 років (33,1 %), особи пен-

сійного віку (21,5 %), старші за 75 років (25,6 %), 

особи, що працюють (20,7 %). Найвищі ризики 

бідності у домогосподарств з трьома та більше ді-

тей (58,6 %), з дітьми до трьох років (35,3 %) та 

з подвійним демоекономічним навантаженням 

(37,9 %). Високим залишається рівень бідності у 

сільській місцевості (35,5 %), що більш ніж удвічі 

перевищує рівень бідності у великих містах.

Середні сукупні еквівалентні витрати насе-

лення, які опинилися за межею відносної бідності, 

становили 894,3 грн. на особу на місяць. Отже, до 

межі бідності одній особі теоретично не вистачало в 

середньому 230,7 грн. на місяць, або 20,5 %, до про-

житкового мінімуму — 205,1 грн., або 19,7 % [3; 4].

Така ситуація з бідністю створює обмеження 

для розвитку економіки, оскільки свідчить про 

низьку купівельну спроможність цієї частини на-

селення, низький попит на товари та послуги, а 

в результаті — скорочення внутрішнього ринку. 

Тому розв’язати цю проблему без суттєвого збіль-
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шення доходів населення неможливо. Вирішення 

проблеми бідності без досягнення реального зрос-

тання доходів населення втрачає перспективу.

Проте аналіз доходів населення свідчить про 

наявність низки проблем у цій сфері, зокрема:

— загальний низький рівень доходів населен-

ня (порівняно з країнами Євросоюзу нижче на 

порядок) та їх надмірна диференціація;

— низький рівень оплати праці у собівартос-

ті, що є наслідком знецінення вартості робочої 

сили та падіння реальної заробітної плати;

— зменшення ролі заробітної плати як пер-

винних доходів у формуванні доходів населення;

— зниження долі заробітної плати та зростання 

частки соціальних допомог, інших поточних та капі-

тальних трансфертів у структурі доходів населення;

— значна міжгалузева та регіональна дифе-

ренціація заробітної плати;

— високе навантаження на фонд оплати праці;

— наявність заборгованості із заробітної плати;

— недосконала система державних соціаль-

них стандартів та гарантій;

— великі обсяги тіньових доходів населення, 

які потенційно можуть розглядатися як інвести-

ційні ресурси;

— низький рівень участі населення у інвести-

ційному процесі.

Найважливішим завданням політики грошо-

вих доходів населення є зростання реального рів-

ня всіх видів грошових доходів громадян та забез-

печення ефективної підтримки малозабезпечених 

верств населення шляхом:

— створення необхідних умов працездатно-

му населенню для покращання свого добробуту 

шляхом підвищення доходів за рахунок особис-

того трудового внеску, підприємництва та діло-

вої активності.

— забезпечення соціального захисту та під-

тримки непрацездатних громадян на принципах 

адресності, надання справедливої допомоги не-

працездатним верствам населення та запобігання 

утриманських настроїв.

Значне підвищення рівня грошових дохо-

дів населення буде сприяти підвищенню плато-

спроможного попиту, збільшенню заощаджень 

населення та інвестування їх в економіку, роз-

витку сфери послуг, зростанню економіки, 

зменшенню кількості бідного населення та 

зміцненню середнього класу.

Для розв’язання проблеми бідності необхідно 

проведення ефективної політики грошових дохо-

дів населення, яка буде ґрунтуватися на політиці 

економічного зростання, збільшення валового 

внутрішнього продукту та доступу бідних до ре-

сурсів. Політика грошових доходів населення має 

бути спрямована на:

— удосконалення системи державних соці-

альних стандартів та гарантій;

— збільшення доходів від трудової діяльності 

як основного джерела доходів населення;

— підвищення доходів, отриманих від під-

приємницької діяльності та власності;

— підтримку вразливих верств населення.

При реалізації ефективної політики доходів 

населення першочергового значення набуває за-

стосування дієвої системи соціальних стандартів і 

гарантій, яка має забезпечити гідний рівень жит-

тя та відповідати європейським і міжнародним 

вимогам. Тому удосконалення діючої системи 

державних соціальних стандартів і гарантій буде 

спрямовано на забезпечення конституційних прав 

громадян і впровадження якісно нових підходів до 

її формування, встановлення і застосування. Осно-

вними завданнями в цьому напрямі стануть:

1) на першому етапі:

— встановлення прожиткового мінімуму для 

всіх соціальних і демографічних груп на основі 

його фактичного розміру відповідно до затвер-

дженої Методики, яка передбачає єдиний поря-

док його розрахунку;

— досягнення рівня відповідного прожитко-

вого мінімуму всіма основними державними со-

ціальними гарантіями;

— визначення мінімальної заробітної плати 

основною та найвищою державною соціальною 

гарантією та встановлення її один раз на рік;

— застосування відповідного прожиткового 

мінімуму під час призначення державної соціаль-

ної допомоги малозабезпеченим сім’ям замість 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

— затвердження нових осучаснених та актуалі-

зованих наборів, що входять до складу прожиткового 

мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп;

— збільшення прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на розмір ставки податку з до-

ходів фізичних осіб, що призведе до зростання мі-

німальної заробітної плати;

— розробка та затвердження нової Методики 

визначення прожиткового мінімуму на одну осо-

бу та для осіб, які відносяться до основних соці-

альних і демографічних груп;

— удосконалення механізму індексації доходів 

населення з метою підвищення достатнього жит-

тєвого рівня громадян і купівельної спроможності 

їх грошових доходів в умовах зростання цін;

— забезпечення інформаційної прозорості 

моніторингу прожиткового мінімуму для всіх со-

ціальних і демографічних груп шляхом його опри-

люднення в офіційних виданнях загальнодержав-

ної сфери розповсюдження;

2) на другому етапі:

— створення умов для формування в країні 

нової ефективної системи соціальних стандартів 

та гарантій;

— наближення розміру основних державних 

соціальних гарантій до європейського рівня;
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— розгляд доцільності щодо врахування ре-

гіональних відмінностей при формуванні про-

житкового мінімуму;

— перехід до застосування соціальних стан-

дартів більш високого ґатунку, які разом із про-

житковим мінімумом будуть виконувати від-

новлювальну функцію та дадуть можливість 

працівнику та його сім’ї забезпечити відтворення 

протягом всього життєвого циклу. Цей стандарт з 

урахуванням заощаджень має перевищувати про-

житковий мінімум у 2–2,5 раза;

— впровадження більш прогресивної та су-

часної методології визначення прожиткового 

мінімуму на основі поєднання статистичного та 

нормативного методів, що дасть можливість від-

слідковувати закономірності, що реально відбу-

ваються у споживанні, та дозволить скоректувати 

обсяги споживання товарів і предметів, які не від-

повідають сучасним вимогам;

— поступове досягнення мінімальною за-

робітною платою нового соціального стандарту 

більш високої якості.

Висновки. Вирішення проблем щодо удоско-

налення політики доходів, реформування оплати 

праці, подолання бідності сімей з дітьми, соціаль-

ної підтримки малозабезпечених сімей, рефор-

мування пенсійного забезпечення та подолання 

бідності сільського населення буде сприяти зміц-

ненню соціально-економічної безпеки в державі 

та окремих її регіонах. Отже, вирішення багатьох 

проблем регіонального розвитку пов’язано в пер-

шу чергу із вирішенням соціально-економічних 

проблем, спрямованих на покращення рівня та 

якості життя шляхом подолання та запобігання 

бідності населення.
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Анотація. У статті визначено особливості державного планування й регулювання в галузі сільського гос-

подарства за допомогою цільових програм та стратегій розвитку. Обґрунтовано основні напрями вирішення 

ключових питань в аграрній сфері з урахуванням особливостей реалізації державної регіональної політики.
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Summary. The article outlines the features of state planning and regulation in agriculture through targeted 

programs and strategies. The basic directions of key issues in the agricultural sector allowing for the implementation of 

regional policy.

Key words: government regulation of the economy, regional policy, state targeted apps, development strategy.

Постановка проблеми. За відсутності єдиної 

загальнодержавної програми використання і охо-

рони земель в Україні її функції підтримуються 

положеннями окремих загальнодержавних про-

грам, що врегульовують питання збереження та 

відтворення земель у окремих галузях суспільно-

го буття. У загальному розумінні поняття «про-

грама» розкривається через наперед продуманий 

план якої-небудь діяльності, роботи. Таким чи-

ном, загальнодержавна програма використання 

і охорони земель в Україні передбачає існування 

певного плану в діяльності органів законодавчої, 
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центральної виконавчої та регіональної вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування 

щодо правового режиму використання, збере-

ження та відтворення земель в Україні.

За умови проведення гнучкої, динамічної та 

конструктивної політики держави можливе вра-

хування місцевих і регіональних особливостей, 

а отже, і специфіки визначених проблем. Таким 

чином, регіональні цільові програми, що діють на 

території Запорізької області, сприятимуть реалі-

зації ключових завдань розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

рішенню проблем організації й управління роз-

витком раціонального сільськогосподарського 

землекористування в умовах трансформації зе-

мельних відносин присвячено чимало досліджень 

та опублікованих робіт. Теоретичні аспекти транс-

формації земельних відносин, а також проблеми 

розвитку відносин власності і створення на їх 

основі форм господарювання ринкового типу 

знайшли своє відображення в наукових працях 

учених економістів-аграрників: В. Амбросова, 

А. Вервейка, О. Вишневської, О. Галича, М. Кро-

пивка, Ю. Лупенка, П. Макаренка, М. Маліка, 

А. Мартина, В. Меселя-Веселяка, П. Саблука, 

М. Федорова та ін. [1]. Так, вчені Ю. Лупенко та 

В. Месель-Веселяк визначили основні стратегіч-

ні напрями розвитку сільськогосподарського ви-

робництва і сільських територій на період до 2020 

року і обґрунтували стратегічні цілі, напрями їх 

досягнення та індикатори розвитку [2].

Таким чином, доцільно засвідчити об’єктивну 

необхідність вирішення проблемних питань в 

аграрній сфері за допомогою державних важелів 

впливу і, насамперед, державних цільових про-

грам з урахуванням особливостей розвитку галузі 

на сучасному етапі.

Мета статті — обґрунтування важливості дер-

жавної регіональної політики в аграрному секторі, 

а також аналіз діючих регіональних цільових про-

грам у галузі сільського господарства. Завдання 

формування регулювання ефективного сільсько-

господарського землекористування є одним із най-

більш складних, що вимагає застосування цілого 

спектру регуляторів. Розглянемо їх у процесі зем-

лекористування і на момент обігу земель. Осно-

вним інструментом у державному економічному 

регулюванні ефективності використання земель 

є земельний податок. Щоб стимулювальна роль 

цього податку розкрилася повною мірою, необхід-

но вирішити протиріччя, які існують у системі опо-

даткування сільськогосподарських товаровироб-

ників. Ця суперечність відображає відмінності в 

підходах до цього питання сільськогосподарських 

товаровиробників і земельних установ.

Отже, перші виступають за пом’якшену по-

даткову політику, мотивуючи її кризовим станом 

економіки. Інші вважають, що земля повинна 

раціонально використовуватися, тому податок 

повинен орієнтувати всіх землекористувачів 

на отримання максимальної віддачі від кожно-

го гектара сільськогосподарських угідь, що, у 

свою чергу, дозволить підвищити ефективність 

аграрного сектору. До того ж земельний податок 

повертається в сільське господарство у формі 

інвестицій у поліпшення земель, у розвиток інф-

раструктури села тощо.

Виклад основного матеріалу. Україна — дер-

жава, що має унікальні земельні ресурси та 

природно-кліматичні умови, сприятливі для 

підтримання високого рівня виробництва сіль-

ськогосподарської продукції. Проте доводиться 

констатувати, що антропогенне навантаження на 

довкілля призвело до погіршення якісного стану 

земельних ресурсів.

Питання раціонального використання землі 

є тим більш актуальним в умовах швидких тем-

пів росту населення світу, причому площа землі 

залишається незмінною, а значить, неминучим в 

результаті цього є більш інтенсивне використання 

земельних ресурсів.

Тому державна політика відносно викорис-

тання земель сільськогосподарського призначен-

ня повинна базуватися на двох взаємопов’язаних 

концепціях: ефективне та інтенсивне викорис-

тання земельних ресурсів для забезпечення на-

селення України продуктами харчування, а сіль-

ськогосподарською сировиною — промисловість, 

а також впровадження системи заходів з охорони 

земельних ресурсів, у тому числі збереження та 

відтворення родючості ґрунтів. А значить, пер-

шочерговим завданням землевласників і земле-

користувачів є постійне відновлення родючості 

землі, а це може бути досягнуто завдяки її раціо-

нальному використанню.

Державна регіональна політика являє собою 

сферу діяльності, що включає інтереси держави 

та регіонів з урахуванням економічних, полі-

тичних і соціальних процесів. А також завдань 

розвитку суспільства. Головною її метою є опти-

мальне поєднання загальнодержавних, регіо-

нальних та місцевих інтересів.

Основними інструментами управління соці-

ально-економічним розвитком будь-якого регіо-

ну є регіональні цільові програми. Вони сприяють 

реалізації пріоритетних напрямків соціально-еко-

номічного, економічного, екологічного, науко-

во-технічного, соціально-культурного розвитку 

регіону, концентрації фінансових, матеріально-

технічних ресурсів, виробничого і науково-тех-

нічного потенціалу регіону.

З метою розвитку та оздоровлення агарної 

сфери, а також для ефективного використання 

бюджетних коштів, які виділяються державою 

саме для здійснення подальшого розвитку аграр-
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ного сектору економіки, створюються і реалізову-

ються державні цільові програми [3].

У межах посилення державних заходів щодо 

попередження негативних процесів у аграрному 

землекористуванні передбачається таке:

— штрафи за зниження родючості і забруд-

нення ґрунтів у розмірах компенсації витрат на їх 

відновлення до належного рівня;

— інвестиційна та кредитна підтримка земле-

користувачів, що інвестують власні кошти в під-

вищення родючості землі і (або) в поліпшення її 

екологічного стану — у формі податкових пільг і 

прямих субсидій;

— фінансування державних і регіональних 

програм підвищення родючості сільськогоспо-

дарських угідь і поліпшення їх екологічного стану;

— систематична оцінка земельної власнос-

ті залежно від зміни її родючості й екологічного 

стану і відповідне коректування вартості капіталу, 

цінних паперів, паїв;

— уточнення бонітету ґрунтів та здійснення 

земельного кадастру.

У результаті проведення аграрних реформ 

були як позитивні, так і негативні зрушення у ви-

користанні сільськогосподарських земель. Зокре-

ма, відбувся розпад великотоварних господарств 

на безліч дрібнотоварних, що створює необхід-

ність значних додаткових капіталовкладень на ве-

дення виробництва. Невеликі земельні наділи осо-

бистих селянських, фермерських господарств не 

дозволяють використовувати вартісні інновацій-

ні агротехнології, викликають зростання витрат 

ручної праці; посилилося відчуження основної 

частини працівників на землі не лише від права 

володіння і розпорядження нею, але і від права 

розпорядження одержаним доходом, а також від 

управління діяльністю; зруйнована система сіво-

змін, агротехніки, меліорації, а також матеріаль-

но-технічна база великих тваринницьких ферм і 

комплексів; погіршилася якість земель, знизилася 

їх родючість із одночасним виведенням із сіль-

ськогосподарського обігу; створені передумови 

концентрації землі в осіб, які на ній не працюють, 

з метою вилучення з неї земельної ренти.

Безумовно, для виконання цих завдань бу-

дуть потрібні значні кошти і підтримка держави. 

Таким чином, завдання формування раціональ-

ного землекористування в сучасних умовах набу-

ває загальнодержавного значення. Лише за допо-

могою цього можливо усунути суперечність між 

зрівняльним принципом розподілу земельних 

паїв і необхідністю створення ефективного зем-

лекористування. Тому для товаровиробників, що 

потребують розширення земельної площі, форми 

підтримки можуть бути такі: пільговий іпотечний 

кредит довгострокового характеру під заставу ді-

лянки, що купується, з гарантією держави; звіль-

нення від земельного податку в розмірі витрат, 

пов’язаних із покупкою землі; бюджетні субсидії 

на придбання додаткової земельної площі в роз-

мірі до 50 % її вартості. Такі ж субсидії можуть 

передбачатися для погашення (у тій же частці) 

іпотечного кредиту. Важливим є також завдання 

із запобігання неправомірним операціям із зем-

лею, найгостріше за соціальними, політичними 

та економічними наслідками. Для запобігання 

спекулятивним операціям із землею необхідно 

розробити порядок та процедуру господарських 

операцій із земельними ділянками, визначити об-

меження, що випливають з вимог земельного за-

конодавства. Слід встановити граничні розміри 

земельних ділянок, що передаються у власність, і 

тим самим запобігти латифундизму.

Потрібно заборонити продаж землі інозем-

цям, використання сільськогосподарських земель 

не за призначенням. Має бути встановлена жор-

стка відповідальність за неефективне використан-

ня землі. Вказані заходи сприятимуть зменшенню 

соціальної напруги в суспільстві. Проблема спе-

куляції землею широко обговорюється в засобах 

масової інформації. Відомі висловлення про забо-

рону продажу землі і взагалі приватної власності 

на землю. На нашу думку, обіг землі — неодмінна 

умова нормального функціонування аграрного 

сектору, і боротися потрібно не з обігом землі як 

таким, а з негативними проявами, пов’язаними з 

відсутністю регуляторів земельного ринку. Сьо-

годні діє тіньовий земельний ринок, і усунути 

його забороненими засобами навряд чи можливо.

У сфері землекористування і земельного обігу 

важлива роль має бути відведена оренді землі [4]. 

Одним із першочергових питань є створення сис-

теми регулювання оренди сільськогосподарських 

угідь та її експериментальної перевірки. При умі-

лому регулюванні оренди вона є ефективним ін-

струментом землевпорядкування.

Становлення і розвиток ринкових відносин 

зумовили необхідність розробки стратегії розвит-

ку аграрної сфери з урахуванням нових реалій аг-

ропромислового виробництва.

Усі землекористувачі будуть зобов’язані від-

шкодовувати в установленому порядку заподі-

яні збитки в повному обсязі та за свій рахунок 

здійснювати заходи щодо ліквідації негативних 

наслідків своїх дій. У зв’язку з цим актуальним є 

зав дання щодо визначення територій з особли-

вими умовами розвитку і правового статусу ви-

користання територій природно-заповідного, 

оздоровчого та рекреаційного фондів з урахуван-

ням вимог формування й розвитку рекреаційно-

го середовища, а також проведення класифікації 

і природоохоронного режиму територій згідно 

з положеннями Законів України «Про природ-

но-заповідний фонд України», «Про загально-

державну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 рр.» 
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[5]. Розв’язанню проблем охорони і раціонально-

го використання об’єктів природно-заповідного 

фонду, оздоровчого і рекреаційного призначен-

ня сприятиме робота із визначення найцінніших 

територій та акваторій. За умов зростання антро-

погенного тиску на природні об’єкти виникає 

необхідність у створенні для деяких об’єктів при-

родно-заповідного, оздоровчого і рекреаційного 

фондів охоронних зон для забезпечення необхід-

ного режиму охорони природних комплексів.

Державний контроль за використанням та 

охороною земель є гарантією ефективності меха-

нізму охорони земельного фонду від нераціональ-

ного використання землі. Земельний контроль 

гарантує досягнення цілей охорони земель та їх 

раціонального використання.

Завдання державного контролю за використан-

ням та охороною земель визначаються основними 

формами діяльності у сфері земельних ресурсів, їх 

умовно можна поділити на: 1) організацію раціо-

нального землекористування; 2) охорону земель; 

3) забезпечення екологічної безпеки людини.

Ці форми безпосередньо пов’язані між со-

бою, оскільки охорона земель неможлива без їх 

раціонального використання, а земля, як один із 

найважливіших компонентів природи, повинна 

використовуватися з дотриманням вимог еколо-

гічної безпеки.

Виконання Програми дасть змогу:

— забезпечити перерозподіл земель між галу-

зями економіки, виходячи із придатності земель 

для використання їх за цільовим призначенням;

— оптимізувати структуру земельних угідь;

— припинити ґрунтово-деградаційні проце-

си, зокрема ерозію, дегуміфікацію;

— здійснити консервацію деградованих, ма-

лопродуктивних і техногенно забруднених земель;

— зменшити площі територій, зайнятих від-

працьованими розробками та кар’єрами;

— підвищити рівень родючості ґрунтів шля-

хом впровадження науково обґрунтованих сіво-

змін, ґрунтозахисних технологій.

Розроблення програм використання і охорони 

земель України має за мету забезпечення потреб на-

селення і галузей економіки у землі та її раціональ-

ного використання і охорони. Загальнодержавні 

програми використання і охорони земель повинні 

затверджуватися Верховною Радою України.

Висновки. Сучасні тенденції розвитку сіль-

ськогосподарської галузі характеризується пев-

ними складнощами, що, насамперед, стосується 

підвищення рівня оснащеності та якості матері-

ально-технічної бази аграрних підприємств, за-

безпечення рівня безробіття та вдосконалення 

інфраструктури сільських територій. Вирішення 

цих питань має на меті державна регіональна по-

літика, здійснюючи планування та регулювання 

відповідних процесів за допомогою цільових про-

грам, комплексних стратегій розвитку тощо.

Підвищення ролі держави в розвитку сіль-

ськогосподарського виробництва може бути 

ефективним лише за умови удосконалення сис-

теми державного регулювання, що дасть змогу 

успішно вирішувати проблему позитивної дина-

міки розвитку і на цій основі забезпечити стале 

економічне зростання галузі.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Анотація. Розглянуто проблеми, які перешкоджають розвитку в Україні сільськогосподарського ма-

шинобудування. Запропоновано удосконалення фінансових та організаційних умов для розвитку експорту 

вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Ключові слова: потенціал, сільськогосподарське машинобудування, розвиток, Причорноморський регіон.

Summary. The problems that prevent the development of agricultural machinery in Ukraine are considered. An 

improvement of the financial and organizational conditions for the development of domestic exports of agricultural 

machinery are proposed.

Key words: capacity, agricultural engineering, development, the Black Sea region.

Постановка проблеми. Ефективному розвитку 

вітчизняного сільськогосподарського машинобу-

дування в сучасних умовах перешкоджає низка 

системних проблем, які можна розділити на дві 

основні групи — загальноекономічні і галузеві. Ці 

питання досліджувалися науковцями О. Амошою, 

О. М. Арзумановим, О. М. Климахіною, Н. І. Ду-

чинською, Ю. М. Чайкою.

Необхідність дослідження сучасних проблем 

розвитку сільськогосподарського машинобудуван-

ня Херсонської області потребує виявлення фінан-

сових та організаційних умов для розвитку експор-

ту вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Метою дослідження є розгляд проблем, які пе-

решкоджають розвитку в Україні сільськогосподар-

ського машинобудування, та удосконалення фінан-

сових та організаційних умов для розвитку експорту 

вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 

особливостей та закономірностей сільськогоспо-

дарського машинобудування дозволяє визначити 

потенціал Причорноморського регіону і можли-

вості для його економічного розвитку. Для цьо-

го розглянемо системні проблеми та визначимо 

кожну із груп цих проблем.

I. Загальноекономічні системні проблеми. 1. Ви-

сокі процентні ставки за банківськими кредитами. 

2. Випереджальне зростання собівартості продукції за 

рахунок збільшення цін на сировину та енергоносії.

II. Галузеві системні проблеми 3. Низький рі-

вень інвестицій у сільськогосподарське машино-

будування. 4. Відсутність стабільного платоспро-

можного попиту на внутрішньому ринку. 5. Низька 

частка експорту у виробництві. 6. Недостатній роз-

виток виробництва компонентної бази.

Стратегічний потенціал сільськогосподар-

ського машинобудування Причорноморського 

регіону повинен забезпечити фінансову та орга-

нізаційну підтримку попиту на всі види сільсько-

господарської техніки. Для цього необхідно ство-

рити у Причорноморському регіоні сприятливі 

фінансові та організаційні умови для розвитку екс-

порту сільськогосподарської техніки, забезпечити 

створення вітчизняних конкурентоспроможних 

зразків сільськогосподарської техніки, що відпо-

відають сучасним вимогам експлуатації. У той же 

час необхідно врахувати ефективні у використанні 

аграрні технології та безпеку праці шляхом стиму-

лювання інноваційного розвитку галузі та інвести-

цій у науково-дослідні розробки. Далі необхідно 

підвищити рівень локалізації виробництва сіль-

ськогосподарської техніки та комплектуючих усіх 

виробників до 50 % і забезпечити створення у При-

чорноморському регіоні виробництва сільськогос-

подарської техніки, що відповідає міжнародним 

стандартам, шляхом модернізації існуючих вироб-

ничих потужностей або створення нових. Науко-

во-теоретичне підґрунтя повинно сприяти вдоско-

наленню системи підготовки інженерних кадрів 

і робочих спеціальностей для агропромислового 

комплексу в цілому і сільськогосподарського ма-

шинобудування зокрема. У процесі вирішення цих 

проблем необхідно розробити заходи на коротко-, 

середньострокову та довгострокову перспективи. 

Враховуючи зарубіжний досвід розробки цільових 

програм та основних заходів, для розвитку сіль-

ськогосподарського машинобудування Причорно-

морського регіону необхідно:

1) стимулювання попиту на всі види сіль-

ськогосподарської техніки та обладнання, а це: 

стимулювання оновлення діючого парку сільсько-

господарської техніки, включаючи застосування 

критеріїв енерго- і ресурсозбереження, а також 

основної діяльності підприємств-виробників сіль-

ськогосподарської техніки та обладнання; збіль-

шення субсидування процентної ставки за креди-

том на закупівлю сільгосптехніки; аналіз митних 

зборів на окремі види сільськогосподарської тех-

ніки з урахуванням вступу України до СОТ; ви-

значення рівня локалізації та присвоєння статусу 

сільськогосподарської техніки та комплектуючих, 

виробленим в Причорноморському регіоні;

2) збільшення обсягу експорту сільськогос-

подарської техніки вітчизняного виробництва, а 
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це: визначення переліку пріоритетних регіонів для 

експорту сільськогосподарської техніки, механіз-

мів фінансування експорту та перегляд лімітів фі-

нансування експортних поставок сільськогоспо-

дарської техніки; надання кредитів на придбання 

продукції вітчизняного сільгоспмашинобудування 

на найближчі три роки (із щорічним корегуван-

ням); розширення переліку виставок і ярмарків, 

що частково фінансуються за рахунок місцевого 

бюджету, за рахунок включення в нього спеціалі-

зованих міжнародних та вітчизняних виставок за 

тематикою сільськогосподарського машинобуду-

вання; опрацювання питання про розвиток мережі 

представництв у країнах-імпортерах сільськогос-

подарської техніки вітчизняного виробництва;

3) стимулювання модернізації виробництва 

сільськогосподарської техніки — підвищення 

якості виробленої сільськогосподарської техні-

ки, розвиток виробництва нової сільськогоспо-

дарської техніки;

4) підвищення конкурентоспроможності віт-

чизняної сільгосптехніки за рахунок розробки 

підпрограм з розвитку виробництва сільськогос-

подарської техніки у галузі; корегування планів 

заходів, моніторингу фінансового та економічного 

стану виробників сільськогосподарської техніки у 

Причорноморському регіоні; проведення конкур-

су перспективних науково-дослідних робіт (НДР) 

зі створення сучасних машин і обладнання для 

АПК регіону, який передбачає його реалізацію на 

принципах приватно-державного партнерства; 

проведення випробувань у Херсонській області 

сільгосптехніки (у тому числі порівняльних), ве-

дення бази даних за результатами та забезпечення 

вільного доступу до них; формування централізо-

ваної бази даних з метою проведення аналізу віт-

чизняного парку сільськогосподарської техніки;

5) підвищення рівня забезпеченості АПК 

Причорноморського регіону професійними ка-

драми за рахунок підготовки науково-дослідних, 

інженерних і виробничих кадрів під цілі і завдан-

ня розвитку сільськогосподарського та трактор-

ного машинобудування, необхідних обсягів та 

джерел фінансування запропонованих заходів.

Доцільно констатувати, що сільськогосподар-

ське машинобудування у Причорноморському ре-

гіоні є наукомісткою галуззю з високою доданою 

вартістю — в регіоні виробляються сучасні зерно- та 

кормозбиральні комбайни, енергонасичені трак-

тори сільгосппризначення, багатофункціональні 

посівні комплекси та інша затребувана селом тех-

ніка. Разом з тим машинно-технологічні ресурси 

агрокомплексу в сучасному сільському господарстві 

використовуються недостатньо, і поставити їх на 

службу інтенсивному сільськогосподарському ви-

робництву — завдання першорядної важливості.

Аналізуючи стратегічний потенціал еконо-

мічного розвитку сільськогосподарського ма-

шинобудування Причорноморського регіону, 

необхідно вказати і на роль та місце сільсько-

господарського машинобудування у вітчизняній 

соціально-економічній системі. Розвинуте сіль-

ськогосподарське машинобудування є індика-

тором розвитку АПК будь-якого регіону. Висока 

механізація праці є запорукою зростання обсягів 

і якості виробленої сільгосппродукції. У той же 

час незабезпеченість галузі необхідною кількіс-

тю сільськогосподарської техніки є серйозним 

бар’єром для розвитку сільського господарства. 

Згідно зі статистичним щорічником Херсонської 

області на початок 2012 року парк тракторів ста-

новив 5533 штук, зернозбиральних комбайнів — 

1030 штук, вантажних автомобілів — 2577 штук. 

Основу попиту на сільськогосподарську техніку 

складають сільськогосподарські організації, а не 

особисті підсобні господарства та індивідуальні 

підприємці. Крім того, існуючий парк сільгосп-

техніки є застарілим: на думку експертів, до 70 % 

техніки має фізичний та моральний знос. Роз-

глядаючи індекси промислової продукції за ре-

гіонами, слід зазначити, що Причорноморський 

регіон володіє унікальним аграрним потенціалом, 

будучи одним із найбільших зерносіючих та зер-

нопереробних регіонів. Індекси промислової про-

дукції за регіонами України наведені у табл. 1 [1].

У цьому контексті слід звернути увагу ще на 

одну обставину: майбутнє вітчизняного сільсько-

го господарства — у використанні високопродук-

тивних і високорентабельних технологій, які, у 

свою чергу, є основою для досягнення конкурен-

тоспроможності вітчизняного сільськогосподар-

ського товару. Забезпеченість Причорноморсько-

го регіону надійними сільськогосподарськими 

машинами дозволить застосовувати і сучасні 

аграрні технології. Усе це дасть можливість зни-

зити вплив погодних умов та одержувати стійкі 

високі врожаї, що в результаті позитивно позна-

читься на продовольчій безпеці регіону.

За результатами аналізу сільськогосподар-

ського машинобудування та його місця в структу-

рі національної економіки можна зазначити, що 

зростає вклад вітчизняних підприємств сільсько-

господарського машинобудування у ВВП України 

та обсяги реалізованої ними промислової продук-

ції. Обсяг реалізованої промислової продукції за 

регіонами наведено у табл. 2 [1].

Сільське господарство Причорноморського 

регіону має специфічні риси, які дозволяють вес-

ти розмову про унікальне виробничо-економічне 

утворення — регіональні виробничо-сировинні 

об’єднання. Кількість діючих сільськогосподар-

ських підприємств за формами господарювання 

по Херсонській області подано у табл. 3 [2].

Невелика кількість вітчизняних підприємств 

пояснюється низкою причин: нестабільною еко-

номічною та виробничою ситуацією підприємств 



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

89

Таблиця 1

Індекси промислової продукції за регіонами України 
у 2012 році (відсотків)
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Україна 96,1 92,4 98,2

АРК 88,9 88,9 98,7

Вінницька 88,1 112,4 107,1

Волинська 88,0 99,9 94,8

Дніпропетровська 94,7 95,1 102,2

Донецька 100,1 89,8 94,6

Житомирська 77,2 75,1 116,6

Закарпатська 82,8 86,7 101,4

Запорізька 98,9 89,0 96,8

Івано-Франківська 93,5 87,8 101,2

Київська 91,4 97,2 96,7

Кіровоградська 84,5 91,5 107,4

Луганська 94,7 87,6 92,5

Львівська 94,9 98,1 101,4

Миколаївська 99,0 98,0 100,0

Одеська 94,0 94,0 96,7

Полтавська 99,4 97,0 100,0

Рівненська 90,1 94,7 96,7

Сумська 100,8 88,4 95,5

Тернопільська 59,0 108,0 103,4

Харківська 91,0 96,9 97,6

Херсонська 90,9 94,1 104,6

Хмельницька 70,8 89,3 101,0

Черкаська 93,1 89,3 94,9

Чернівецька 124,3 82,8 86,9

Чернігівська 100,7 97,8 100,0

м. Київ 101,0 84,3 95,9

м. Севастополь 103,1 84,6 95,0

Таблиця 2

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами 
за січень-листопад 2012 року
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Україна 1014906,6 100

Автономна 

Республіка Крим
20270,8 2,0

Вінницька 17725,6 1,8

Волинська 9089,4 0,9

Дніпропетровська 188066,2 18,5

Донецька 203855,9 20,1

Житомирська 13631,1 1,3

Закарпатська 7884,1 0,8

Запорізька 70973,5 7,0

Івано-Франківська 21139,0 2,1

Київська 35037,0 3,5

Кіровоградська 11063,7 1,1

Луганська 74698,3 7,4

Львівська 28627,6 2,8

Миколаївська 20045,3 2,0

Одеська 22144,3 2,2

Полтавська 58885,8 5,8

Рівненська 13314,8 1,3

Сумська 18374,4 1,8

Тернопільська 6152,2 0,6

Харківська 54016,5 5,3

Херсонська 9080,7 0,9

Хмельницька 14130,1 1,4

Черкаська 26597,5 2,6

Чернівецька 3488,6 0,3

Чернігівська 12961,7 1,3

м. Київ 47149,3 4,6

м. Севастополь 3414,7 0,3

галузі та агропромислового комплексу в цілому; 

низькою платоспроможністю селян, що веде до 

зниження продажів вітчизняними заводами не-

обхідної техніки та обладнання [3]. У результаті 

виробничі потужності вітчизняних заводів за-

вантажені на 30–40 %. Разом з тим низька част-

ка сільгоспмашинобудування у ВВП країни — це 

чіткий індикатор того, що галузь має великий 

потенціал зростання. Саме сільгоспмашинобуду-

вання може надати агропромисловому комплек-

су у Причорноморському регіоні новий імпульс 

розвитку, і для цього є всі передумови. По-перше, 

збереглися компетенції вітчизняного сільгоспма-

шинобудування у комбайно- і тракторобудуванні, 

виробництві посівних і ґрунтообробних машин та 

іншої техніки й обладнання. По-друге, Причор-

номорський регіон володіє колосальним потенці-

алом ринку сільгосптехніки. Усі зарубіжні вироб-

ники техніки для АПК (світові лідери) зацікавлені 

в збільшенні своєї частки на українському ринку і 

намагаються нарощувати продажі. По-третє, при 

послідовній підтримці держави вдасться не тільки 

зміцнити позиції вітчизняного сільгоспмашино-

будування, а й надати йому додатковий імпульс 

для створення нових машин і устаткування, що 

відповідають вимогам сільгоспвиробників, за-

воювання нових ринків. Реалізація стратегічного 

потенціалу економічного розвитку сільськогос-

подарського машинобудування Причорномор-

ського регіону передбачає використання ресурсів 

суміжних галузей (згідно із міжгалузевим балан-

сом основними суміжними із сільгоспмашино-

будуванням галузями є: виробництво машин та 

устаткування, металургія, хімічна та нафтохіміч-

на промисловість). Завдяки мультиплікативному 
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Таблиця 3

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання 
по районах і містах області у 2011 році (на 1 липня) 
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Херсонська область 2591 261 183 17 2064 30 36

по районах і містах

Бериславський 179 15 6 — 153 1 4

Білозерський 189 14 7 3 162 2 1

Великолепетиський 121 12 3 1 101 1 3

Великоолександрівський 121 12 9 4 94 1 1

Верхньорогачицький 107 7 5 — 94 — 1

Високопільський 79 3 11 — 58 1 6

Генічеський 173 10 9 1 150 2 1

Голопристанський 248 8 17 2 218 1 2

Горностаївський 131 6 6 — 118 — 1

Іванівський 95 5 2 1 85 1 1

Каланчацький 98 18 3 — 76 — 1

Каховський 214 36 40 1 130 3 4

Ніжньосірогозький 97 12 1 — 83 1 —

Нововоронцовський 64 13 5 — 44 1 1

Новотроїцький 160 10 17 2 128 — 3

Скадовський 181 8 3 1 167 2 —

Цюрупинський 112 11 3 1 94 2 1

Чаплинський 97 8 9 — 78 2 —

м. Нова Каховка 41 6 12 — 17 4 2

м. Херсон 84 47 15 — 14 5 3

ефекту одна вкладена гривня у сільгоспмашино-

будування принесе державі 3 гривні прибутку. 

Сільгоспмашинобудування у Причорноморсько-

му регіоні є важливою ланкою агропромисло-

вого сектору, технологічний ланцюжок якого 

починається з металургії. У свою чергу, сільгосп-

машинобудування у Причорноморському регіо-

ні зберегло виробничі компетенції з розробки та 

випуску багатьох машин і обладнання для АПК.

Висновки. На підставі проведеного аналізу 

можливо зробити висновок, що вітчизняний ри-

нок сільгоспмашин має великі перспективи роз-

витку, і віддавати його повністю або частково за-

кордонним виробникам економічно і політично 

недоцільно. Вітчизняне сільгоспмашинобудуван-

ня повинно забезпечити національну продоволь-

чу безпеку країни.
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УМОВИ ДІЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті обґрунтовуються основні умови економічного регулювання регіонального розвитку: 

склад суб’єктів економічного регулювання регіонального розвитку, адекватність реакції на зміну ситуації в 

регіональному розвитку, нормативно-правове регулювання регіонального розвитку, облік можливих резуль-

татів економічного регулювання, використання договірних відносин у взаєминах учасників економічного ре-

гулювання, конкретно-цільовий характер регіонального розвитку, тимчасові обмеження у використанні як 

ресурсів, так і відповідних методів економічного регулювання, розгорнене процедурне забезпечення.

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, інструменти економічного регулювання регіонального 

розвитку.

Summary. The basic terms of the economic adjusting of regional development are grounded in the article: compo-

sition of subjects of the economic adjusting of regional development, adequacy of reaction on changing of situation in 

regional development, normatively legal adjusting of regional development, account of possible results of the economic 

adjusting, use of contractual relations, in the mutual relations of participants of the economic adjusting, concretely 

having a special purpose character of regional development, temporal limitations in the use of both resources and 

proper methods of the economic adjusting, unfolded procedural providing.

Key words: region, regional development, instruments of the economic adjusting of regional development.

Постановка проблеми. Економічне регулювання 

регіонального розвитку у теперішній час стає чи не 

реальним інструментарієм, здатним забезпечувати 

тісну взаємодію всіх учасників суспільних стосунків 

на певній території, що зумовлює необхідність ре-

тельнішого розуміння суті, місця і ролі його в системі 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення 

поступального розвитку як окремо взятого регіону, 

так і всієї їх сукупності в масштабах окремої країни. 

Обмеженість наявних різних видів ресурсів (при-

родних, матеріальних, трудових, фінансових та ін.) 

є принциповою умовою необхідності використання 

економічного регулювання регіонального розвитку. 

Для того щоб на рівні регіону рішення, що самостій-

но приймаються, із досягнення цілей, які стоять пе-

ред територіальним співтовариством, успішно реалі-

зовувалися, необхідний відповідний інструментарій. 

Саме економічне регулювання розвитку регіонів по-

кликане забезпечувати концентрацію на обмеженій 

кількості об’єктів необхідних ресурсів. Уявляється, 

що визначальними для дієвого економічного регу-

лювання розвитку регіонів мають стати деякі умови, 

дотримання яких дозволяло би забезпечувати посту-

пальний розвиток регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням розвитку регіонів та регулювання еко-

номік регіону займаються багато вчених, закор-

донних дослідників-регіонознавців: А. Гранберг, 

С. Баранова, Т. Скуфьіна, Т. Дмитрієва, А. Гібежа, 

І. Арженовський, О. Кушнарьова, А. Огаркова, 

В. Смирнова та ін.

Слід також зазначити, що окремі ідеї та напра-

цювання, що були використані як концептуальні, 

взято з робіт вітчизняних дослідників В. Василен-

ка, К. Мамутова, В. Павленко, Ю. Орловської, 

Т. Максимової, В. Швець, П. Гордієнко та інших.

Однак питання обґрунтування умов еконо-

мічного регулювання регіонального розвитку є 

недостатньо вивченим та дослідженим для того, 

щоб можна було запропонувати дієвий та ефек-

тивний механізм економічного регулювання ре-

гіонального розвитку.

Метою статті є обґрунтування умов дієвого 

економічного регулювання регіонального розвитку 

в аспекті формування ефективного механізму еко-

номічного регулювання регіонального розвитку.

Виклад основного матеріалу. Серед основних 

умов дієвого економічного регулювання регіо-

нального розвитку можна назвати такі:

— наявність показного суб’єктного складу 

учасників економічних стосунків;

— адекватність реакції на зміну ситуації в ре-

гіональному розвитку;

— легітимність кроків, що робляться, з еко-

номічного регулювання регіонального розвитку;

— ініціативність і старанність учасників еко-

номічного регулювання;

— облік можливих результатів економічного 

регулювання;

— використання договірних починань у вза-

єминах учасників економічного регулювання;

— конкретно-цільовий характер кроків, що 

робляться;

— тимчасові обмеження у використанні як 

ресурсів, так і відповідних методів економічного 

регулювання;

— розгорнене процедурне забезпечення та ін.

Як основні суб’єкти економічного регулю-

вання регіонального розвитку виступають: дер-

жавні органи влади, органи управління регіоном, 

органи місцевого самоврядування, територіальне 

співтовариство (соціум), бізнес (рис. 1).
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Практичне використання методів економіч-

ного регулювання розвитку регіонів передбачає 

наявність адекватної реакції на пропоновані кро-

ки з боку окремих суб’єктів. Така реакція може 

виявлятися в зустрічних пропозиціях щодо до-

зволу проблемної ситуації, які можуть стосувати-

ся економного витрачання регіональних ресурсів 

(природних, матеріальних, людських та ін.), акти-

візації використання можливих джерел розвитку, 

забезпечення цільового характеру використання 

фінансових ресурсів тощо.

Адекватність реакції суб’єктів суспільних 

стосунків на виникнення змін в умовах економіч-

ного і соціального розвитку уявляється важливим 

моментом в забезпеченні дієвого економічного 

регулювання розвитку регіонів. Своєчасне ухва-

лення відповідних рішень, внесення змін і допо-

внень до відповідних документів дозволяє опера-

тивно реагувати на зовнішні і внутрішні ризики 

і погрози і тим самим забезпечувати не лише мі-

німальні можливості, але й зберігати процесам 

регіонального розвитку цільову спрямованість 

і скоординованість. Адекватність реакції на ви-

никнення змін досягається погодженими зусил-

лями переважної більшості учасників суспільних 

стосунків, що беруть участь тією чи іншою мірою 

в забезпеченні реалізації прийнятих рішень щодо 

територіального розвитку.

Міра адекватної дії на параметри регіональ-

ного розвитку, що змінюється, багато в чому ви-

значається наявністю відповідної нормативно-

правової бази, в якій наведена всебічна не лише 

законодавча, але і методична складова, що по-

яснює, яким чином можна використовувати від-

повідний інструментарій для ефективного еконо-

мічного регулювання регіонального розвитку. У 

цьому випадку йдеться про легітимність рішень, 

що приймаються, щодо забезпечення економіч-

ного і соціального розвитку.

Економічне регулювання регіонального роз-

витку буде дієвим (результативним та ефектив-

ним) лише за умови, якщо воно не суперечитиме 

чинному законодавству і відповідатиме спеціаль-

ним нормативно-правовим актам. Підтверджен-

ням легітимного характеру економічного регу-

лювання регіонального розвитку є визнання і 

широке вживання відповідних методів переваж-

ною більшістю учасників, що беруть участь в сус-

пільних стосунках. Практична потреба методів 

економічного регулювання стає реальною за умо-

ви їх детального методичного супроводу.

Крім того, для забезпечення повної легітим-

ності економічного регулювання регіонально-

го розвитку має бути ухвалений рамковий закон 

«Про основи економічного регулювання розвит-

ку територій». У цьому законі мають бути визна-

чені економічні, організаційні і правові основи, 

основ ні принципи, умови і порядок реалізації 

Рис. 1. Склад суб’єктів економічного регулювання 

регіонального розвитку 

(джерело: розроблено автором)

По суті, кожен із названих інститутів діє у 

своїй системі координат, у межах якої створюєть-

ся власний образ регіону. Найбільш близьким за 

своєю суттю до оригіналу є образ, що створюється 

органами державної влади й управління. Така об-

ставина викликана тим, що ці органи знають про 

ситуацію в регіоні в режимі реального часу і мо-

жуть приймати оперативні рішення щодо її змі-

ни. Для органів місцевого самоврядування регіон 

уявляється як деяка ієрархічна система, побудова-

на за принципом «матрьошки» і покликана забез-

печувати вирішення питань життєзабезпечення 

як всього територіального співтовариства, так і 

окремої людини. У структурі бізнесу модель регіо-

ну ґрунтується на сприйнятті його як зовнішнього 

середовища здійснення господарської діяльнос-

ті і сполучної ланки з державними структурами 

управління. Для населення регіон уявляється як 

мережа населених пунктів з виробничою і неви-

робничою інфраструктурою, в яких із певною мі-

рою комфортності можна існувати.

Ключове місце серед них займають державні 

органи влади й управління. Суть будь-якої вла-

ди або системи управління полягає в тому, щоб 

оптимально в часі і просторі трансформувати 

(здійснювати перетворення) елементи продук-

тивних сил (чинників виробництва, ресурсів) в 

новий продукт. При цьому у сфері економічного 

і соціального розвитку цими органами основ-

на увага приділяється вирішенню питань, 

пов’язаних з ефективним використанням при-

родних, трудових і фінансових ресурсів, для чого 

розробляються програми, плани, прогнози роз-

витку відповідних галузей (видів економічної ді-

яльності) господарського комплексу.

Органи місцевого самоврядування у сфері 

економічного і соціального розвитку покли-

кані забезпечувати збалансований розвиток 

відповідної території за допомогою реалізації 

поставлених їм чинним законодавством прав і 

обов’язків з використанням починань коорди-

нації і регулювання: підготовки програм, планів 

тощо. При цьому основний упор в їх діяльнос-

ті робиться на забезпечення комфортних умов 

життя населення: житлово-комунальне госпо-

дарство, транспорт, торгівлю, соціальну сферу, 

охорону довкілля та ін.
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державної і регіональної політики із забезпечення 

поступального розвитку територій.

В умовах відсутності такого законодавчо-

го акту основний упор повинен робитися на вже 

існуючі нормативно-правові документи: укази 

Президента України, закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, розпорядження дер-

жавних органів влади й управління [1–3], в яких 

знайшли своє віддзеркалення особливості вжи-

вання методів економічного регулювання тери-

торіального розвитку. Перелік таких документів, 

а також їх наявність є обов’язковою умовою до-

дання легітимності рішенням, що приймаються, 

щодо економічного і соціального розвитку тери-

торій. Тим самим забезпечуватиметься впорядко-

ваність заходів, що ініціюються на місцях.

Важливою умовою дієвого економічного регу-

лювання розвитку регіонів є широка участь в при-

йнятті і реалізації рішень як можна більшої кількості 

учасників: органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування, суб’єктів господарювання 

та їх об’єднань, громадських організацій і окремих 

представників населення. Чим більше таких учас-

ників і чим активніше вони беруть участь в цьому 

процесі, тим вища вірогідність того, що зрештою 

будуть отримані необхідні позитивні результати. 

При цьому ініціатива в розробці й ухваленні відпо-

відних рішень повинна виходити не лише від орга-

нів державного управління, але і від безпосередніх 

учасників. Якщо органи державного управління 

координують і направляють, то останні учасники 

докладають зусилля після досягнення поставлених 

цілей і вирішення відповідних завдань.

У той же час можуть виникати ситуації, коли 

органи державного управління на користь регіо-

нального розвитку повинні самі проявляти ініці-

ативу і залучати до розробки і реалізації заходів 

різні підприємства, організації та установи, гро-

мадські організації тощо [4].

Відбір стратегічних ініціатив — це складний 

і різноманітний процес, важливою ланкою якого 

є SWOT-аналіз як метод стратегічного аналізу зо-

внішнього і внутрішнього середовища. Цей ме-

тод передбачає обов’язкове проведення попере-

днього аналізу основних чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища і зводиться до аналізу 

можливих комбінацій сильних і слабких сторін 

з можливостями, що надаються, і погрозами. 

Отримувані комбінації сильних і слабких сторін 

з можливостями і погрозами виражаються у виді 

матриці з чотирма блоками: сила і можливості, 

сила і погрози, слабкість і погрози, слабкість і 

можливості. Власне стратегічні ініціативи і є про-

цесом перекладу отриманих парних комбінацій, 

які надалі можуть бути оформлені у виді страте-

гічних цілей [5].

У зв’язку з цим важливою умовою ініційова-

них відповідних мір і заходів виступає їх влашто-

вана адаптація у відповідні комбінації отриманих 

результатів SWOT-аналізу з тим, щоб не вносити 

дисбаланс до вже створеної структури стосунків, 

щоб бачити місце і роль кожного учасника в цій 

системі стосунків.

Економічне регулювання регіонального роз-

витку має виходити з того, що приведення будь-

якої ситуації до бажаного виду неможливе без 

розуміння того, що кроки, що робляться, повин-

ні обов’язково привести до досягнення постав-

леної мети. У цьому випадку така мета має бути 

кількісно виражена, тобто мова повинна йти про 

зміну ситуації через віддзеркалення її відповідни-

ми параметрами. Чим більше відповідності між 

заявленими цілями і необхідними результатами, 

тим більш дієвим уявляється економічне регу-

лювання регіонального розвитку. І навпаки, не-

чіткість (певна розмитість) цілей і невизначеність 

пріоритетів сприятимуть дискредитації не лише 

самої ідеї регулювання, але і відповідної регіо-

нальної політики. Конкретно-цільовий характер 

економічного регулювання регіонального розвит-

ку спрямований на створення комплексу умов для 

поступального розвитку окремих територій, на 

подолання протиріч і бар’єрів, що виникають на 

шляху реалізації поставлених завдань.

Розвиток окремих територій за своєю еконо-

мічною природою істотним чином відрізняється 

від розвитку будь-якого суб’єкта господарюван-

ня. Якщо в останнього відтворювальний цикл 

може бути звужений в часі до відносно коротко-

го пе ріоду, то для розвитку регіонів характерною 

є його значна тривалість. Ця умова викликана до 

дії наявністю великої інерційності протікання 

економічних процесів у часі і просторі. У зв’язку 

з цим результати економічного регулювання ре-

гіонального розвитку можуть виявлятися не так 

швидко. Більш того, дуже часто ці результати ви-

являються опосередковано. Тому актуальним уяв-

ляється питання про їх облік.

З урахуванням того, що поточні і приватні 

зміни в регіональному розвитку відрізняються від 

сутнісних змін, які можуть спостерігатися лише 

після завершення повного відтворювального ци-

клу, відповідні регіональні елементи продуктив-

них сил повинні безперервно відстежуватися. 

Особливо в зв’язку з тим, що окремі елементи 

продуктивних сил знаходяться в постійному русі. 

Наприклад, населення, яке під впливом різних 

природних, економічних, соціальних і екологіч-

них причин мігрує з однієї території на іншу, або 

вартість основних засобів, змінна практично що-

року за допомогою її оновлення і переоцінки.

Однією з умов дієвого економічного регу-

лювання розвитку регіонів виступає визначення 

часових меж вживання відповідного інструмен-

тарію. Визначається це тією обставиною, що ко-

жен окремий інструментарій економічного регу-
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лювання детермінований деякими тимчасовими 

рамками, в межах яких він може приносити як-

найкращий результат відносно розвитку регіонів. 

Одні методи можуть використовуватися впро-

довж тривалого відрізку часу, інші — протягом се-

реднього або короткого відрізку часу [6].

Кожне рішення щодо вживання методів еко-

номічного регулювання розвитку регіонів має 

супроводитися не лише встановленням часових 

меж, але й обґрунтуванням періоду їх вживання 

(тривалості) залежно від масштабності вирішу-

ваної проблеми, характеру розвитку регіональної 

ситуації і передбачуваних результатів (наслідків).

Однією з умов успішного вживання еконо-

мічного регулювання регіонального розвитку стає 

використання договірних стосунків. Виходячи 

з того, що склад учасників стосунків уявляється 

досить всіляким, а зв’язки між ними — вельми 

розгалуженими, власне договірні стосунки най-

більшою мірою відповідають суті економічного 

регулювання. У двосторонніх і багатосторонніх 

договорах реалізуються найбільш спільні цілі ре-

гіонального розвитку, в досягненні яких найбіль-

шою мірою зацікавлені всі учасники стосунків [7].

У таких договорах повинні відбиватися 

найбільш важливі положення, що стосуються 

основних компетенцій всіх учасників суспільних 

стосунків. Закріплені в них права й обов’язки на-

бувають обов’язкового характеру, недотримання 

або порушення яких має ставити під сумнів пра-

вомірність залучення такого суб’єкта як однієї з 

договірних сторін до здійснення економічного 

регулювання регіонального розвитку.

Висновки. Таким чином, дієве економічне 

регулювання регіонального розвитку стає мож-

ливим, коли використання кожного окремого ін-

струменту (методу) супроводитиметься не лише 

формуванням, але й чітким дотриманням відповід-

них умов. Такі умови перетворюються на своєрідне 

внутрішнє середовище, в якому стратегії, прогно-

зи, стратегічні плани, програми та оперативні пла-

ни виглядатимуть природним їх доповненням і не 

породжуватимуть виникнення можливих протиріч 

між учасниками суспільних стосунків.
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ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто особливості формування ресурсного потенціалу корпоративного сек-

тору сільського господарства регіонів України.
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Summary. The article deals with peculiarities of resource potential corporate sector agricultural regions of Ukraine.

Key words: resource potential, agriculture corporations.

Постановка проблеми. Україна — це країна з 

потужним агропромисловим ресурсним потен-

ціалом та величезними перспективами розвитку 

сільського господарства. Насамперед мова йде 

про сприятливі кліматичні умови та якісні земель-

ні ресурси, історичний досвід і традиції агропро-

мислової діяльності населення, наявність яких 

свідчить про можливість ефективного розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Аграрний 

сектор є важливою стратегічною галуззю укра-

їнської національної економіки, що забезпечує 

продовольчу безпеку та продовольчу незалежність 

нашої держави, дає значній частині сільського на-

селення робочі місця, забезпечує наповнення бю-

джету, експортні поставки продовольчих товарів. 

Він формує 16–17 % валового внутрішнього про-

дукту. У Білорусі та Казахстані, наприклад, цей 

показник становить 13 %, у Росії — майже 7 %, у 

Грузії — більше половини, Вірменії, Киргизстані 

та Узбекистані — близько третини. Але вироб-

ничо-економічні можливості аграрного сектору 

України використовуються далеко не повністю, 

хоча аграрний сектор і забезпечує близько 60 % 

фонду споживання населення, займає друге міс-

це серед секторів економіки у товарній структурі 

експорту і залишається практично єдиною галуз-

зю, яка багато років поспіль забезпечує позитивне 

зовнішньоторговельне сальдо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Деякі 

аспекти зазначеної проблеми висвітлені в працях 

І. Г. Кириленка [1], М. А. Хвесика [3], С. О. Лизу-

на [3], В. А. Слєпова [5], А. О. Мамедова [5].

Мета статті полягає у розкритті особливостей 

формування ресурсного потенціалу корпоративно-

го сектору сільського господарства регіонів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним нормативно-правовим документом, 

який виражає державну підтримку аграрного сек-

тору сьогодні, є Закон України «Про державну 

підтримку сільського господарств а України» від 

24.06.2004 р. Незважаючи на певні досягнення у 

розвитку аграрної сфери, в Україні ще багато пи-

тань її організації та управління чекають на ви-

рішення. Для того, щоб сільське господарство в 

нашій країні розвивалося і процвітало, потрібні 

суттєві зміни у податковій, митній, ціновій полі-

тиці. Сільському господарству необхідні стабільні 

ціни, орієнтуючись на які товаровиробники мо-

гли б визначати оптимальний обсяг виробництва 

продукції, платоспроможний попит на сільсько-

господарську техніку, садивний матеріал. Ціновий 

механізм повинен стати головною ланкою ста-

більного аграрного виробництва, збалансованого 

продовольчого ринку на перспективу. Важливу 

роль відіграє утворення у сільському господарстві 

кластерів. Кластерні локальні мережі територі-

ально-виробничих систем є джерелами і фактора-

ми забезпечення ефективності агропромислової 

діяльності, високого рівня та якості життя насе-

лення, економічного зростання і сталого розвит-

ку території. У центральних, південних і східних 

областях України формуються зерново-олійні, 

м’ясо-молочні кластери, які мають високу ефек-

тивність [1]. Що стосується земельних відносин, 

в Україні ще не повною мірою вирішені питання 

формування ринку землі. Зокрема, не визначено 

місце землі в системі економічного обігу, не ство-

рено належних умов для реалізації громадянами 

права власності на землю, потребує удосконален-

ня інфраструктура ринку землі. Механізм оренди, 

особливо короткострокової, не відповідає завдан-

ням раціонального землекористування [2].

Розвиток системи раціонального природоко-

ристування орієнтує на посилення впливу й одно-

часно відповідальності владних структур, які по-

винні сприяти зосередженню зусиль на найбільш 

перспективних для тієї чи іншої території напря-

мах розвитку, включаючи розширення взаємодії 

суб’єктів економічної діяльності та формування 

відповідних просторових ринків.

Досягнення очікуваних результатів можливе 

шляхом визначення на певному територіальному 

просторі відповідних кластерів, орієнтованих на 

використання комплексного чи окремого при-

родного ресурсу. Для бізнесу кластер є засобом, 

що дає реальну можливість забезпечити собі кон-

курентоспроможність у майбутньому, тобто ство-

рювати довгострокову стратегію розвитку вироб-

ництва. Для територіальної громади, що володіє 

природними ресурсами, він є засобом забезпечен-
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ня за його рахунок умов самовідтворення. Це ви-

значає необхідність гармонізації інтересів бізнесу 

та влади в рамках організаційної структури, котру 

можна умовно позначити як кластер-корпорацію. 

Переваги такої організаційної форми полягають 

у можливості поєднання факторів продуктивної 

системної виробничої комплексності та акціону-

вання ресурсів, у тому числі природних.

Фінансовий механізм забезпечення сталого 

розвитку повинен базуватися на поєднанні власних, 

залучених та запозичених матеріальних і фінан-

сових ресурсів у територіальних відтворювальних 

процесах. Недостатність бюджетних ресурсів для 

повноцінного фінансування сталого розвитку зу-

мовлює необхідність їх доповнення інвестиційними 

ресурсами фінансових ринків, які найбільш ефек-

тивно можуть залучатися та використовуватися у 

ході реалізації конкретних інвестиційних проектів.

Проблемні питання розвитку фінансового 

простору України полягають у низькій ємності 

територіального суспільного фінансового секто-

ру, недостатній розвиненості фінансових ринків 

і незавершеності нормативно-правового забез-

печення розвитку фондового ринку та ринків фі-

нансових послуг.

У рамках активізації процесу формування 

корпоративного простору управлін ня природни-

ми ресурсами доцільно:

— орієнтувати кластерно-корпоративні форми 

управління на вилучення та перерозподіл ресурсної 

ренти з метою забезпечення отримання комплекс-

ного еколого-економічного ефекту розвитку тери-

торій через механізми поєднання вертикальної та 

горизонтальної інтеграції кластерів-корпорацій;

— забезпечити прозорість ринкового проце-

су в системі природокористування внаслідок ви-

користання комплексу механізмів, включаючи: 

формування оновленого зовнішнього незалежно-

го та державного аудиту; сек’юритизацію ресур-

сокористування; диференціацію управління при-

родно-ресурсними відносинами за видами форм 

власності на природні ресурси; упорядкування в 

межах законодавства проблем ефективної влас-

ності; створення підґрунтя для активізації роз-

витку комунальної власності на природні ресурси 

місцевого значення тощо;

— включити до цільових господарських 

функцій екологоорієнтованих кластерів-корпо-

рацій забезпечення раціонального еколого-еко-

номічного використання і відтворення природних 

ресурсів згідно із суспільними інтересами, отри-

мання прибутків від екологоорієнтованої госпо-

дарської діяльності, залучення додаткових коштів 

у природоохоронну сферу на засадах фінансизації 

сфери природокористування;

— розвинути систему управління капіталізаці-

єю природних ресурсів шляхом оцінки наявних на 

території природно-ресурсних активів, розробки 

системи заходів щодо підвищення ефективності їх 

використання в господарському обігу; підвищити 

ефект функціонування територіальної фінансової 

системи, забезпечити постійне відшкодування та 

формування нових потоків природно-ресурсних 

активів, здатних приносити доход, відіграючи роль 

як застави, так і джерела прибутків;

— ввести в обіг фінансової системи нову масу 

природно-ресурсних активів за рахунок форму-

вання відповідної інфраструктури щодо чіткої 

специфікації прав власності, створення вбудова-

них обмежень і захисних механізмів, модернізації 

законодавства у сфері застави, сек’юритизації;

— запровадити систему паритетної участі 

держави, регіональних, місцевих владних та біз-

несових структур суб’єктів природокористування 

в управлінні природно-ресурсними комплексами;

— створити мережі спеціалізованих інвести-

ційних центрів при владних структурах або ж під 

їх контролем, основним завданням яких є аку-

муляція коштів, отриманих у результаті перетво-

рення природних ресурсів у фінансові активи, із 

забезпеченням перерозподілу дивідендів та інших 

доходів між власниками і користувачами природ-

них ресурсів з урахуванням регіональних, місце-

вих та загальнодержавних інтересів [3].

У 2012 р. спостерігалася активність корпо-

ратизації, тобто злиттів і поглинань. Передусім, 

у фінансовому секторі, сільському господарстві 

та енергетиці, в основному — за рахунок прива-

тизації. У фінансовому секторі найпомітнішими 

угодами стали продаж «Банку Форум» Смарт-

Груп, а також продаж українського «SEB Банку» 

локальному інвестору. В агросекторі відбулася 

низка великих угод. На початку року Alpcot Agro 

з активами в Україні та Росії завершила операцію 

з придбання українського агрохолдингу Landkom 

(земельний банк — близько 75 тис. га).

Продовжуючи тенденцію попередніх років, 

великі гравці, що володіють доступом до міжна-

родних ринків капіталу, здійснили низку угод для 

збільшення і консолідації земельного банку. Серед 

активних гравців слід відзначити компанію Kernel, 

яка на початку 2012 р. збільшила земельний банк 

на 100 тис. га в результаті придбання Стіомі і за-

вершила ще кілька дрібніших угод протягом року. 

Також була завершена угода купівлі компанією 

IMC підприємства Агропрогрес (40 тис. га). Зараз 

виставлено на продаж кілька великих агробізнесів 

із земельним банком від 100 тис. га.

Кількість угод злиттів і поглинань за секто-

рами в Україні у 2012–2013 рр. склали: сільське 

господарство — 25, фінансовий сектор — 15, ма-

шинобудування — 12, послуги — 16, торгівля — 4 

енергетика (видобуток, виробництво, дистрибу-

ція) — 15, будівництво та нерухомість — 12, хар-

чова промисловість — 4, фармацевтика (вироб-

ництво та дистрибуція) — 7 [4].
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У процесах динамічного розвитку глобалізації, 

зростання відкритості і взаємозалежності націо-

нальних економік, формування нового типу між-

народних фінансових відносин зростає значення 

корпорацій. Вони виступають і як ключові компо-

ненти національної економіки, і як її рушійні сили.

Одним із найбільш значних і традиційних вну-

трішніх фінансових ресурсів корпорацій є кошти 

власників та співвласників корпорації, що форму-

ються і акумулюються в ході емісії та розміщення 

пайових цінних паперів. Купуючи акції корпорації, 

приватні особи, працівники корпорації, зовнішні 

підприємницькі структури, громадські організації, 

державні установи включаються в систему корпо-

рації як її своєрідні елементи зі своїми функціями 

і взаємозв’язками. За цільовим призначенням цей 

вид фінансових ресурсів корпорацій досить дивер-

сифікований. Для ринкової економіки це основне 

джерело грошових коштів, призначених для фор-

мування, використовуваних при створенні під-

приємницької структури. Сформувавши основні 

фонди та оборотні кошти, акціонерний капітал 

може значно урізноманітнити своє використан-

ня, стати джерелом фінансування розширення і 

розвитку корпорації, реалізації її соціальної по-

літики, інвестицій. Природно, що доступність, 

інтенсивність, об’ємність цих ресурсів значно 

різняться залежно від цільових установок інвес-

торів. Цільовими установками, або призначен-

ням зовнішніх фінансових ресурсів, корпорацій 

найчастіше є підтримання оперативного функ-

ціонування корпорації, забезпечення її розвитку, 

розширення або реструктуризації. Ними можуть 

бути реалізація конкретних проектів, створення 

(стартовий етап) нової корпорації. Є і специфіч-

ні цільові установки для зовнішніх фінансових 

ресурсів. Мова йде про такі цільові інвестиційні 

пріоритети, реалізовані через зовнішні фінансові 

ресурси, як оволодіння корпорацією або конт-

роль над нею, економічний тиск на адміністрацію 

регіонів місцезнаходження підрозділу або голов-

ного офісу корпорації, а також для спекуляцій.

Велике значення для ефективного фінансо-

вого менеджменту в корпораціях має класифіка-

ційний підхід, що розділяє їх зовнішні фінансові 

ресурси за ступенем їх активізації. Аналогічно 

внутрішнім ресурсам це основні, додаткові і ви-

падкові зовнішні фінансові ресурси, а також ті, 

що реально використовуються, та потенційні. У 

цій класифікації особливе значення мають спе-

цифічні регіональні фактори, що обмежують ак-

тивізацію і використання зовнішніх фінансових 

ресурсів корпорацій. Дія цих факторів, їх напрям-

ки та інтенсивність залежать від природних умов 

і сировинної бази, наявності та складу праце-

здатного населення, а також соціальних традицій, 

нормативних правил і обмежень. Останні регулю-

ють діяльність корпорацій у сфері фінансів.

У результаті проведеного аналізу можна зро-

бити висновок про те, що не тільки внутрішні, а 

й зовнішні фінансові ресурси можуть забезпечи-

ти ефективний бізнес корпорації. Хоча зовніш-

ні фінансові ресурси складніше управляються і 

важче активізуються, більш затратні, вони воло-

діють низкою переваг порівняно із внутрішніми 

фінансовими ресурсами. По-перше, вони забез-

печують більшу адаптивність до місцевих фінан-

сових і валютних умов (податків, контролю й об-

межень, валютних курсів). По-друге, вони можуть 

більшою мірою захищати фінанси корпорацій від 

інфляції. По-третє, на відміну від внутрішніх фі-

нансових ресурсів можливості їх зміни різнома-

нітніші. Зовнішні фінансові ресурси так само, як 

і внутрішні можуть бути класифіковані за низкою 

ознак. Порівняно зі звичайними національними 

підприємницькими структурами у корпораціях зо-

внішні фінансові ресурси більш диверсифіковані і 

потенційно дешевші. Це дає більше можливостей 

при професійному ефективному менеджменті для 

розвитку і вдосконалення бізнесу корпорації. Кла-

сифікаційний аналіз дозволяє визначити найбільш 

ефективні, затребувані, доступні і найбільш пер-

спективні зовнішні фінансові ресурси корпорацій, 

їх можливі поєднання і балансування між собою та 

із внутрішніми фінансовими ресурсами. Зовнішні 

фінансові ресурси корпорацій можуть бути класи-

фіковані за їх економічною сутністю. Тут можна 

виокремити низку варіантів зі своїми методиками, 

інструментами, ефективністю. По-перше, зовніш-

ні джерела грошових коштів корпорації можуть 

бути фінансовими, кредитними та фондовими. 

Вже тут їх характеристики істотно розрізняються. 

Перші — часто безоплатні, але складно управля-

ються і активізуються лише за дотримання низки 

специфічних умов. Другі і треті припускають їх 

повернення, терміновість, платність, які, у свою 

чергу, диверсифіковані залежно від механізмів 

і використовуваних інструментів їх активізації. 

По-друге, зовнішні фінансові ресурси транснаціо-

нальних корпорацій можуть бути охарактеризовані 

як перерозподільні, позикові та залучені залежно 

від особливості грошових потоків, що лежать в їх 

основі, їх напрямів, потужності, спонукальних мо-

тивів учасників. Класифікація зовнішніх фінансо-

вих ресурсів корпорації можлива за джерелами їх 

утворення. Вона відокремлює: фінансові ресурси, 

що надходять як капітальні вкладення або субсидії 

з бюджетної системи, що формуються епізодично 

у виняткових випадках як фінансова допомога; 

фінансування спільних проектів або комерційні 

кредити підприємницьких структур, пов’язаних як 

спільною діяльністю, так і інвестиційними інфра-

структурами з корпорацією; залучення через ощад-

ну систему або інвестиційні інститути грошових 

ресурсів населення, в першу чергу заощаджень, а 

також коштів громадських організацій. Останнє 
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можливо і переважно, якщо діяльність корпора-

ції відповідає прямо або побічно соціальним ці-

льовим пріоритетам громадських організацій. Ще 

одна класифікаційний ознака — регіон активізації 

зовнішніх ресурсів корпорації. Вона виокремлює: 

місцеві фінансові ресурси, що формуються в кон-

кретному регіоні місцезнаходження підрозділу 

корпорації, з урахуванням природних, ресурсних, 

економічних, соціальних, політичних і адміністра-

тивних чинників; регіональні, утворені у тому ж 

регіоні, де функціонують підрозділи корпорації [5].

Висновки з проведеного дослідження. Глобаль-

ні зміни в діяльності корпорацій найтіснішим чи-

ном пов’язані з використанням сучасних методів 

і прийомів корпоративного управління. Актуаль-

ність вивчення можливостей управління ресурс-

ним потенціалом корпорацій обумовлена такими 

положеннями:

— процес фінансової глобалізації охопив і 

Україну, економіка якої послідовно інтегрується у 

світове господарство;

— корпорації сформували в Україні стійку 

мережу дочірніх підприємств, внесок яких у на-

ціональну економіку, в забезпечення потреб на-

селення значущий і перспективний у довгостро-

ковому періоді;

— сучасний етап розвитку вітчизняного під-

приємництва в Україні відрізняється значною 

часткою участі корпорацій в прямих іноземних 

інвестиціях, які сприяють масштабній та ефек-

тивній трансформації української економіки;

— формуються українські корпорації з мере-

жею дочірніх підприємств, що потребують ство-

рення гнучкого апарату корпоративного управ-

ління, використання сучасної системи методів, 

прийомів та інструментів.

Література

1. Кириленко І. Г. Про хід реформування 

та заходи щодо поліпшення ситуації на селі / 

І. Г. Кириленко // Економіка АПК. — 2003. — № 1 

(9). — С. 3–11.

2. Комплексна програма підтримки україн-

ського села на період до 2015 року // Економіка 

АПК. — 2007. — № 1. — С. 3–49.

3. Сучасні напрями економічного забез-

печення раціонального природокористування в 

Україні / [за наук. ред. акад. НАН України, д-ра 

екон. наук, проф. М. А. Хвесика, д-ра г.-м. наук, 

проф. С. О. Лизуна ; Державна установа «Інститут 

економіки природокористування та сталого роз-

витку Національної академії наук України»]. — 

К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. — C. 18–19.

4. Бежанова О. Украинский рынок M&A–

2013 — тенденции и ожидания [Электронный ре-

сурс] / О. Бежанова. — Режим доступа : http://www.

rbc.ua/rus/analytics/economic/ukrainskiy-rynok-m-

a-2013-tendentsii-i-ozhidaniya-18042013161500.

5. Слепов В. А. Особенности формирования 

финансовых ресурсов транснациональных кор-

пораций / В. А. Слепов, А. О. Мамедов // Финан-

совый менеджмент. — 2004. — № 5.



99

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

© Н. І. Климаш, 2013

УДК 005.61:664.68 Н. І. Климаш

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

З ПОЗИЦІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Анотація. Визначено прогнозні значення показника економічної доданої вартості на три роки з вико-

ристанням методу екстраполяції. Продемонстровано поступальне зростання економічної доданої вартості 

на підприємствах кондитерської промисловості, що є наслідком високопрофесійного управління ефектив-

ністю підприємств. Розраховано ринкову вартість підприємства, яка виступає індикатором прийнятих 

ефективних рішень менеджерами.

Ключові слова: показник економічної доданої вартості, ринкова вартість підприємства, метод екс-

траполяції тренду.

Summary. Definitely predictive value of the economic value added of three years using the method of extrapolation. 

Demonstrated progressive growth in economic value added enterprises confectionery industry, resulting from highly 

efficient management companies. Estimated market value of the company, serving the indicator to take effective 

decisions managers.

Key words: index of economic value added, market value of the enterprise, trend extrapolation method.

Постановка проблеми. Нині світова і вітчиз-

няна практика управління підприємствами все 

більше спрямована на підвищення їх вартості. 

Концепція управління підприємствами, засно-

вана на зростанні вартості, вважається однією з 

найбільш ефективних і прогресивних. Викорис-

тання цієї концепції вимагає теоретичного пере-

осмислення ґрунтовних економічних положень, 

вирішення методичних проблем, пов’язаних з 

оцінкою вартості, з’ясування критеріїв та ключо-

вого показника оцінки вартості.

Трансформаційні процеси в економіці Украї-

ни спрямовані на забезпечення сталого соціаль-

но-економічного розвитку пріоритетних галузей 

економіки, однією з яких є харчова промисловість. 

Ключовим завданням її розвитку є зміцнення під-

комплексів як єдиної виробничо-господарської 

системи в нових соціально-економічних умовах, 

підвищення ефективності виробництва і взаємодії 

окремих галузей. У зв’язку з тим, що кондитерська 

промисловість у складі харчової промисловості 

є однією з найбільш інвестиційно-привабливих 

галузей, управління ефективністю діяльності під-

приємств цієї галузі є надзвичайно важливим і ак-

туальним завданням економічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичні і методичні основи управління ефективністю 

на основі вартості знайшли своє відображення в ро-

ботах зарубіжних та вітчизняних учених: М. Гордо-

на, М. Скотта, С. Стюарта, Р. Костирко, П. Круш, 

А. Гончарука, О. Мендрула, Т. Момот, І. Яремко та 

інших. Визнаючи вагомість отриманих ними науко-

вих результатів, слід відзначити, що окремі теоре-

тико-методичні аспекти управління ефективністю 

потребують подальших досліджень, зокрема: фор-

мування економічного змісту процесу управління 

ефективністю на основі вартості, застосування вар-

тісної концепції на вітчизняних підприємствах кон-

дитерської промисловості та прогнозування сцена-

ріїв розвитку підприємств у майбутньому.

Метою статті є розроблення й обґрунтування 

методичних підходів щодо управління ефектив-

ністю діяльності підприємств кондитерської про-

мисловості з використанням показника еконо-

мічної доданої вартості.

Для досягнення визначеної мети в роботі по-

ставлені та вирішені такі науково-практичні за-

вдання, а саме: здійснено розрахунок показника 

економічної доданої вартості; визначено вартість 

підприємств кондитерської промисловості на 

основі показника EVA.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняні під-

приємства кондитерської промисловості під 

впливом сучасних тенденцій розвитку інтегру-

ються в світове економічне середовище, роз-

ширюють ринки збуту продукції та конкурують 

з іноземними виробниками. За таких умов від-

бувається трансформація концепції управління, 

суттєво змінюються стратегічна мета та критерії 

ефективного розвитку підприємств.

Нині стратегічне управління, яке ставить на 

меті зростання вартості підприємства, домінує 

над підходами функціонального управління. Прі-

оритетними завданнями парадигми стратегічного 

менеджменту є забезпечення зростання вартості 

підприємства на ринку капіталів (капіталізація 

потенційної продуктивності його економічних 

ресурсів). Ми розділяємо думку учених стосовно 

того, що складовою вартості підприємства є інди-

кативно оцінена ефективність системи управлін-
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ня: «Концепція управління підприємством за вар-

тістю передбачає, що вартість визначає не тільки 

ефективність виробництва, але й ефективність 

управління активами підприємства» [1].

У теорії та практиці управління в ринкових 

умовах господарювання широкого визнання на-

була концепція управління вартістю (Value Based 

Management). Основоположні засади концепції 

передбачають управління ключовими факторами 

вартості, визначення залежності між факторами 

та ринковою вартістю підприємства. У найзагаль-

нішому сприйнятті зміст концепції управління з 

позиції вартості підприємства являє собою стра-

тегічний напрям розвитку, спрямований на зрос-

тання ринкової капіта лізації об’єкта управління, 

з урахуванням диспозиції, що таке зростання дає 

змогу акціонерам отримувати найреальніший, по-

рівняно з іншими факторами, курсовий грошовий 

доход від перепродажу акцій, що їм належать, або 

курсовий доход, який виражається у збільшенні 

вартості їхнього власного (акціонерного) капіта-

лу (чистих активів), тобто підвищення ринкової (і 

номінальної) ціни акцій у динаміці [2, с. 90–91].

Метою власників та акціонерів підприєм-

ства є максимізація доходу на вкладений капітал. 

Власники опікуються підвищенням доходнос-

ті підприємства, в яке вони інвестували кошти. 

Вони ставлять завдання щодо прогресивного 

розвитку бізнесу, підвищення обсягу продажу та 

скорочення витрат. Довгострокова ціль власників 

виражається у збільшенні вартості підприємства.

Інтереси менеджерів полягають в отриман-

ні максимальної винагороди за реалізацію управ-

лінських функцій. Менеджери прагнуть забезпе-

чити якісне, високопрофесійне виконання своїх 

обов’язків. Управлінці зацікавлені в отриманні мак-

симуму грошей від власників та інвесторів для роз-

витку підприємства. Для цієї категорії персоналу 

найчастіше притаманне прагнення до встановлено-

го рівня заробітної плати та зменшення рівня відпо-

відальності, як для всіх найманих працівників.

Інтересами інвесторів є отримання макси-

мального доходу на вкладений капітал з міні-

мізацією рівня ризику. Для прийняття рішення 

про вкладання капіталу інвестору важливо знати, 

скільки коштів необхідно вкласти і якими є норма 

доходу та рівень ризику.

Якщо проаналізувати інтереси основних 

учасників господарського процесу, то очевидно, 

що їх цілі і способи досягнення різняться. Одні 

учасники для досягнення своїх цілей використо-

вують методи вирішення завдань, що протирічать 

методам і підходам інших учасників.

Для власників та інвесторів є важливим не 

лише питання отримання прибутку, а здатність 

підприємства генерувати економічну додану вар-

тість, тобто забезпечувати безперервне зростання 

ринкової вартості підприємства.

Під час розрахунку вартості підприємства в 

поточному періоді слід з’ясувати прогнозні зна-

чення показника економічної доданої вартості.

Для оцінки прогнозної динаміки показника 

економічної доданої вартості використано мето-

ди екстраполяції. В екстраполяційних прогнозах 

особливо важливим є не стільки передбачення 

конкретних значень досліджуваного об’єкта чи па-

раметра в певному році, скільки своєчасне фіксу-

вання об’єктивно намічених зрушень, що лежать у 

основі тенденцій, що назрівають [3, с. 73–75].

Використання методу екстраполяції трен-

ду, під яким розуміють продовження виявленої в 

процесі аналізу тенденції за межі побудованого на 

основі емпіричних даних ряду динаміки, має свою 

специфіку. Так, передумовою використання цього 

методу прогнозування є відносна сталість чинни-

ків, що формують виявлений тренд, а принципо-

вим моментом — виявлення тренду, характерного 

для досліджуваного ряду динаміки.

Апроксимацію даних пропонується визнача-

ти методом найменших квадратів. Цей метод до-

зволяє знаходити теоретичну лінію, наближену до 

фактичних даних, як мінімальну суму (S) квадра-

тів відхилення їх ординат Y
i
 від теоретичних зна-

чень Y [4, с. 44–45]:
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Звідки отримаємо систему нормальних рів-

нянь, лінійних відносно невідомих параметрів а
1
. 

З їх знаходженням стає відома теоретична залеж-

ність прийнятого виду y = f(x), яка апроксимує 

емпіричні дані:
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Розраховано прогнозні значення неза-

лежних змінних Х
1
, Х

2
, Х

3
 для досліджуваної 

моделі. Для цього розрахунку буде викорис-

тана апроксимація даних за методом наймен-

ших квадратів.

Для моделі Y = –29611,08 + 0,82х
1
 + 2664,06х

2
 – 

0,05х
3
, що характеризує економічну додану вар-

тість на підприємстві ПАТ «Харківська бісквітна 

фабрика», прогнозні дані незалежних факторів 

наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні значення факторів для розрахунку прогнозу економічної доданої вартості 
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» на 2010–2012 рр.

Показник Рівняння тренда 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Чистий прибуток, тис. грн. y = 3978,5x + 7528,5 43335,40 47313,90 51292,50

Продуктивність праці, т/особу y = 1,0732x + 14,80 24,29 25,30 26,32

Доход (виручка від реалізації продукції) y = 77713x + 118242 801001,32 873162,45 945324,58

Економічна додана вартість (EVA), тис. грн. 26668,00 28458,20 30248,30

Використовуючи динамічний ряд, що харак-

теризує значення EVA в 2002–2009 рр., та розрахо-

ваний точковий прогноз на основі економіко-ма-

тематичної моделі, побудуємо графік фактичних та 

прогнозних значень економічної доданої вартості 

для ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка фактичних та прогнозних значень 

показника EVA в 2002–2012 рр. 

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», тис. грн.

Як видно, фактичні дані EVA мають тенден-

цію до зростання, хоча й помітні коливання по-

казника, відповідно, прогнозні значення збільшу-

ються згідно з екстраполюючим трендом.

Важливою складовою вартості підприємств 

кондитерської промисловості є розрахунок про-

гнозного приросту чистих активів. Зважаючи на 

те, що чисті активи є реальним власним капіта-

лом підприємства, то їх приріст в майбутньому є 

особливо важливим для власників, оскільки вони 

вкладають кошти у підприємство з метою отри-

мання прибутку на вкладений капітал.

Приріст чистих активів здебільшого визначає 

зростання власного капіталу за рахунок реінвес-

тованого прибутку. Отже, цей показник лежить 

в основі темпів стійкого зростання підприємств 

кондитерської промисловості, їх здатності роз-

ширювати виробництво, збільшувати частку рин-

ку, здійснювати диверсифікацію виробництва та 

розвиватися за рахунок внутрішніх джерел фінан-

сування. На темп приросту чистих активів мають 

суттєвий вплив фактори, пов’язані з господар-

ською і фінансовою діяльністю.

Для досліджуваного підприємства кондитер-

ської промисловості розрахований темп приросту 

чистих активів за 2002–2009 рр. дав змогу, на основі 

методу екстраполяції середнього ковзного, встано-

вити тенденцію на найближчі роки. Для ПАТ «Хар-

ківська бісквітна фабрика» визначення прогнозного 

темпу приросту чистих активів базується на припу-

щенні про збереження тенденції росту чистих акти-

вів у короткостроковій перспективі (табл. 2).

Проведені прогнозні розрахунки непрямих 

факторів економічної доданої вартості, показни-

ка EVA та прогнозного темпу приросту чистих 

активів досліджуваного підприємства кондитер-

ської промисловості дають можливість розра-

хувати їх вартість. Інвестований капітал розра-

хований як різниця між активами та поточними 

зобов’язаннями у звітному періоді.

Аналітичну частину процесу управління ефек-

тивністю слід завершити розрахунком вартості під-

приємства на основі ключового показника (EVA).

Так, формула для розрахунку ринкової вар-

тості підприємства матиме вид:

 

, (6)

де: n — кількість прогнозних періодів;

V — вартість підприємств у поточному пе-

ріоді, грн.;

IC
0
 — інвестований капітал, грн.;

EVA
t
 —

 
економічна додана вартість майбутніх 

періодів, грн.;

T
ЧАt

 —
 
прогнозний темп приросту чистих ак-

тивів, %;
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Таблиця 2

Розрахунок фактичного і прогнозного темпу приросту чистих активів ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

Рік
Чисті активи на кінець 

періоду, тис. грн.

Темп приросту чистих 

активів, %

Ковзне трьохрічне 

середнє

Центроване ковзне 

середнє

2002 89 607,80

2003 103062,00 0,15

2004 121802,00 0,18 0,23

2005 167011,70 0,37 0,26 0,25

2006 204816,70 0,23 0,26

2007 239727,50 0,17 0,18

2008 274272,00 0,14 0,15 0,16

2009 314855,00 0,15 0,15

2010 0,15

WACC — середньозважена вартість капіталу 

підприємства, %.

Розраховуючи у такий спосіб вартість підпри-

ємства за формулою (6), можна з’ясувати вартість 

на поточний та прогнозний періоди, визначити 

не лише вартість підприємства, але і його струк-

турних підрозділів, визначити вартість для потреб 

майбутніх інвесторів та виявити позитивні (не-

гативні) управлінські рішення, що призвели до 

збільшення (зменшення) вартості підприємства.

Дисконтування показника EVA означає при-

ведення майбутніх значень показника до теперіш-

нього часу, встановлення нинішнього еквіваленту 

суми, яка буде отримана акціонерами в майбут-

ньому. Теперішня вартість майбутньої економіч-

ної доданої вартості визначається за допомогою 

дисконтуючого множника, залежного від вартості 

капіталу підприємства і строку дисконтування. 

Дисконтуючий множник дорівнює 
nWACC(1 ) , де 

WACC — середньозважена вартість капіталу під-

приємства, визначена на прогнозний період, n — 

кількість років.

Розрахунок вартості підприємства ПАТ «Хар-

ківська бісквітна фабрика» наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Розрахунок вартості ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» на основі економічної доданої вартості

Показник
Звітний період Прогнозний період

2009 2010 2011 2012

Інвестований капітал, тис. грн. 331191,00

Середньозважена вартість капіталу підприємства (WACC), % 14,64 14,90 15,16

Прогнозний темп приросту чистих активів, % 15,50 15,50 15,50

Економічна додана вартість (EVA), тис. грн. 27573,39 29571,49 31569,59

Значення дисконтованої EVA, тис. грн. 27780,24 25871,11 23875,14

Сума дисконтованої EVA в прогнозний період, тис. грн. 77526,48

Вартість підприємства, тис. грн. 408717,48

Розрахунок вартості підприємства (табл. 3), 

при позитивній динаміці економічної доданої 

вартості і середньозваженій вартості підприєм-

ства складає 408717,48 тис. грн.

Підприємство є лідером серед досліджуваних 

підприємств, чия ринкова вартість є найвищою. 

Цей показник сформований, на нашу думку, в ре-

зультаті ефективного управління підприємством, 

оптимізації джерел фінансування підприємства, 

досконалої маркетингової політики та високої 

якості продукції.

Вартість підприємств є кумулятивним по-

казником ефективності діяльності підприємств 

кондитерської промисловості. Крім внутріш-

ньо-економічних факторів, які мають суттєвий 

вплив на формування вартості підприємств, слід 

враховувати вплив зовнішніх факторів. Зовніш-

ні фактори — це, як правило, неконт рольовані 

сили, що впливають на рішення менеджерів та 

їх дії і, врешті-решт, на господарські процеси 

всередині підприємства.

Вартість підприємств кондитерської промисло-

вості уособлює в собі вплив фінансово-економічних, 

соціальних і політико-правових факторів як в тепе-

рішньому часі, так і в прогнозованому майбутньому.

Вочевидь, управління ефективністю слід спря-

мовувати в багатовекторній площині, враховуючи 

відносини з різними контактними групами та мі-

німізуючи вплив негативних факторів зовнішньо-

го середовища. Оскільки результати господарської 

діяльності підприємств кондитерської промисло-

вості матеріалізуються у вироблену продукцію та 

економічну додану вартість, то розмір останньої 

багато в чому залежить від того, як підприємство 

організувало свою діяльність та контролює ділові 

стосунки з різними контактними групами.

Роль менеджерів у цьому процесі полягає у 

тому, щоб не лише вивчити фактори, а навчитися 
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управляти ними з метою зростання ринкової вар-

тості підприємств (рис. 2).

доданої вартості та, відповідно, ринкової вартості 

підприємства.

3. Провадження масштабних інвестиційних 

проектів на підприємствах має оцінюватися не з 

позицій традиційного інвестиційного аналізу, а з 

позиції майбутнього зростання доходу власників та 

ак ціонерів. Особливої актуальності набуває це пи-

тання в умовах жорсткої конкуренції на кондитер-

ському ринку та ведення господарської діяльності з 

урахуванням впливу кризових явищ в економіці.

Висновки. Процес управління ефективністю 

має враховувати «конфлікт» інтересів: власни-

ків, менеджменту та інвесторів. Оскільки всі три 

суб’єкти господарського процесу мають значний 

вплив на ринкову вартість, варто досліджувати та 

захищати інтереси кожного з них.

Пропонується оцінювати вартість підприєм-

ства з урахуванням прогнозного темпу приросту 

чистих активів, який характеризує зростання вар-

тості підприємства в результаті провадження ефек-

тивних, обґрунтованих проектів. Розрахована у 

такий спосіб ринкова вартість підприємства є пока-

зовим індикатором прийнятих ефективних рішень 

менеджерами та обраної стратегії управління.
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Рис. 2. Пріоритетні напрямки, що забезпечують 

приріст вартості підприємств кондитерської 

промисловості з боку різних контактних груп 

(складено автором)

Здійснюючи процес управління ефективніс-

тю на основі вартісного підходу, менеджмент під-

приємства повинен враховувати таке:

1. Зміст управління ефективністю підприємства 

має відображати сукупність цілей, що визначають 

найбільш важливі напрямки розвитку підприємства 

як динамічної фінансово-економічної системи.

Підхід, що передбачає приріст вартості, має 

відповідати особливостям розвитку підприємств 

кондитерської промисловості, забезпечувати без-

перервний інвестиційний процес та реалізацію ін-

новаційної діяльності як умови збереження конку-

рентних позицій підприємства на ринку.

2. На рівень управління ефективністю діяль-

ності підприємств кондитерської промисловості 

в умовах розвиненого ринкового середовища має 

суттєвий вплив фінансова складова. Вибір опти-

мальних, недорогих джерел фінансування під-

приємства забезпечить зростання економічної 
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглядається поняття фондового ринку, визначено основні чинники, які вплива-

ють на фондовий ринок, а також наведені основні особливості функціонування цього ринку.

Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фінансова інфраструктура, кліринг, депозитарій.

Summary. The article discusses the concept of the stock market, the major factors that affect the stock market, and 

are the main features of the functioning of the market.

Key words: the stock market, securities, financial infrastructure, clearing, depository.

Постановка проблеми. У сучасній ринковій 

економіці фондовий ринок є невід’ємним та важ-

ливим елементом фінансової системи ринкової 

економіки; становлення ефективного та діючого 

фондового ринку є важливим етапом завершен-

ня трансформації вітчизняної економіки, її по-

ступального розвитку. На сьогоднішній момент 

фондовий ринок України демонструє позитивні 

тенденції розвитку в бік зростання, проте, не-

зважаючи на сьогоднішній підйом українсько-

го фондового ринку, його стан вкрай нестійкий. 

Ринок ще не оговтався від недавнього стану гли-

бокого кризового шоку, наслідками якого стали 

низька ліквідність і капіталізація ринку, малий 

обсяг торгів, падіння попиту на цінні папери, во-

латильність національної валюти.

Актуальність проблематики посилюється 

обмеженими можливостями вітчизняних компа-

ній щодо самофінансування, які проявляються 

в недостатності зовнішніх джерел інвестиційних 

ресурсів та розвитку фінансування економіки за 

рахунок широкого використання інструментів 

фондового ринку.

В умовах посилення активізації трансформа-

ційних процесів ефективним способом залучення 

та перерозподілу фінансових ресурсів є викорис-

тання інструментів фондового ринку. Розвине-

ність фондового ринку, який є серцевиною ринко-

вих відносин і забезпечує переміщення капіталів 

між різними секторами економіки, максимально 

сприяє її реструктуризації і тим самим зростан-

ню економічної безпеки країни. Реформування 

економіки України, функціонування суб’єктів 

господарювання на основі ринкових принципів 

обумовлює необхідність дослідження стану, за-

гальних тенденцій і проблем розвитку фондового 

ринку України, а також факторів, що визначають 

особливості цього ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блема становлення і розвитку фондового ринку 

вивчається широким колом учених. Дослідження 

теоретико-методологічних основ і різних аспектів 

теорії та практики щодо цієї проблематики були 

висвітлені в численних працях вітчизняних вчених, 

таких як В. Прилипко, М. Бедіна, В. Огородник, 

А. Калач, А. Квасова, Н. Гончарова, І. Л. Сазонець, 

С. Румянцев та ін. Однак зазначені досліджен-

ня охоплюють період часу розвитку вітчизняного 

фондового ринку, закінчуючи 2008 роком, тобто до 

початку світової фінансової кризи.

Питання дослідження факторів, що впли-

вають на стан фондового ринку, підіймають у 

своїх роботах такі вчені, як: В. С. Пономаренко, 

О. В. Раєвнева, К. А. Стріжніченко; моделюючи 

поведінку інвестора на фондовому ринку, автори 

виокремлюють і досліджують групи факторів, які 

впливають на стан фондового ринку.

Г. Д. Бодер, М. Ю. Кусс досліджують впливан-

ня характеру корпоративних відносин, Г. М. Калач 

розкриває вплив фінансової глобалізації на стан 

фондового ринку. С. Д. Смоленськ, О. А. Сич ха-

рактеризують вплив зовнішніх і внутрішніх факто-

рів на функціонування фондового ринку.

Метою статті є аналіз сучасного стану фондово-

го ринку України, становлення та розвиток фондо-

вого ринку, розгляд факторів, що роблять вплив на 

фондовий ринок, а також його особливостей.

Виклад основного матеріалу. Фондовий ри-

нок — важлива складова економіки будь-якої дер-

жави, у тому числі й України. Фондовий ринок — 

це сукупність механізмів і правил, що дозволяють 

здійснювати купівлю-продаж цінних паперів [1].

Для того щоб розібратися, що може вплинути 

на фондовий ринок в цілому, необхідно розглянути 

низку факторів, які впливають на цей ринок, а саме:

— характер попиту і пропозиції;

— суб’єктивні чинники;

— ситуація на суміжних ринках;

— технічні фактори [2].

Розмір попиту визначається загальною еко-

номічною і політичною ситуацією в країні, ста-

ном галузі та конкретного емітента.

Розмір пропозиції залежить від соціальної 

структури суспільства, розміру та структури до-

ходів і потреб людей, наявності гарантій безпеки 

інвестування і захисту прав інвесторів.

Базовим у характері пропозиції є те, що біль-

ша частина заощаджень населення акумулюється 

у короткостроковій високоліквідної формі. Щодо 

характеру попиту, то споживачі потребують дов-
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гострокових низьколіквідних фінансових ре-

сурсах. Це протиріччя вирішується створенням 

умов для власників заощаджень щодо збільшення 

строків накопичення і відмови від високої ліквід-

ності, спонуканням споживачів до переорієнтації 

на короткострокові позикові кошти, створенням 

системи перерозподілу і комбінації фінансових 

ресурсів, що максимально задовольняє попит іс-

нуючої структури пропозиції.

Суб’єктивні чинники — це, власне, психоло-

гія інвесторів і особливості цілей кожного з них, 

вплив заяв чи поведінки окремих авторитетних 

осіб на поведінку інших суб’єктів ринку, обсяг 

спекуляцій, який зміщує ринкові ціни від поточ-

ної вартості фондових цінностей до очікуваної.

Оскільки фондовий ринок є складовою части-

ною фінансового ринку, то він відчуває на собі вплив 

інших складових не тільки останнього, а й суміжних 

ринків, іншими словами, якщо умови інвестування 

в інші складові кращі, то капітал залишає фондовий 

ринок, і навпаки. Тобто ринок цінних паперів зав-

жди конкурує із суміжними ринками.

До технічних факторів відноситься все, 

пов’язане із технічною сферою цінних паперів. 

Чим краще технічне забезпечення, тим більше 

можливостей для інвестування [2].

Також необхідно виділити в окрему групу полі-

тичні чинники, які впливають на фондовий ринок.

Політичні фактори, що впливають на україн-

ський фондовий ринок, можна розділити на 4 групи:

1. Політика держави безпосередньо щодо 

фондового ринку.

2. Економічна політика в цілому.

3. Політична ситуація в країні. Ця група чинни-

ків об’єднує найбільш «популярні» фактори, такі як:

— відносини між впливовими групами ка-

піталів;

— відносини між центром і регіонами;

— відносини між злочинністю і легальною 

частиною;

— стан державної влади;

— переважальні настрої суспільства.

4. Фактори, пов’язані з міжнародною конку-

ренцією. Їх роль у міру розвитку процесів глобалі-

зації стає визначальною.

Проблемою останніх декількох років є якіс-

на зміна факторів цієї групи: якщо раніше Україна 

конкурувала за інвестиції з іншими «ринками, що 

розвиваються», то сьогодні вона має перспективи 

бути втягнута в значно більш жорстку конкуренцію.

Особливо важливими якостями, що визнача-

ють характер впливу на фондовий ринок кожного 

з перерахованих факторів, є прозорість, передба-

чуваність, розумність «правил гри» і схильність до 

їх виконання. Усі ці якості в сукупності і створю-

ють «довіру» інвесторів.

Це тим більш важливо, тому що по суті фон-

довий ринок є ринком очікувань: головне не сама 

ситуація з описаними чинниками, а напрямок та 

інтенсивність її зміни. Надія на успіх, як правило, 

виявляється важливішою від самого успіху.

В Україні ж політична ситуація була і зали-

шається нестабільною ось уже протягом тривало-

го періоду, що вкрай негативно позначається на 

очікуваннях потенційних інвесторів, результатом 

чого є продовження відтоку капіталу з країни. 

Зов ні це проявляється:

— у зростанні популярності «сірих» схем ви-

возу капіталів із країни;

— у зльоті популярності «конверсійних» па-

перів;

— у «стрибку прибутковості» при продовжен-

ні терміну державних паперів.

На підставі вищесказаного можна зробити 

вис новок, що суб’єкти економіки не довіряють 

українській державі і бояться його, чим і поясню-

ється відсутність зростання на фондовому ринку 

України. Фондовий ринок України перебуває у 

стадії формування. Через непросту політичну си-

туацію в державі активного скидання акцій не від-

бувається. Основне завдання сьогодні — створення 

умов для становлення цілісного, висококваліфіко-

ваного, ефективного і справедливого ринку цінних 

паперів з метою подальшої інтеграції його в світові 

фондові ринки. Щоб краще розуміти ситуацію на 

фондовому ринку, слід розібратися у відносинах, 

що виникають під час розміщення, обігу цінних 

паперів (ЦП) і здійснення професійної діяльності.

В Україні існують іменні ЦП. Цікаво, що в 

Європі такі папери не набули поширення, зате в 

Росії вони популярні [3].

Іменні цінні папери мають певні правові 

особливості. Іменний цінний папір із вказаним 

ім’ям власника дає йому право на власність. Та-

ким чином, заміна власника тягне заміну титулу 

власності. Цей аспект зумовив появу на фондо-

вому ринку України такого учасника, як реєстра-

тор. Реєстратор фіксує перехід права власності, 

а також надає сертифікат новому власнику цін-

ного паперу. Уникнути звернення до реєстрато-

ра можна за допомогою знерухомлення цінних 

паперів. Знерухомлення цінних паперів — це 

переведення цінних паперів, випущених у до-

кументарній формі, у бездокументарну форму. 

Цей процес здійснюється шляхом депонування 

цінних паперів у сховищах зберігача (або депози-

тарію) і забезпечення подальшого їх обігу у виді 

облікових (електрон них) записів. Для інвесторів 

в Україні, звичайно, найбільш привабливими 

є державні цінні папери, оскільки саме вони є 

найменш ризиковими. Переважна більшість ве-

ликих підприємств нашої держави є акціонер-

ними товариствами, тому інвестиції в економіку 

здійснюються через цінні папери. Для залучення 

більшої кількості іноземних інвесторів важли-

ве створення для них надійного захисту, а саме: 
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створення необхідних умов (соціально-політич-

них, економічних, правових) для реалізації ін-

тересів суб’єктів фондового ринку та забезпечен-

ня захисту їхніх майнових прав. Зараз учасники 

фондового ринку докладають зусиль для виходу 

ЦП українських емітентів на іноземні фондові 

ринки, оскільки саме це забезпечить надходжен-

ня інвестицій в українську економіку [4].

Особливості фондового ринку України зу-

мовлені тим, що він виник і розвивається в умовах 

переходу від планової економіки до змішаної еко-

номіки ринкової орієнтації. Ці умови характери-

зуються революційним характером перетворень, 

нестійкістю стану економіки і суспільства, різно-

маніттям можливих шляхів переходу, наявністю 

особливих економічних форм, що функціонують 

з використанням принципів як планового, так і 

ринкового способів господарювання.

У таких умовах на розвиток фондового ринку 

впливають такі специфічні для України фактори:

1. Наслідки панування непродуманих спроб 

революційного переходу до ринкових методів 

управління, планової системи господарювання — 

неефективність і неконкурентоспроможність ви-

робництва, розлад споживчого ринку, стагнація 

кредитно-фінансової сфери.

2. Надмірно високий ступінь участі держави 

у сфері виробництва, що виражається, з одного 

боку, у високій частці державної власності навіть 

на приватизованих підприємствах (контрольні 

або блокуючі пакети акцій, що належать державі), 

а з іншого — наявність державних підприємств-

монополістів, що зосередили основну частину 

фінансових засобів, матеріальних і людських ре-

сурсів і перешкоджають своїм існуванням появі 

самостійних конкурентних виробників.

3. Нерозвинене і нестабільне правове забез-

печення перетворення економіки — зміна форм 

власності та організаційно-правових форм під-

приємницької діяльності, формування ринкової 

інфраструктури (банківської сфери, товарних, ва-

лютних і фондових бірж та ін.) [5].

4. Недостатня нормативна урегульованість 

базових питань інфраструктури фінансового і 

товарного ринків призвела до того, що в Україні 

створені і продовжують створюватися окремі та 

різнорідні системи клірингу не тільки на різних 

біржових ринках (фондовому, терміновому, товар-

ному), але і з різними фінансовими інструмента-

ми в межах одних і тих же фондових бірж. Більше 

того, спостерігається спотворення базових по-

нять фінансової інфраструктури. Це призводить 

до неефективних витрат на створення таких, що 

дублюють одна одну, невзаємопов’язаних інфра-

структурних моделей, а невідповідність системи 

клірингу та розрахунків моделям, які склалися на 

закордонних фондових ринках, стримує прихід 

іноземних інвесторів на український ринок [6].

З метою створення сприятливих умов для 

професійної діяльності на ринку цінних паперів 

доцільно внести зміни до Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» [7]. Реалізація зазначеного проекту на-

дасть сприяння проведенню єдиної державної 

політики щодо упорядкованості на фондовому 

ринку регуляторних вимог, введе безпосеред-

ню участь обласних державних адміністрацій у 

розвитку фондового ринку, посилить контроль 

за дотриманням учасниками фондового рин-

ку норм законодавства, підвищить вимоги до 

членів саморегульованих організацій, що буде 

сприяти захисту законних прав та інтересів ін-

весторів, а також делегуванню повноважень 

державних органів виконавчої влади саморе-

гульованим організаціям. З метою створення 

цілісного, відкритого, прозорого, високолік-

відного ринку цінних паперів необхідно вне-

сти відповідні зміни до Законів України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» [7] та «Про цінні папери і фондову бір-

жу» [8]. Для вирішення проблемних питань та 

стимулювання подальшого розвитку фондового 

ринку Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку був розроблений проект роз-

витку фондового ринку на 2011–2015 роки, в 

якому окреслені такі завдання:

1. Збільшення капіталізації, ліквідності та 

прозорості фондового ринку.

2. Удосконалення ринкової інфраструктури 

і забезпечення її надійного й ефективного функ-

ціонування.

3. Удосконалення механізмів державного ре-

гулювання, нагляду на фондовому ринку та захис-

ту прав інвесторів.

4. Стимулювання подальшого розвитку фон-

дового ринку України.

Слід виокремити напрямки підвищення 

ефективності функціонування українського фон-

дового ринку, які необхідно закріпити в норма-

тивно-правових актах, з урахуванням перехідної 

економіки в країні:

1) з’ясування потенційних можливостей, на-

лагодження тісної співпраці в рамках міжнарод-

них організацій з метою створення позитивного 

іміджу українського фондового ринку серед зару-

біжних і вітчизняних інвесторів;

2) розширення кількості фінансових інстру-

ментів, доступних для інвесторів, повноцінне 

впровадження в обіг похідних цінних паперів;

3) розробка та впровадження нормативно-

методологічного інструментарію емісії приватних 

інвестиційних цінних паперів для роздрібного 

продажу індивідуальним інвесторам;

4) приведення нормативної бази та регулю-

вання фінансових послуг у відповідність до світо-

вих стандартів;
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5) централізація торгівлі на ринку цінних па-

перів, централізація депозитарної системи та сис-

теми державного регулювання;

6) підвищення рівня законодавчого захисту прав 

інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів;

7) концентрація торгівлі цінними паперами 

на організованому ринку, діяльність якого відпо-

відає міжнародним стандартам.

Висновки. Для подальшого розвитку фондо-

вого ринку України та його становлення в якості 

ефективної системи акумулювання і перерозпо-

ділу ресурсів з метою подолання інвестиційної 

кризи, відродження зростання національного 

виробництва є необхідними певні організацій-

но-економічні заходи. По-перше, подальше на-

рощування обсягів операцій із цінними паперами 

на первинному і вторинному секторах фондового 

ринку. Зростання масштабів ринку має супро-

воджуватися вдосконаленням структури цінних 

паперів, що перебувають в обігу, спрямованої на 

прискорення залучення інвестиційних ресурсів 

в економіку [4]. Для того щоб розібратися, що 

впливає на фондовий ринок в цілому, було роз-

глянуто низку факторів, а саме: характер попиту і 

пропозиції; суб’єктивні чинники, ситуація на су-

міжних ринках, технічні фактори.

Перспективи використання результатів до-
слідження. Фондовий ринок України перебуває 

у стадії формування. Через непросту політичну 

ситуацію в державі активного скидання акцій не 

відбувається. Основне завдання сьогодні — ство-

рення умов для становлення цілісного, високо-

кваліфікованого, ефективного і справедливого 

ринку цінних паперів з метою подальшої інте-

грації його в світові фондові ринки. Щоб краще 

розуміти ситуацію на фондовому ринку, були роз-

глянуті відносини, що виникають під час розмі-

щення, обігу цінних паперів і здійснення профе-

сійної діяльності. Особливості фондового ринку 

України зумовлені тим, що він виник і розвива-

ється в умовах переходу від планової економіки 

до змішаної економіки ринкової орієнтації. Ці 

умови характеризуються революційним характе-

ром перетворень, нестійкістю стану економіки і 

суспільства, різноманіттям можливих шляхів пе-

реходу, наявністю особливих економічних форм, 

що функціонують з використанням принципів 

як планового, так і ринкового способів господа-

рювання. У таких умовах на розвиток фондового 

ринку впливають специфічні для України факто-

ри, що є предметом подальших досліджень.
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ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА 
У ФІНАНСОВОМУ ВИДІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Анотація. Проаналізовано наукові публікації та нормативно-правову базу з питання виявлення потре-

би підприємства у фінансовому виді реструктуризації. Розроблено власний підхід до його вирішення на основі 

інтегрального методу оцінки діяльності та застосовано до підприємств авіаційної галузі. Обґрунтовано об-

рану систему показників, проілюстровано й описано зв’язок між ними, вказано наслідки впливу змін значень 

показників на стан фінансової сфери діяльності та підприємства у цілому.

Ключові слова: підхід, потреба, вид, фінансовий, реструктуризація.

Summary. The scientific publications and regulatory and legal framework concerning identifying business de-

mands in the restructuring financial kind were analysed. The approach to its solution on the basis of evaluation activity 

integral method was created and applied to the aviation enterprises. The system of indices was reasonably selected, 

was illustrated and described the connection between them. The indices change consequences in the financial field and 

enterprise as a whole were shown.

Key words: approach, need, kind, financial, restructuring.

Постановка проблеми. Сучасні умови госпо-

дарювання вимагають від підприємств оптиміза-

ції джерел фінансування діяльності, спрямованої 

на консолідацію достатнього обсягу коштів для 

забезпечення належного рівня платоспромож-

ності та ліквідності, розширення виробництва, 

підвищення рентабельності діяльності та кон-

курентоспроможності і, як наслідок, збільшен-

ня масштабів виробництва, обсягу реалізації та 

прибутку. Своєчасна та якісна оцінка фінансової 

сфери діяльності підприємства дозволяє визна-

чити потребу в її реструктуризації та оптимізації, 

покликаних сформувати структуру капіталу, яка 

сприятиме підвищенню прибутковості й уник-

ненню зайвих витрат, пов’язаних із використан-

ням позикових коштів. У науковій літературі та 

законодавстві пропонуються підходи до вияв-

лення потреби підприємства в реструктуризації в 

цілому, при цьому не фокусується належна увага 

на оцінці окремих сфер діяльності, зокрема фі-

нансової, що призводить до формування загаль-

ного висновку про необхідність перетворень та 

недостатньо ретельного аналізу факторів, які її 

зумовлюють, що свідчить про потребу в дослі-

дженні цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

треба підприємства в реструктуризації в науковій 

літературі вивчається комплексно і передбачає 

оцінку діяльності підприємства в цілому, і лише 

деякі науковці, зокрема О. В. Ареф’єва [1, с. 17], 

О. А. Сарапінова [2, с. 461; 3, с. 246], окрему увагу 

приділяють фінансовій реструктуризації, пропо-

нуючи підходи до організації фінансових потоків 

та, відповідно, досліджуючи механізм фінансової 

реструктуризації, однак залишається недостатньо 

вивченим питання виявлення необхідності у фі-

нансовому виді реструктуризації для підприєм-

ства, яку систему показників доцільно при цьому 

використовувати та як проводити оцінку отрима-

них результатів.

Мета статті — розробка підходу до виявлен-

ня потреби підприємства у фінансовому виді ре-

структуризації.

Виклад основного матеріалу. Діяльність під-

приємства умовно можна поділити на фінансо-

ву, економічну, технічну, управлінську та органі-

заційно-правову, першій з яких належить одна з 

найважливіших ролей — забезпечення функці-

онування фінансового механізму підприємства, 

який лежить в його основі, шляхом формування 

оптимальної структури капіталу, пошуку внутріш-

ніх фінансових резервів та доступних зовніш-

ніх фінансових джерел, управління повнотою та 

своєчасністю фінансових потоків, використання 

фінансових інструментів тощо для досягнення 

необхідної фінансової стійкості та ліквідності під-

приємства, підвищення прибутковості [4, с. 125].

Від належної організації та роботи фінансової 

сфери діяльності підприємства залежить функ-

ціонування усіх інших сфер, оскільки наявність 

достатнього обсягу коштів у потрібний час для 

здійснення розрахунків з постачальниками, під-

рядниками, персоналом, фіскальними органами 

необхідна для забезпечення безперебійного проце-

су виробництва (технічна), результати якого впли-

вають на рентабельність продукції та діяльності в 

цілому (економічна) та можливість утримувати 

персонал (управлінська, організаційно-правова).

Таким чином, неефективне управління фі-

нансовою сферою діяльності може негативно 

позначатися на функціонуванні підприємства в 

цілому, знижуючи прибутковість, конкуренто-

спроможність, ліквідність та інші показники, що 

зумовлює необхідність контролювати її стан, ви-

являючи та усуваючи дестабілізаційні процеси, а 

також запобігаючи їм.
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Найважливішими показниками, які характери-

зують стан фінансової сфери діяльності підприєм-

ства, є коефіцієнти платоспроможності, фінансової 

незалежності, забезпеченості власними оборотни-

ми активами, ефект фінансового левериджу, частка 

оборотних активів, співвідношення кредиторської 

та дебіторської заборгованостей, коефіцієнти за-

гальної, поточної та миттєвої ліквідностей (рис. 1).

Рис. 1. Причинно-наслідковий зв’язок між показниками фінансової сфери діяльності 

та пов’язаними показниками

Частка оборотних активів у сукупних акти-

вах, співвідношення кредиторської та дебітор-

ської заборгованостей, ефект фінансового леве-

риджу впливають на забезпеченість підприємства 

власними оборотними коштами, від яких зале-

жить його ліквідність, а фінансова незалежність 

чинить вплив на платоспроможність. Крім того, 

пов’язаний показник економічної сфери діяль-

ності — рентабельність активів через фінансову 

незалежність підприємства впливає на його пла-

тоспроможність, а через забезпеченість власними 

оборотними коштами — на ліквідність.

На відміну від показників економічної сфе-

ри діяльності, підвищення яких — головна ціль 

комерційних підприємств, фінансові показники 

доцільно утримувати на рекомендованому рівні 

для конкретного підприємства чи групи поді-

бних підприємств, залежно від галузі народного 

господарства та спеціалізації, оскільки їх над-

мірний рівень може свідчити про неефективне 

управління фінансами, а занадто низький — про 

фінансову нестабільність. Виняток становить 

лише фінансово-економічний показник — ефект 

фінансового левериджу, який має, крім фінансо-

вої складової, економічну, а отже, у його зрос-

танні підприємство зацікавлене.

Наприклад, суттєве перевищення фактич-

них значень коефіцієнтів платоспроможності та 

фінансової незалежності над нормативними, ви-

значеними експертами згідно із підходом до вияв-

лення потреби підприємства в реструктуризації та 

визначення її типу [5, с. 71], при перевищенні рен-

табельності активів над вартістю позикових ресур-

сів, свідчить про неоптимальну структуру джерел 

фінансування діяльності та невикористання належ-

ним чином ефекту фінансового левериджу для під-

вищення рентабельності власного капіталу, а надто 

низькі значення показників інформують про високу 

залежність від позикових коштів та, відповідно, про 

нестійкий фінансовий стан підприємства.
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Важливим показником фінансової сфери ді-

яльності підприємства є коефіцієнт платоспро-

можності, який відображає частку власного капі-

талу в пасивах, тобто здатність розрахуватися за 

зобов’язаннями власним майном, і залежить від 

коефіцієнту фінансової незалежності — співвід-

ношення власного та позикового капіталу [6].

Значну роль в забезпеченні функціонуван-

ня підприємства відіграє і його ліквідність, яка 

демонструє спроможність розраховуватись із на-

явними зобов’язаннями оборотними активами 

та продовжувати діяльність під час погіршення 

платіжної дисципліни дебіторів, позбавлення 

зов нішніх джерел фінансування, рецесії економі-

ки тощо і оцінюється на підставі коефіцієнтів аб-

солютної, поточної та загальної ліквідностей, які 

відрізняються ступенем ліквідності активів, що 

беруться при розрахунку [7].

Проте при оцінці фінансового стану підпри-

ємства одним із найважливіших показників є 

ефект фінансового левериджу, який, пов’язуючи 

економічну та фінансову сфери діяльності, відо-

бражає економічну доцільність використання 

позикових коштів та їх вплив на рентабельність 

власного капіталу, допомагає прийняти рішен-

ня щодо оптимальності сформованої структури 

капіталу, оскільки решта вищезазначених фі-

нансових показників не дозволяють визначити 

реальний стан фінансової сфери, що пов’язано з 

даними фінансової звітності, які вони врахову-

ють [8, с. 358; 9, с. 340].

Так, наприклад, залучення грошей підпри-

ємством в обмін на емітовані цінні папери під-

вищує його ліквідність та забезпеченість власни-

ми оборотними коштами, оскільки збільшується 

обсяг оборотних коштів порівняно з поточними 

зобов’язаннями, тому що основна заборгованість 

за облігаціями відноситься до довгострокових 

зобов’язань, а в поточних відображаються лише 

відсотки за користування коштами, отримани-

ми в обмін на облігації. У свою чергу, зниження 

платоспроможності та фінансової незалежності 

підприємства може спостерігатися не лише вна-

слідок вимушеної емісії облігацій для поповнен-

ня оборотних коштів при їх нестачі, а й у випад-

ку добровільного залучення позикового капіталу, 

за ціною нижче від рентабельності активів, для 

збільшення рентабельності власного капіталу за 

рахунок ефекту фінансового левериджу.

Тому для оцінки стану фінансової сфери ді-

яльності необхідно застосовувати комплексну 

систему показників, які б враховували всі основні 

аспекти, що його зумовлюють, і дозволяли визна-

чити фактори впливу й оцінити їх (табл. 1).

Оцінка значень показників з табл. 1 та їх ди-

наміки дозволяє виявити основні зміни структури 

капіталу підприємства, зробити узагальнений ви-

сновок щодо факторів, які їх зумовили, а уточнити 

його допомагає аналіз структурних перетворень у 

джерелах фінансування діяльності та активах. Про-

те значна кількість показників та їх різноспрямова-

на динаміка ускладнюють прийняття рішення сто-

совно необхідності проведення фінансового виду 

реструктуризації на підприємствах, тому з цією 

метою розраховано інтегральні показники згідно 

із підходом до виявлення потреби підприємства в 

реструктуризації та визначення її типу (табл. 2).

Фактичний інтегральний показник фінансо-

вої сфери діяльності ДП «Антонов» перевищив 

нормативний і склав 1,16, що свідчить про її за-

довільний стан і відсутність потреби в реструкту-

ризації. Це зумовлене таким: платоспроможність 

підприємства у 2011 році знизилась порівняно з 

2007 роком на 33,53 %, чому сприяло зменшення 

частки власного капіталу з 79,56 % до 55,34 % і, як 

наслідок, зниження коефіцієнту фінансової неза-

лежності на 77,27 % — з 5,74 до 1,3 у результаті ви-

пуску в 2009 році облігацій на суму 1436906,00 тис. 

грн. та поступового їх розміщення, що пояснює 

зростання у 2011 році питомої ваги довгостроко-

вих зобов’язань порівняно з 2007 роком з 5,64 % 

до 20,24 %, а збільшення частки оборотних акти-

вів лише на 15,43 % — з 0,55 до 0,57 та зменшення 

ліквідності підприємства, зокрема загальної — на 

3,86 %, поточної — на 29,66 %, абсолютної — на 

34,27 %, пов’язане з капіталізацією залучених 

коштів, у тому числі закупівлею основних засо-

бів, середньорічна вартість яких зросла за пе ріод 

з 2007 по 2011 роки в 3,7 раза — з 1040851 тис. 

грн. до 3901055 тис. грн., спрямуванням їх у ви-

робництво — частка незавершеного виробництва 

збільшилась з 40,89 % до 44,35 %, та відмовою від 

таких ліквідних активів, як поточні фінансові ін-

вестиції, які у 2007 році складали 6,99 %. Однак, 

враховуючи від’ємне значення ефекту фінан-

сового левериджу, який збільшився у 2011 році 

порівняно з 2007 роком у 2,2 рази — з –0,47 % 

до –1,5 % у результаті перевищення вартості по-

зикових ресурсів над рентабельністю активів 

підприємства, частку позикових коштів можна 

знизити на 21,5 %, унаслідок чого коефіцієнт пла-

тоспроможності набуде рекомендованого експер-

тами значення, а ефект фінансового левериджу 

генеруватиме менший збиток на власний капітал, 

якщо вони не спрямовуватимуться в наступно-

му за аналізуємим періодом році на проведення 

реструктуризації, модернізації чи інших заходів 

щодо підвищення рентабельності діяльності, по-

криття потреби виробництва в оборотних коштах 

унаслідок його циклічності.

Результати аналізу фінансової сфери діяль-

ності ДАХК «Артем» за період з 2007 по 2011 роки 

відображають підвищення платоспроможності та 

фінансової незалежності підприємства, оскільки 

коефіцієнт платоспроможності зріс на 8,12 % — з 

0,4 до 0,43, а коефіцієнт фінансової незалежнос-
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Таблиця 1

Показники фінансової сфери діяльності підприємств
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ДП «Антонов»

2007 0,85 5,74 -0,47 0,65 0,50 0,93 2,86 1,56 0,61

2008 0,89 8,33 -0,04 0,70 0,32 1,14 3,36 1,87 0,84

2009 0,65 1,89 -0,62 0,58 0,46 2,20 2,37 1,09 0,52

2010 0,54 1,18 -1,70 0,60 0,54 2,36 2,48 0,93 0,39

2011 0,57 1,30 -1,50 0,64 0,57 1,94 2,75 1,09 0,40

Тпр баз, % -33,53 -77,27 221,55 -2,16 15,43 109,00 -3,86 -29,66 -34,27

ДАХК «Артем»

2007 0,40 0,66 -9,33 0,08 0,63 0,37 1,08 0,74 0,03

2008 0,28 0,39 -19,36 -0,27 0,57 0,64 0,79 0,37 0,01

2009 0,28 0,39 -19,08 -0,09 0,60 0,93 0,91 0,46 0,00

2010 0,39 0,63 -11,82 -0,05 0,61 1,13 0,95 0,43 0,02

2011 0,43 0,76 -12,62 0,07 0,59 0,88 1,08 0,38 0,02

Тпр баз, % 8,12 14,28 35,32 -4,66 -6,27 140,86 -0,38 -48,70 -43,28

ПАТ «Дніпропетров-

ський агрегатний завод»

2007 0,22 0,29 -61,18 0,09 0,57 0,89 1,10 0,82 0,42

2008 0,20 0,25 -30,54 0,46 0,53 1,27 1,87 1,36 0,89

2009 0,17 0,21 -54,84 0,32 0,50 1,13 1,46 1,00 0,34

2010 0,10 0,12 -79,77 0,38 0,48 0,70 1,62 1,20 0,32

2011 0,09 0,10 -101,34 0,43 0,52 0,46 1,76 1,35 0,41

Тпр баз, % -58,88 -64,80 65,66 397,46 -10,00 -48,94 60,68 64,52 -2,66

ПАТ «Мотор Січ»

2007 0,61 1,59 -0,33 0,42 0,57 1,68 1,72 0,60 0,18

2008 0,51 1,04 -3,03 0,30 0,63 1,75 1,43 0,48 0,10

2009 0,60 1,53 1,23 0,49 0,66 1,33 1,98 0,86 0,21

2010 0,62 1,61 1,66 0,51 0,68 1,10 2,04 0,97 0,25

2011 0,62 1,66 0,46 0,56 0,69 1,23 2,29 0,89 0,18

Тпр баз, % 1,70 4,52 239,48 34,25 20,20 -26,69 33,02 49,48 -0,60

ПАТ «Вовчанський 

агрегатний завод»

2007 0,80 4,10 0,84 0,72 0,67 0,24 3,58 1,78 0,36

2008 0,84 5,16 -0,55 0,84 0,64 0,32 6,45 2,18 0,59

2009 0,91 10,45 0,49 0,91 0,64 0,40 10,69 5,63 1,63

2010 0,91 10,33 0,10 0,88 0,69 0,39 8,01 4,72 1,77

2011 0,84 5,16 0,59 0,82 0,67 0,54 5,42 3,54 1,33

Тпр баз, % 4,19 25,81 -30,33 13,14 0,84 126,54 51,37 98,97 267,61

ті — на 14,28 % — з 0,66 до 0,76, що пов’язано зі 

збільшенням іншого додаткового капіталу у 2010 

році в 3,5 раза — з 76739 тис. грн. до 267747 тис. грн. 

Унаслідок значного зниження рентабельності ак-

тивів підприємства з 1,21 % у 2007 році до 0,03 % у 

2011 році, у тому числі через зростання від’ємного 

значення ефекту фінансового левериджу з 9,33 % 

до 12,62 %, зменшилась частка оборотних активів 

у сукупних активах на 6,27 % — з 0,63 до 0,59 та за-

безпеченість власними оборотними коштами на 

4,66 %, що сприяло зниженню ліквідності підпри-

ємства, зокрема загальної — на 0,38 %, поточної — 

на 48,70 %, абсолютної — на 43,28 %, та збільшенню 

кредиторської заборгованості відносно дебіторської 

на 140,86 % — з 0,37 до 0,88, що демонструє погір-

шення фінансового стану, а значення фактичного 

інтегрального показника на рівні 0,42, що нижче 

нормативного на 54,15 %, свідчить про потребу в ра-

дикальній фінансовій реструктуризації.

У результаті оцінки фінансової сфери діяль-

ності ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» 

за період з 2007 по 2011 роки отримано значення 

фактичного інтегрального показника на рівні 0,25, 

що на 127,5 % нижче від нормативного та вказує на 
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Таблиця 2

Виявлення потреби підприємств у фінансовому виді реструктуризації
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ДП «Ан-

тонов»

факт 0,57 -0,34 1,30 -0,77 -0,02 2,22 0,64 -0,02 0,57 0,15 1,94 1,09 2,75 -0,04 1,09 -0,34 0,40 -0,34 1,16

норм 0,49 0,00 1,04 0,00 0,01 0,00 0,58 0,00 0,55 0,00 1,15 0,00 1,65 0,00 0,97 0,00 0,24 0,00 0,92

відх 0,08 -0,34 0,26 -0,77 -0,03 2,22 0,06 -0,02 0,03 0,15 0,79 1,09 1,10 -0,04 0,12 -0,34 0,16 -0,34 0,24

ДАХК 

«Артем»

факт 0,43 0,08 0,76 0,14 -0,13 0,35 0,07 -0,05 0,59 -0,18 0,88 1,41 1,08 0,00 0,38 0,08 0,02 -0,43 0,42

норм 0,49 0,00 1,04 0,00 0,01 0,00 0,58 0,00 0,55 0,00 1,15 0,00 1,65 0,00 0,97 0,00 0,24 0,00 0,92

відх -0,06 0,08 -0,28 0,14 -0,14 0,35 -0,50-0,05 0,05 -0,18-0,27 1,41 -0,57 0,00 -0,59 0,08 -0,22-0,43-0,50

ПАТ 

«Мотор 

Січ»

факт 0,62 0,02 1,66 0,05 0,00 2,39 0,56 0,34 0,69 -0,09 1,23 -0,27 2,29 0,33 0,89 0,02 0,18 -0,01 1,13

норм 0,53 0,00 1,01 0,00 0,01 0,00 0,52 0,00 0,66 0,00 1,10 0,30 1,60 0,30 0,87 0,30 0,17 0,00 0,92

відх 0,09 0,02 0,65 0,05 -0,01 2,39 0,04 0,34 0,03 -0,09 0,13 -0,57 0,69 0,03 0,02 -0,28 0,01 -0,01 0,21

ПАТ 

«Дніпро-

петров-

ський 

агре-

гатний 

завод»

факт 0,09 -0,59 0,10 -0,65 -1,01 0,66 0,43 3,97 0,52 -0,09 0,46 -0,49 1,76 0,61 1,35 -0,59 0,41 -0,03 -0,25

норм 0,56 0,00 1,01 0,00 0,02 0,00 0,47 0,00 0,66 0,00 1,05 0,00 1,50 0,00 1,04 0,00 0,32 0,00 0,92

відх -0,47 -0,59 -0,91 -0,65 -1,03 0,66 -0,04 3,97 -0,14 -0,09 -0,59-0,49 0,26 0,61 0,31 -0,59 0,09 -0,03-1,18

ПАТ 

«Вовчан-

ський 

агре-

гатний 

завод»

факт 0,84 0,04 5,16 0,26 0,01 -0,30 0,82 0,13 0,67 -0,22 0,54 1,27 5,42 0,51 3,54 0,04 1,33 2,68 2,85

норм 0,56 0,00 1,01 0,00 0,02 0,00 0,47 0,00 0,66 0,00 1,05 0,00 1,50 0,00 1,04 0,00 0,32 0,00 0,92

відх 0,28 0,04 4,15 0,26 -0,01 -0,30 0,35 0,13 0,02 -0,22 -0,51 1,27 3,92 0,51 2,50 0,04 1,01 2,68 1,93

потребу в радикальній фінансовій реструктуриза-

ції, спричинену зниженням коефіцієнтів плато-

спроможності підприємства на 58,88 % — з 0,22 до 

0,09 та фінансової незалежності на 64,80 % — з 0,29 

до 0,1 у зв’язку з емісією облігацій у 2007 та 2009 

роках та їх розміщенням, що суттєво підвищило 

обсяг позикового капіталу. Збільшення оборотних 

коштів порівняно з поточними зобов’язаннями 

пояснює зростання коефіцієнту забезпеченості 

власними оборотними коштами у 4 рази — з 0,09 

до 0,43, незважаючи на зниження рентабельності 

активів з 1,03 % до –0,56 %, у тому числі за рахунок 

збільшення збитковості власного капіталу внаслі-

док ефекту фінансового левериджу на 65,66 %, як 

наслідок, зменшення дебіторської заборгованості 

порівняно з кредиторською на 48,94 % і підвищен-

ня коефіцієнтів загальної та поточної ліквідностей 

на 60,68 % та 64,52 % відповідно. Незначне зни-

ження абсолютної ліквідності на 2,66 % виникло 

в результаті скорочення частки поточних фінансо-

вих інвестицій у складі оборотних активів з 38,14 % 

до 19,00 %, тоді як частка грошових коштів зросла 

з 0,14 % лише до 2,44 %, при збільшенні вартості 

оборотних активів на 120,27 %.
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Показники фінансової сфери діяльності ПАТ 

«Мотор Січ» у 2011 році свідчать про покращення 

фінансового стану підприємства порівняно з 2007 

роком, оскільки коефіцієнт платоспроможності 

збільшився на 1,7 % — з 0,61 до 0,62, коефіцієнт 

фінансової незалежності — на 4,52 % — з 1,59 до 

1,66, коефіцієнт забезпеченості власними обо-

ротними коштами — на 34,25 % — з 0,42 до 0,56, 

частка оборотних активів зросла на 20,2 % — з 0,57 

до 0,69, кредиторська заборгованість зменшилась 

відносно дебіторської на 26,69 %, коефіцієнти за-

гальної та поточної ліквідностей зросли на 33,02 % 

та 49,48 % — з 1,72 до 2,29 та з 0,6 до 0,89 відпо-

відно, що пов’язано з підвищенням прибутковості 

підприємства у 2,3 рази внаслідок зростання рен-

табельності активів з 7,99 % до 18,77 %. Поява в 

пасивах підприємства довгострокових кредитів 

банків, частка яких у 2011 році досягла 50,56 %, є 

наслідком реструктуризації заборгованості підпри-

ємства, у результаті якої частка короткострокових 

кредитів банків зменшилась з 37,13 % до 15,28 % з 

метою підвищення рентабельності власного капі-

талу за рахунок позитивного ефекту фінансового 

левериджу. Слід зазначити, що всі без виключення 

фінансові показники перевищили рекомендовані 

експертами норми і більшість з них не мали кар-

динальних відхилень, що свідчить про раціональне 

управління фінансами та оптимально сформовану 

структуру капіталу підприємства, а суттєво вищі 

значення коефіцієнтів фінансової незалежності та 

загальної ліквідності над нормами — виправдане 

рішення керівництва зміцнити фінансову стійкість 

під час фінансової кризи, яка мала місце протягом 

аналізуємого періоду. Суттєве зростання позитив-

ного ефекту фінансового левериджу вказує на по-

кращення стану фінансової сфери діяльності та 

відсутність необхідності в перетвореннях, спрямо-

ваних на наближення показників до нормативних 

значень, про що свідчить і фактичний інтеграль-

ний показник фінансової сфери діяльності, який 

складає 1,13 і перевищує нормативний на 22,64 %.

Стан фінансової сфери діяльності ПАТ «Вов-

чанський агрегатний завод» у 2011 році покращив-

ся порівняно з 2007 роком унаслідок підвищення 

рентабельності активів у 1,8 рази — з 15,59 % до 

27,72 % та зміни структури джерел фінансування 

діяльності, зокрема поступової відмови від корот-

кострокових кредитів банків та залучення з 2008 

року довгострокових кредитів за нижчими відсо-

тковими ставками, що сприяло підвищенню кое-

фіцієнта платоспроможності на 4,19 % — з 0,80 до 

0,84, коефіцієнту фінансової незалежності — на 

25,81 % — з 4,1 до 5,16, коефіцієнту забезпеченос-

ті власними оборотними коштами — на 13,14 % — 

з 0,72 до 0,82, коефіцієнтів загальної, поточної та 

абсолютної ліквідностей — на 51,37 %, 98,97 % та 

267,61 % відповідно. Слід зазначити, що, незва-

жаючи на збільшення диференціалу фінансового 

левериджу внаслідок підвищення рентабельності 

активів, його ефект на власний капітал знизився 

у 2011 році порівняно з 2007 роком на 30,33 %, 

оскільки зменшилось плече фінансового левери-

джу у зв’язку зі скороченням обсягу позикового 

капіталу, що пояснюється тактикою зміцнення 

фінансової стійкості підприємства під час фінан-

сової кризи. Однак, ураховуючи те, що фактич-

ний інтегральний показник фінансової сфери ді-

яльності склав 2,85, перевищивши нормативний 

втричі внаслідок надмірних значень фінансових 

показників, які, як зазначалося, доцільно утри-

мувати на рекомендованому рівні, і позитивний 

ефект фінансового левериджу, підприємству мож-

на порекомендувати оптимізувати структуру ка-

піталу шляхом додаткового залучення позикових 

коштів для підвищення рентабельності власного 

капіталу за рахунок ефекту фінансового левери-

джу, проте реструктуризація фінансової сфери ді-

яльності не є обов’язковою.

Таким чином, використовуючи запропонова-

ну систему показників і підхід до виявлення потре-

би підприємства в реструктуризації та визначення 

її типу встановлено, що ДП «Антонов», ПАТ «Мо-

тор Січ» та ПАТ «Вовчанський агрегатний завод 

не потребують фінансового виду реструктуризації, 

оскільки фактичні інтегральні показники фінан-

сової сфери діяльності перевищують нормативні, а 

ДАХК «Артем» та ПАТ «Дніпропетровський агре-

гатний завод» — потребують радикальної реструк-

туризації фінансової сфери діяльності, оскільки 

нормативні інтегральні показники перевищують 

фактичні більше ніж на 30 %.

Висновки. У результаті дослідження розроб-

лено підхід до оцінки діяльності підприємства з 

метою виявлення потреби у фінансовому виді ре-

структуризації та застосовано до підприємств авіа-

ційної галузі, унаслідок чого визначено їх потребу в 

реструктуризації фінансової сфери діяльності.

Запропонований підхід може застосовува-

тись підприємствами різних галузей народного 

господарства та організаційно-правових форм 

для виявлення потреби у фінансовому виді ре-

структуризації, оскільки використовує дані фі-

нансової звітності, яка стандартизована відповід-

но до вимог чинного законодавства. Результати 

дослідження доповнюють наявну теоретичну базу 

щодо визначення потреби підприємства в ре-

структуризації та формують основу для подаль-

шого вивчення цього питання.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИКО-ІГРОВОГО ПІДХОДУ

Анотація. У статті досліджено підходи щодо визначення поняття «оптимальна структура капіта-

лу підприємства». Визначено основні критерії та фактори впливу на формування оптимальної структу-

ри капіталу підприємства. Запропоновано використання теоретико-ігрового підходу в процесі оптимізації 

структури капіталу підприємства.

Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, оптимізація структури ка-

піталу, теоретико-ігровий підхід.

Summary. The article examines approaches to the definition of «optimal capital structure of the enterprise». The 

main criteria and impact factors of enterprise optimal capital structure formation were specified. The usage of game-

theoretic approach in the capital structure optimization process of the enterprise was suggested.

Key words: equity, loan capital, capital structure, capital structure optimization, game-theoretic approach.

Постановка проблеми. У ринкових умовах 

процес формування капіталу, оптимізація його 

структури, встановлення раціонального співвід-

ношення різних джерел фінансування та якість 

управління капіталом набувають особливого зна-

чення. Покладаючись на дослідження зарубіж-

них і вітчизняних вчених, доцільно підкреслити 

значимість оптимальної структури капіталу для 

ефективної діяльності підприємства, а також не-

достатність наукового опрацювання питань по-

шуку фінансових джерел в умовах їх обмеженості, 

визначення впливу факторів зовнішнього та вну-

трішнього середовища на процес їх мобілізації.

Достатній рівень капіталу сприяє підвищен-

ню рівня конкурентоспроможності підприємства 

протягом усього періоду його функціонування, 

підтримуючи його ліквідність, платоспромож-

ність та фінансову стійкість.
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Досягнення оптимальної структури капіталу 

реалізується за допомогою адекватного управ-

ління ним в системі менеджменту підприємства. 

Кожному підприємству доцільно самостійно 

розробляти політику формування капіталу з ура-

хуванням стратегії розвитку. Разом із тим макси-

мальна ефективність фінансового менеджменту 

може бути досягнута за умови дотримання сис-

темного підходу, раціонального поєднання стра-

тегічних і тактичних заходів.

У зв’язку з цим уточнення теоретичних основ 

та обґрунтування конкретних практичних реко-

мендацій із удосконалення методичних підходів 

до вирішення вказаної проблеми у сучасних умо-

вах є важливим завданням наукових досліджень. 

Ефективність функціонування підприємства за-

лежить від правильної стратегії управління ка-

піталом. Її важливою складовою є оптимізація 

структури капіталу. Тому завданням керівництва 

має бути формування найбільш прийнятної 

структури капіталу підприємства з метою його по-

дальшої ефективної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-

ретико-методичні аспекти проблеми оптимізації 

структури капіталу підприємств знайшли відобра-

ження у працях зарубіжних та вітчизняних вче-

них. Основні методологічні підходи щодо дослі-

дження джерел формування капіталу розроблені 

в класичних працях Дж. М. Кейнса, К. Маркса, 

А. Маршалла, А. Сміта, Дж. Тобіна, М. Фрідмена, 

Ф. Хайєка, Й. Шумпетера тощо.

Проблеми формування та управління струк-

турою капіталу, її впливу на кінцеві результати 

діяльності підприємства досліджені у фундамен-

тальних працях І. Бланка, Р. Брейлі, Ю. Брігхе-

ма, Дж. Ван Хорна, Л. Дж. Гітмана, Т. Головко, 

І. Івашковської, В. Ковальова, Н. Лахметкіної, 

С. Майєрса, Р. Мертона, М. Міллера, Ф. Моділья-

ні, У. Шарпа тощо.

Водночас, незважаючи на наявність значної 

кількості наукових розробок, проблеми оптимі-

зації структури капіталу підприємств у сучасних 

умовах розвитку вітчизняної економіки залиша-

ються недостатньо дослідженими.

Мета статті полягає у розробці підходу щодо 

оптимізації структури капіталу з метою вибору 

найбільш вигідного співвідношення власного та 

позикового капіталу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Проблема опти-

мізації структури капіталу підприємства є однією 

з основних у фінансовому менеджменті. На сьо-

годні існує безліч теорій і моделей, спрямованих 

на визначення оптимального співвідношення 

власного і позикового капіталу підприємства, 

проте досі не існує єдиної думки з приводу того, 

яка ж структура капіталу є оптимальною.

В економічній літературі наявні різноманітні 

підходи щодо визначення оптимальної структури 

капіталу. Деякі автори [1, с. 70; 2, с. 156] під опти-

мальною структурою капіталу розуміють певне 

співвідношення власного та позикового капіта-

лу, що призводить до максимізації вартості акцій 

підприємства. У цьому підході чітко виражена 

мета пошуку оптимальної структури капіталу під-

приємства, проте вказаний підхід має загальний 

характер для практичної діяльності фінансових 

менеджерів. Крім того, його достатньо складно 

застосовувати на підприємствах, які не є публіч-

ними акціонерними товариствами.

Дещо іншої точки зору дотримуються такі ав-

тори, як І. О. Бланк, Т. В. Головко, С. В. Сагова, 

Н. І. Лахметкіна, В. О. Подольська, О. В. Яріш та 

інші [3, c. 213; 4, c. 8; 5, с. 64; 6, c. 355]. Ці вче-

ні вважають, що оптимальна структура капіталу 

являє собою таке співвідношення використання 

власних і позикових ресурсів, за якого забезпе-

чується найбільш ефективна пропорція між ко-

ефіцієнтом рентабельності власного капіталу та 

коефіцієнтом фінансової стійкості, тобто макси-

мізується ринкова вартість підприємства.

Основними критеріями оптимальності струк-

тури капіталу підприємства є [7, с. 180]:

— політика фінансування активів. Форму-

вання структури капіталу підприємства з ураху-

ванням вказаного критерію базується на вивчен-

ні співвідношення між статтями активу і пасиву 

балансу і дозволяє визначити необхідний розмір і 

частку тих чи інших джерел фінансування;

— вартість підприємства. Існують різні тео-

рії, які розглядають взаємозв’язок структури капі-

талу і вартості підприємства як бізнесу. При цьому 

оптимальною є структура капіталу, що максимізує 

ринкову вартість підприємства;

— вартість капіталу. Оскільки як власний, 

так і позиковий капітал мають для підприємства 

свою вартість — вартість обслуговування, то опти-

мальна структура із цієї точки зору — структура, 

що мінімізує вартість капіталу;

— ризики. При формуванні структури капіталу 

підприємство несе різноманітні види ризиків. Так, до 

них відносяться ризик часткового чи повного непо-

вернення позикових коштів, ризик обслуговування 

боргу (несплата відсотків), ризик банкрутства. При 

цьому підприємство може поставити завдання опти-

мізації структури капіталу за існуючих обмежень з 

точки зору зниження певних видів ризиків;

— рентабельність. Загальновизнаним фактом 

є те, що залучення позикових ресурсів може при-

вести до зростання рентабельності власного капі-

талу підприємства за рахунок ефекту фінансового 

важеля. Оптимальна структура капіталу в цьому 

випадку максимізує рентабельність підприємства, 

тобто дозволяє отримати найбільший прибуток за 

існуючого рівня власних ресурсів.

Таким чином, під оптимальною структурою 

капіталу доцільно розуміти таке співвідношення 
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джерел власних та позикових ресурсів підпри-

ємства, яке забезпечує найкраще значення кри-

теріїв оптимізації при заданому рівні фінансової 

стійкості підприємства з метою досягнення його 

максимальної ринкової вартості.

При формуванні оптимальної структури 

капіталу підприємства необхідно враховува-

ти вплив низки суб’єктивних та об’єктивних 

факторів. Сукупність цих факторів класифі-

кована нами за місцем виникнення (фактори 

зовнішнього і внутрішнього середовища) та 

характером впливу (інституційно-правові, фі-

нансово-економічні й соціально-управлінські) 

і наведена табл. 1 [8; 9; 10; 11].

Таблиця 1

Фактори впливу на формування оптимальної структури капіталу підприємства

Фактори зовнішнього середовища Фактори внутрішнього середовища

1 2

Інституційно-правові

— закріплені у законодавчому порядку вимоги щодо 

розміру та порядку формування окремих елементів 

власного та позикового капіталу підприємства (міні-

мальний розмір статутного капіталу, розмір резервного 

капіталу, межі емісії привілейованих акцій тощо);

— закріплені у законодавчому порядку вимоги щодо 

розміру власного капіталу підприємства при здійсненні 

окремих видів діяльності;

— вплив зовнішніх стейкхолдерів;

— ефективність правової системи, захист прав власності 

тощо.

— закріплені у статутних документах вимоги щодо роз-

міру та порядку формування власного капіталу підпри-

ємства (розмір статутного, резервного капіталу, вимоги 

щодо додаткової емісії акцій тощо) та позикового капі-

талу (залучення кредитів, емісія облігацій тощо);

— закріплені у статутних документах питання контролю 

над управлінням підприємством;

— агентські конфлікти та ступінь захищеності керівни-

цтва, різноманітна привабливість джерел фінансування 

тощо.

Фінансово-економічні

— інвестиційний клімат країни;

— темпи економічної динаміки;

— економічна та фінансова політика;

— діюча система оподаткування;

— розмір ставки рефінансування НБУ;

— рівень інфляції;

— рівень розвитку та кон’юнктура фондового і кредит-

ного ринків;

— доступність ресурсів фінансового ринку для підпри-

ємств;

— тенденції галузевої та регіональної кон’юнктури; 

— інвестиційна привабливість галузі та регіону.

— характеристики підприємства, що пов’язані з його га-

лузевою, територіальною та структурною специфікою;

— стадія життєвого циклу;

— концепція економічного розвитку, тип фінансової 

політики (консервативний, помірний, агресивний);

— планові темпи економічної динаміки;

— розмір капіталу підприємства;

— наявна структура капіталу;

— ризики господарської діяльності та фінансовий стан 

підприємства; 

— характер попиту на продукцію та стабільність отри-

мання доходу;

— структура активів за ступенем ліквідності.

Соціально-управлінські

— рівень корпоративного управління у країні, регіоні, 

галузі;

— соціальна стабільність;

— рівень криміналізації та корупції.

— рівень та якість корпоративного управління і конт-

ролю;

— рівень та якість фінансового менеджменту тощо.

Також доцільно зауважити, що фактори зов-

нішнього середовища не піддаються впливу з боку 

підприємства і повинні сприйматися як належне. 

Фактори внутрішнього середовища піддаються 

корегуванню шляхом прийняття та реалізації різ-

номанітних управлінських рішень.

Основним класичним методам оптимі-

зації структури капіталу притаманний недо-

лік, що не дозволяє в явному виді враховувати 

вплив зовнішньої (ринкової) кон’юнктури і 

пов’язану з нею невизначеність, яка відобра-

жатиме можливість настання для підприємства 

як сприятливої ринкової кон’юнктури, так і 

несприятливої. Тому можна говорити про те, 

що формування оптимальної структури капіта-

лу має відбуватися з урахуванням впливу чин-

ника невизначеності.

Наукою, що займається пошуком опти-

мальних рішень в умовах невизначеності, є 

теорія гри [12, с. 71]. Особливістю теорії гри з 

природою виступає те, що один із учасників — 

гравець, який приймає рішення усвідомлено, а 

інший — природа (у нашому випадку ринкова 

кон’юнктура), яка не являє собою усвідомле-

ного гравця, не прагне будь-кому протидіяти і 

байдужа до результату гри.

За будь-якого стану ринку першочерговою 

метою фінансового менеджера є максимізація 

вартості підприємства. На нашу думку, з цією 

метою доцільно використовувати модель дис-

контування грошових потоків (ДГП), яка до-

зволяє визначити вартість підприємства на 

основі його грошових потоків і вартості капіта-

лу (WACC).
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Згідно з моделлю ДГП вартість підприєм-

ства є обернено пропорційною вартості його 

капіталу: чим нижча вартість капіталу, тим 

вища вартість підприємства, і навпаки. Тому, 

прагнучи збільшити вартість підприємства, фі-

нансовий менеджер повинен прагнути знизити 

вартість капіталу.

Основними «компонентами» моделі гри з 

природою є гравець, природа, стратегії гравця, 

стан природи, виграші гравця. Припустимо, що 

в якості гравця (ОПР — особи, що приймає рі-

шення) виступає фінансовий менеджер, який 

приймає рішення щодо структури капіталу під-

приємства. Стратегіями гравця є різні варіанти 

структури капіталу підприємства. Нехай гравець 

має m можливих стратегій А, яким відповідають 

такі варіанти структури капіталу:

 А
1
:d

1 
= (d

вк
/d

пк
)

1
, А

2
:d

2
= (d

вк
/d

пк
)

2
 … А

m
:d

m 
= (d

вк
/d

пк
)

m
,

де: d
вк

 — частка власного капіталу;

d
пк

 — частка позикового капіталу.

В якості природи (П) приймемо доходність 

індексу УМВБ (R
m
). В якості можливих станів 

природи приймемо приналежність доходності 

індексу УМВБ до одного з n інтервалів. Таким 

чином, стан природи П
j
 відповідає тому, що до-

ходність індексу УМВБ буде знаходитись в ін-

тервалі (a
j
; a

j+1
).

Наприклад, нехай природа має 5 станів 

(n = 5): П
1
, П

2
, П

3
, П

4
 і П

5
, яким відповідають такі 

інтервали доходносты індексу УМВБ:

 П
1
: R

m
 (–; –25%], П

2
: R

m
 (–25%; –10%], 

 П
3
: R

m
 (–10%; 10%], П

4
: R

m
 (10%; 25%], 

 П
5
: R

m
 (25%; ].

Стан природи можна визначити й у інший 

спосіб. Визначимо у якості виграшу величину, 

обернено пропорційну середньозваженій вар-

тості капіталу: 1/(1 + WACC). Тоді виграш грав-

ця при виборі ним стратегії A
i
 стану природи П

j
 

позначимо як a
ij
:

 

ij

ij

a
WACC

1

1



, (1)

де: WACC
ij
 — середньозважена вартість капіталу за 

умови відповідності структури капіталу стратегії 

A
i
 і доходності індексу УМВБ, що відповідає стану 

природи П
j
.

Залежність виграшу від обраної стратегії і 

конкретного стану природи визначається за до-

помогою формули:

 
CAPM = R

f
 + (R

m
 – R

f
), (2)

де: R
f
 — безризикова ставка доходності;

 — коефіцієнт бета;

R
m
 — доходність ринку цінних паперів.

Матриця виграшів (ігрова матриця) А буде 

мати такий вид: 

Після формування ігрової матриці можна 

переходити до визначення оптимальної стратегії 

гравця. У моделі гри з природою механізм пошу-

ку оптимальних стратегій полягає в такому. За-

лежно від схильності до ризику гравець обирає 

критерій оптимальності, відповідно до якого він 

буде діяти. Відповідно до обраного крите рію для 

кожної стратегії обчислюється показник ефек-

тивності стратегії. В якості оптимальної обира-

ється та стратегія, яка має максимальний по-

казник ефективності. Таку стратегію називають 

оптимальною за заданим критерієм оптималь-

ності. Стратегія, що є оптимальною відповідно 

до одного критерію оптимальності, може бути 

не оптимальною відповідно до іншого критерію 

оптимальності.

Припустимо, що ймовірності станів природи 

П відомі (у цьому випадку прийнято говорити, що 

гра протікає в умовах ризику). У цьому випадку 

оптимальну стратегію будемо визначати за до-

помогою критерію Байєса [12, с. 75]. Показник 

ефективності стратегії A
i
 дорівнює:

 1

( )
n

p

i j ij
j

B q q a


 , (3)

де q
j
 — ймовірність того, що природа буде знахо-

дитись у стані П
j
.

Оптимальною стратегією за критерієм Байє-

са буде стратегія Аопт із максимальним показни-

ком ефективності за цим же критерієм:

 
Аопт = maxB

i
p(q). (4)

На практиці не завжди уявляється можли-

вим визначити ймовірності станів природи. Якщо 

ймовірності природи невідомі, то прийнято гово-

рити, що гра протікає в умовах невизначеності. 

Одним із критеріїв оптимальності, що застосову-

ється в умовах невизначеності, є критерій Лапла-

са [12, с. 114]. Згідно із цим критерієм усі стани 

природи є рівноймовірними. Тоді показник ефек-

тивності L
i
p стратегії A

i
 буде являти собою середнє 

арифметичне виграшів цієї стратегії:

 

n
p

i ij
j

L a
n 1

1
,



   і = 1, 2, …, m. (5)

Оптимальною стратегією за критерієм Ла-

пласа є стратегія:

 Аопт = maxL
i
p. (6)
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Часто вибір оптимальної стратегії в умо-

вах невизначеності залежить від суб’єктивного 

сприйняття гравцем ризику. Гравець під час прий-

няття рішення може бути занадто песимістично 

налаштований і, таким чином, бути не схильним 

до ризику, може, навпаки, бути занадто оптиміс-

тично налаштований, тобто готовим йти на ри-

зик, а може займати деяку проміжну позицію.

Якщо гравець є надто песимістичним і не при-

пускає ніякого ризику, то він вважає, що природа 

прийме для нього найгірший зі своїх можливих ста-

нів, у зв’язку із чим його виграш буде мінімальним 

при кожній стратегії. Оптимальну стратегію грав-

ця-песиміста можна визначити за критерієм Вальда 

[12, с. 274]. Показником ефективності за цим крите-

рієм є найменший виграш W
i
 при чистій стратегії A

i
:

 1
mini ij

j n
W a

 
 , і = 1, 2, …, m. (7)

Оптимальною стратегією буде стратегія із 

максимальним показником ефективності:

 
1
max .

опт

і
j n

A W
 

  (8)

Обране таким чином оптимальне рішення за 

критерієм Вальда повністю виключає ризик. Це 

означає, що той, хто приймає рішення, не може 

зіт кнутися з гіршим результатом, ніж той, на який 

він орієнтується. Оскільки рішення, прийняте 

відповідно до критерію Вальда, націлене не на 

максимізацію виграшу, а на мінімізацію програ-

шу, то на практиці такий песимізм цього критерію 

може призвести не до найвигіднішого результату.

Якщо гравець є надто оптимістичним, то він 

розраховує, що природа прийме для нього най-

кращий стан і тим самим гравець зможе отримати 

максимальний виграш за кожною стратегією. Для 

визначення оптимальної стратегії гравця-опти-

міста можна застосовувати максімаксний крите-

рій [12, с. 350]. Показником ефективності стра-

тегії A
i
 за таким критерієм є найбільший виграш 

гравця А при цій стратегії:

 1
maxi ij

j n
M a

 
 , і = 1, 2, …, m. (9)

Оптимальною стратегією за максімаксним 

критерієм є стратегія із найбільшим показником 

ефективності:

 1
max .

опт

i
j m

A M
 

  (10)

На практиці зайвий оптимізм максімаксного 

критерію також не завжди прийнятний, оскільки 

може призвести до невиправдано високих ризиків 

отримання недостатнього результату. Найчастіше 

на практиці раціональний гравець займає дея-

ку проміжну позицію між крайнім песимізмом і 

крайнім оптимізмом.

Згладити екстремальності критерію Вальда 

і максімаксного критерію можна за допомогою 

критерію Гурвіца [12, с. 350], який являє собою 

лінійну комбінацію цих двох критеріїв з ваговим 

коефіцієнтом , що визначає ступінь оптиміз-

му гравця. Коефіцієнт встановлюється гравцем 

суб’єктивно, на основі аналізу статистичних да-

них або виходячи із власного досвіду прийняття 

рішень у подібних ситуаціях. На вибір значення 

коефіцієнта оптимізму впливає міра відповідаль-

ності: чим гірші наслідки помилково прийнятих 

рішень, тим більше бажання особи, що приймає 

рішення, застрахуватися і тим швидше коефіцієнт 

оптимізму прямує до нуля, і навпаки.

Показник ефективності стратегії A
i
 за крите-

рієм Гурвіца є комбінацією показників ефектив-

ності крайнього песимізму W
i
 і крайнього опти-

мізму M
i
 із коефіцієнтом оптимізму :

 
(Hur)

i
p = (1 – )W

i
 + M

i
. (11)

Таким чином, гравець А при використанні 

критерію Гурвіца займає більш виважену пози-

цію, ніж якби він застосував критерій Вальда або 

максімаксний критерій.

Оптимальною стратегією за критерієм Гурві-

ца з коефіцієнтом  щодо виграшів є стратегія з 

найбільшим показником ефективності за крите-

рієм Гурвіца:

 1
max( ) ( ).

опт p

i
j m

A Hur
 

   (12)

Поряд з грою, що протікає в умовах ризику та 

невизначеності, іноді ведуть мову про умови на-

півневизначеності. Гра протікає в умовах напівне-

визначеності, якщо ймовірності настання станів 

природи П відомі, але гравець А ставиться до них 

з недовірою.

Для знаходження оптимальної стратегії в 

умовах напівневизначеності можна використову-

вати такі критерії [12, с. 181, 394, 634], як крите-

рій Гермейера, критерій Ходжа-Лемана, критерій 

Гермейера-Гурвіца тощо.

Висновки. Отже, проведене дослідження дає 

змогу зробити висновок, що у сучасній фінансовій 

практиці при визначенні оптимальної структури 

капіталу фінансовим менеджерам підприємства 

доцільно застосовувати комбінацію декількох 

теоретичних підходів, які враховують мінливість 

різних факторів. Водночас використання запро-

понованого теоретико-ігрового підходу щодо 

формування оптимальної структури капіталу з 

урахуванням впливу ринкової кон’юнктури до-

зволяє цілеспрямовано формувати ту структуру 

капіталу, яка забезпечить найефективніше його 

використання на підприємстві.
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Анотація. У статті розглянуто механізм розрахунків із застосуванням паливних карток за паливно-

мастильні матеріали.
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Summary. The article reviews the mechanism of calculations using fuel cards for fuel and lubricants.

Key words: fuel and lubricants, accounting, fuel card receivables, synthetic accounting, analytic accounting.

Постановка проблеми. Паливно-мастильні 

матеріали (ПММ) — це основна стаття витрат 

протягом експлуатації автотранспорту.

Під ПMM розуміють бензин, дизельне пали-

во, дизельну і автотракторну оливи, стиснений і 

скраплений газ (пропан-бутан, метан), що ви-

користовується як моторне паливо, а також інші 

технічні і спеціальні рідини, які використовують 

при експлуатації транспортних засобів (легкових 

і вантажних автомобілів, самоскидів, автобусів, 

фургонів, тягачів, мікроавтобусів, спеціальних і 

спеціалізованих автомобілів — пожежних автомо-

білів, навантажувачів, кранів).

Сучасні розрахунки підприємств за отримане 

на автомобільних заправних станціях (АЗС) паливо 

проводять із застосуванням спеціальних докумен-

тів, наприклад, паливні картки, талони на паливо і 

скетч-картки. Порівняно з готівковими розрахунка-

ми на АЗС використання паливних карток має низ-

ку переваг — швидкість розрахунків, можливість за-

кріплення цін на ПMM, можливість встановлення 

обмежень (добових, місячних) на їх відпуск.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

ням організації обліку ПMM в різні часи займалися 

такі вчені-економісти, як А. Базилюк, О. Бондарен-

ко, О. Вітковська, Ф. Бутинець, М. Зинковський, 

М. Головін, О. Короп, М. Ковенко, К. Безверхий, 

В. Семенова, Г. Тітаренко, Н. Кохтенко, О. Малиш-

кін, О. Снісар та ін. Але на сьогодні в науково-прак-

тичній літературі питання організації обліку розра-

хунків із застосуванням паливних карток за ПММ 

не було широко відображено.

Тому це питання на сьогодні є актуальним 

для проведення подальших дослідженнь.

Мета статті — удосконалення організації об-

ліку розрахунків із застосуванням паливних кар-

ток за ПММ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

вирішення питання відносно організації обліку 

розрахунків із застосуванням паливних карток за 

ПMM розглянемо значення ПMM та історію по-

ходження паливних карток.

На сьогодні термін «паливно-мастильні ма-

теріали» законодавчо не визначений у чинних 

нормативних документах, де окремо застосову-

ється поняття «паливо» та «мастило». Так, у листі 

Держкомстандартизації, метрології та сертифіка-

ції України № 4591/5–3/7 від 15.11.2000 р. зазна-

чено, що «визначення терміна «мастило» (росій-

ською мовою — «смазка») наводиться в пп. 4.27 

п. 4 ДСТУ 3437–96 «Нафтопродукти. Терміни та 

визначення». «Паливо» — загальне поняття, яким 

позначають матеріали, що використовуються як 

джерело енергії. Паливо (пальне) використовують 

для двигунів внутрішнього згорання.

«Мастило» — пластичний матеріал, який яв-

ляє собою структуровану загусником оливу, що 

застосовується для зменшення тертя, консервації 

виробів та герметизації ущілень» [1].

У додатку № 1 «Визначення окремих видів енер-

гоносіїв» до Інструкції про порядок складання звітно-

го загального енергетичного балансу за 1995 р. також 

зазначено, що «масла та мастила — в’язкі вуглеводні, 

що мають великий вміст парафіну і дистилюються 

при температурі від 380 до 500 °С при вакуумній пе-

регонці нафтових залишків після атмосферної пере-

гонки нафти. Сюди відносять усі сорти масел, у тому 

числі консистентні мастила, мастила немінерального 

походження, регенеровані масла, відновлені на наф-

топереробних підприємствах» [2].

З метою ведення бухгалтерського обліку і конт-

ролю О. Снісар пропонує таке визначення: «Па-

ливно-мастильні матеріали — це оборотні активи, а 

саме виробничі запаси та/або товари у виді різних 

видів палива (бензин, дизельне пальне, зріджений 

газ), мастильних речовин (мастила моторні, транс-

місійні) та інших нафтопродуктів, які знаходяться у 

власності суб’єкта господарської діяльності та вико-

ристовуються у процесах виробництва, виконання 

робіт та надання послуг» [3, с. 192].

Паливні картки є найстарішим типом не-

банківських карток. Історія їх сягає в далекі 20-

ті роки XX ст., коли нафтові компанії, передусім 

АЗС, розпочали випуск карток як засобів надання 
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кредиту своїм клієнтам. Тоді картки були метале-

ві з видавленою на них інформацією про клієнта. 

На сьогодні картки для АЗС — самостійна галузь 

пластикових карток, яка використовує сучасні 

технологічні досягнення. Система паливних кар-

ток широко використовується на АЗС усього світу.

Паливна картка — це електронний пристрій на 

пластиковій основі, в яку вмонтовано мікрочіп, де 

зашифровано індивідуальний ключ користувача, 

який під час заправки паливом на АЗС звіряється 

з базою даних емітента картки для отримання до-

зволу. Поширені також картки з магнітними сму-

гами (замість чіпа). Зовні паливна картка виглядає 

як банківська платіжна картка. На лицьовому боці 

кожної паливної картки нанесено найменування 

компанії-емітента, унікальний кодовий серійний 

номер, вид палива і термін дії картки (напис у 

форматі «місяць/рік» — це час закінчення терміну 

дії). Зазвичай термін дії картки — 4–10 років (або 

більше). Від несанкціонованого використання па-

ливну картку захищено ПІН-кодом, потрібним для 

ідентифікації клієнта під час здійснення операцій з 

використанням паливної картки.

На паливному ринку в основному пропо-

нуються два види паливних карток АЗС — «гро-

шові» — платіжні та «літрові». Паливні картки 

також розрізняють за видом ПММ (А-80, А-92, 

А-95, ДП).

Перевага «грошових» карток полягає в тому, що 

вони зберігають інформацію про кошти на картко-

вому рахунку, що дає змогу не тільки купувати па-

ливо, а й оплачувати додаткові послуги на АЗС — 

товари в магазині, мийку автомобіля. Однак при 

підвищенні цін на паливо така картка не дає переваг.

«Літрові» картки фіксують інформацію про 

обсяг купленого палива в літрах. Їх плюс — стра-

ховка від коливання цін.

Отже, паливна картка — це зручний інстру-

мент, що дає змогу підприємствам заправляти 

автотранспорт на АЗС за безготівковим розрахун-

ком. Паливна картка надає технічну можливість 

отримати паливо на АЗС за допомогою термінала 

(електронного пристрою для зчитування даних 

з магнітної смуги паливної картки, отримання 

авторизації (дозволи на операцію з карткою) і 

формування розрахункового документа терміна-

ла (тобто підтвердження проведеної з викорис-

танням картки операції зі зменшення доступного 

за карткою запасу палива на відповідну кількість 

літрів, відпущених клієнтові). У розрахунковому 

документі зазначають дату операції, номер карт-

ки, вид і кількість відпущених ПММ [4, с. 15–16].

Останніми роками ціни на паливо постійно 

зростають. Це змушує автомобілістів і транспорт-

ні компанії шукати можливості для економії. У 

цих умовах придбання «літрової» паливної картки 

є найбільш привабливою і цивілізованою можли-

вістю економити та контролювати свої кошти.

Існують такі переваги використання палив-

них карток:

— позбавляє клієнта від розрахунків готівкою;

— дає змогу встановлювати обмеження на 

певний вид палива та добовий (місячний) ліміт 

відпуску ПММ за заявками підприємств;

— інформацію за паливними картками обро-

бляють електронним способом; це спрощує бух-

галтерський облік підприємства з обліку витрат з 

придбання ПММ за рахунок подання щомісячно-

го звіту, що містить докладну інформацію про вид, 

кількість та вартість товару, отриманого на АЗС;

— відпадає потреба фізично поповнювати 

картку грошовими коштами, ліміт картки авто-

матично активується при надходженні коштів від 

підприємства;

— при втраті паливної картки існує можли-

вість її блокування, чого не можна було зробити 

при використання талонів ПММ;

— широка географія застосування;

— контроль за витратами пального в режимі 

on-line;

— передбачена система знижок із роздрібної 

ціни нафтопродуктів спеціально за паливними 

картками;

— можливість отримувати додаткові послуги, 

застосовуючи паливні картки: миття автомобіля, 

купівля дрібних товарів на АЗС, первинний ТО, 

TIR-паркінг;

— відсутність комісії за обслуговування па-

ливних карток;

— деякі паливні картки звільняють покупця 

від необхідності займатися обміном валют у про-

цесі придбання ПММ — термінали автоматично 

перераховують українську гривню в національні 

валюти інших країн за поточним курсом НБУ.

У ситуаціях із «літровими» паливними карт-

ками необхідно розрізняти «попередньо оплачене 

паливо та його вміст у загальній товарній масі в 

мережі АЗС» і «оплачене паливо і зберігання його 

у загальній товарній масі в мережі АЗС». При ви-

користанні «літрової» паливної картки у разі відпо-

відального зберігання палива на рахунок паливної 

картки записують вже оплачені літри (для кожного 

виду палива окрема паливна картка). Тобто клієнт 

купує певну кількість палива, а потім поступово 

вибирає його на АЗС. Увесь цей час компанія-емі-

тент картки безкоштовно зберігає паливо на АЗС 

до моменту вибірки. Відповідно до ст. 667 Цивіль-

ного кодексу України «Обов’язок продавця збері-

гати проданий товар» [5], якщо право власності пе-

реходить до покупця раніше, ніж передання товару, 

продавець зобов’язаний до передання зберігати то-

вар, не допускаючи його погіршення. Необхідні для 

цього витрати покупець зобов’язаний відшкодувати 

продавцеві, якщо інше не встановлено договором.

На практиці переважно має місце договірна 

модель для «літрових» паливних карток, яка зво-
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диться до договору постачання ПММ за паливни-

ми картками, згідно з яким мережа АЗС (поста-

чальник ПММ) зобов’язується:

1) поставити покупцеві ПММ і паливні карт-

ки, на рахунках яких враховують ПММ;

2) забезпечити відпуск ПММ покупцеві за 

допомогою паливних карток (заправка автотран-

спорту покупця).

Покупець (підприємство) зобов’язується:

1) приймати та оплачувати ПММ і паливні 

картки, що поставляються постачальником;

2) отримати ПММ, які враховують на рахунку 

паливної картки, до завершення терміну дії картки.

Розрахунки за договором здійснюють на умо-

вах повної передоплати у безготівковій формі за 

кожну партію ПММ і паливних карток відповідно 

до рахунка постачальника. Паливні картки пере-

ходять у власність від постачальника до покупця 

з моменту підписання накладної та фактичного 

передання паливних карток. Право власності на 

ПММ виникає у покупця з моменту фактичного 

отримання ПММ на АЗС за паливною карткою на 

підставі авторизаційної відповіді (через термінал) 

у кількості, зазначеній у квитанції терміналу, і за 

ціною, визначеною на дату надання постачальни-

ком відповідного рахунка покупцеві [6, с. 16].

Схема застосування «літрової» паливної карт-

ки здійснюється за таким договором.

Після отримання передоплати за паливо під-

приємству-покупцеві відкривають два види палив-

них рахунків (в електронній системі мережі АЗС):

— рахунок «Базова паливна картка підприєм-

ства», на якому слід обліковувати загальний запас 

попередньо сплаченого покупцем палива певного 

виду (паливна картка під цей рахунок підприємству 

не видається, оскільки він відіграє роль «віртуально-

го бензосховища» підприємства в мережі АЗС);

— рахунок «Паливна картка водія», де по-

трібно враховувати кількість літрів попередньо 

сплаченого палива, яке водій підприємства може 

отримати на АЗС за допомогою реальної паливної 

картки з відповідним номером (кількість таких ра-

хунків дорівнює кількості паливних карток, фак-

тично виданих підприємству постачальником).

Постачальник зараховує на рахунок базо-

вої паливної картки підприємства кількість літрів 

палива, що відповідає попередній оплаті, і надає 

йому коди доступу до рахунка такої картки, за до-

помогою яких (через мережу Інтернет) покупець 

самостійно поповнює рахунки паливних карток 

своїх водіїв (тобто переказує необхідну кількість 

літрів зі своєї базової картки на будь-яку зі своїх 

реальних карток). Під час заправки автомобіля під-

приємства на АЗС із паливного рахунка конкретної 

картки водія списується (за допомогою терміналу) 

кількість літрів, відпущених підприємству.

Порядок документального оформлення опера-

цій з розрахунків за ПММ

Після отримання передоплати (за саму карт-

ку і за ПММ) мережа АЗС видає підприємству-

покупцеві у першій декаді наступного за поточ-

ним місяцем:

1) податкову накладну з ПДВ на всю суму пе-

редоплати (за картку і ПММ) за датою такої пере-

доплати (у зв’язку з будь-якою карткою — і «гро-

шовою», і «літровою»);

2) накладну на саму картку, передану у влас-

ність клієнта;

3) підсумкову витратну накладну на ПММ, 

що фактично отримано покупцем на АЗС за «гро-

шовою» або «літровою» паливною карткою за ми-

нулий місяць.

За фактом отримання ПММ на АЗС і списан-

ня відповідних коштів (суми авансу або кількості 

літрів) з рахунка паливної картки АЗС видає воді-

єві підприємства два документи — розрахунковий 

чек термінала (з кількістю отриманих клієнтом лі-

трів та їх вартістю) і касовий чек (який є розрахун-

ковим документом, що підтверджує факт продажу 

товару, із зазначенням найменування, кількості та 

вартості проданих ПММ).

Для клієнтів-підприємств мережа АЗС надає 

регулярну звітність щодо кожної їх паливної картки. 

Для «грошової» паливної картки один раз на тиж-

день надходить електронний звіт про рух коштів 

за карткою та про їх залишки на початок і кінець 

тижня (отримані літри тут не зазначаються). За «лі-

тровою» карткою електронний звіт щодо вибірки 

ПММ за поточний місяць надається у перших чис-

лах наступного місяця. На будь-якій із мереж АЗС 

або на веб-сайті компанії-емітента можливий пере-

гляд залишків ПММ на «літрових» картках клієнта.

Для оперативного обліку заправки ПММ 

за картками на веб-сайтах компаній-емітентів 

функціонують спеціальні сервіси. Система елек-

тронних звітів дає змогу простежити місце, час і 

обсяг кожної заправки за відповідною паливною 

карткою. Можливе формування консолідованої 

виписки за всіма паливними картками підприєм-

ства (дата операції, АЗС, рух і залишок літрів).

Порядок обліку розрахунків за паливними карт-

ками на підприємствах (клієнтах мереж АЗС)

Паливна картка (як «грошова», так і «літрова») 

на відміну від талонів на ПММ не є документом, 

що засвідчує право на отримання ПММ. Вона вза-

галі не є документом — ні паперовим, ні електрон-

ним. Паливна картка не засвідчує права на отри-

мання палива, оскільки підприємство-покупець 

за договором постачання просто зобов’язане при-

йняти паливо від постачальника. У ст. 712 ЦКУ [7] 

зазначено, що за договором постачання продавець 

(постачальник), який здійснює підприємницьку 

діяльність, зобов’язується передати у встановле-

ний термін товар у власність покупця для вико-

ристання його у підприємницькій діяльності, а по-

купець зобов’язується прийняти товар і сплатити 
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за нього. Водночас, володіючи купленим у мережі 

АЗС талоном на ПММ (купленим правом на отри-

мання ПММ, втіленим у талоні), підприємство не 

зобов’язане отримувати паливо на АЗС (є тільки 

право на отримання ПММ; причому без будь-яких 

авторизацій, оскільки талон на пред’явника). Під-

приємство лише зобов’язане отримати талони на 

ПММ за договором купівлі-продажу таких талонів 

(але не самі ПММ) з мережею АЗС.

На талоні у виді його літрового номіна-

лу записано, що мережа АЗС заборгувала його 

пред’явникові (в обліку мережі цього немає, а 

лише загальна сума надходжень від реалізації та-

лонів). Тоді як на паливній картці не записано те, 

що мережа АЗС заборгувала власникові картки. 

На картці записано тільки інформацію про клі-

єнта, потрібну для отримання дозволу на доступ 

до рахунка клієнта в мережі АЗС (до рахунка, на 

якому в комп’ютері мережі АЗС записане те, що 

мережа заборгувала клієнтові).

При використанні паливних карток право 

вимоги ПММ на АЗС обумовлене такими доку-

ментами, як договір, проведене банком платіж-

не доручення на передоплату за паливо і загальне 

доручення, надане клієнтом мережі АЗС. Введен-

ня паливної картки у термінал на АЗС потрібне 

для отримання авторизації від емітента картки і 

перегляду кількості ресурсів, доступних за рахун-

ком у системі мережі АЗС, з яким процесуально 

пов’язана картка (тобто перегляду того, що мережа 

АЗС заборгувала підприємству — його передоплата 

в обліку мережі АЗС, і там на відповідному рахунку 

клієнта, якщо картка є «літровою», кількість літрів, 

що відповідає невикористаному авансу).

Інформацію про суму отриманого від покупця 

авансу і, якщо потрібно, про кількість літрів ПММ, 

яку належить йому відпустити, записують на рахун-

ку (рахунках) в комп’ютерах мережі АЗС, а не на 

паливній картці покупця (з нею може щось трапи-

тися). До речі, у разі втрати талона новий клієнтові 

не видадуть (право на отримання палива втрачене), 

тоді як у разі втрати картки права клієнта нікуди не 

подінуться, оскільки дані є в обліку мережі АЗС, і 

замість загубленої картки видадуть нову).

Для правильного ведення бухгалтерського 

обліку паливних карток потрібно розрізняти два 

об’єкти обліку:

1) самі паливні картки як малоцінні мате-

ріальні активи (МШП);

2) кошти підприємства на рахунках мережі 

АЗС із доступом до них за паливними картками.

Стосовно обліку придбаних підприємством 

паливних карток, то висловлюється думка, що їх 

слід відображати на рахунку 22 «МШП» через їх 

низьку собівартість [8, с. 22]. Проте Інструкцією 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар-

ських операцій підприємств і організацій № 291 

(Інструкція № 291) передбачено, що рахунок 22 

«МШП» призначено для обліку МШП, що нале-

жать підприємству і перебувають у складі запасів. 

При цьому до МШП належать предмети, що ви-

користовуються протягом не більше ніж один рік, 

зокрема спецобладнання, інструменти, спецодяг, 

госпінвентар тощо. Паливні картки є предметами 

тривалого використання (термін їх дії 4–5 років, 

після чого можливо його продовжити). Згідно з 

Інструкцією № 291 «на субрахунку 112 «Малоцін-

ні необоротні матеріальні активи» відображається 

вартість предметів, строк корисного використан-

ня яких більше одного року, зокрема спеціальні 

інструменти і спеціальні пристосування, вартість 

яких погашається нарахуванням зносу за встанов-

леною підприємством ставкою (нормою) з ураху-

ванням очікуваного способу використання та-

ких об’єктів, та інші предмети, які за вартісними 

ознаками підприємством зараховані до складу ма-

лоцінних необоротних матеріальних активів» [9].

Отже, самі паливні картки слід обліковувати за 

собівартістю не на рахунку 22 «МШП», а на суб-

рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні 

активи» із закріпленням матеріальної відповідаль-

ності за кожною такою карткою за тим водієм (чи 

іншою особою) підприємства, у якого вона постій-

но перебуває для застосування за призначенням.

Порядок обліку коштів підприємства на рахун-

ках паливних карток, коли є передоплата за паливо, 

а право власності на нього переходить за фактом 

заправки автомобіля

Згідно з Інструкцією № 291 на субрахунку 203 

«Паливо» обліковують, зокрема, паливо, яке ку-

пується для технологічних потреб виробництва, 

експлуатації транспортних засобів, а також облі-

ковують оплачені талони на нафтопродукти і газ. 

Отже, на субрахунку 203 «Паливо» паливні картки 

не обліковують, адже вони відрізняються від тало-

нів за своєю сутністю.

Відповідно до Інструкції № 291 на рахунку 

33 «Інші грошові кошти» обліковують грошові 

документи (у національній та іноземній валюті), 

які є у касі підприємства (поштові марки, мар-

ки гербового збору, оплачені проїзні документи, 

оплачені путівки у санаторії, пансіонати). Ви-

никає питання: на що схожі паливні картки, які 

не мають ніякого номіналу, ніяк не оплачені, які 

ніколи не були у касі підприємства? Талони на па-

ливо подібні до грошових документів, але палив-

ні картки — ні. Адже грошові документи завжди 

мають певний номінал (вартість їх купівлі) та об-

сяг прав. Якщо їх видають із каси, то назад вони 

вже не повертаються. На рахунку паливної картки 

(тобто навіть не на самій картці) сума грошей або 

кількість літрів постійно змінюється. Такі картки 

завжди знаходяться у водіїв, а не в касі.

Сутність коштів підприємства на рахунках па-

ливних карток повністю відповідає п. 4 П(С)БО 10 
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«Дебіторська заборгованість», згідно з яким дебі-

торська заборгованість — це сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату, тобто осіб, які 

внаслідок минулих подій заборгували підприємству 

певні суми коштів, їх еквівалентів чи інших активів 

[10]. Тут йдеться про товарні вимоги, які ґрунтують-

ся на здійсненій передоплаті. В обліку підприєм-

ства-кредитора їх відображають за дебетом субра-

хунку 371 «Розрахунки за виданими авансами».

Отже, кошти підприємства на рахунках мережі 

АЗС із доступом до них за паливними картками (як 

«грошовими», так і «літровими») слід обліковувати у 

грошовому вираженні на субрахунку 371 «Розрахун-

ки за виданими авансами», а не на субрахунках 331 

«Грошові документи в національній валюті» або 203 

«Паливо». При цьому ніякого аналітичного обліку лі-

трів палива на рахунку 371 «Розрахунки за виданими 

авансами» вести не потрібно (необхідну інформацію, 

що надається постачальником палива, підприємство 

може враховувати в системі внутрішньогосподар-

ського (управлінського) обліку) [11, с. 19].

У договорі підприємства з мережею АЗС за-

писано, що мережа АЗС має зберігати закуплені 

підприємством ПММ. Тоді в обліку мережі АЗС, 

яка зберігає ПММ, що перейшли у власність під-

приємства-покупця, має місце позабалансовий 

облік таких ПММ. Згідно з Інструкцією № 291 

матеріальні цінності, прийняті підприємством 

на відповідальне зберігання, відображаються на 

рахунках класу 0 «Позабалансові рахунки». При 

цьому на позабалансовому рахунку 023 «Мате-

ріальні цінності на відповідальному зберіганні» 

ведеться облік товарно-матеріальних цінностей 

(ТМЦ), прийнятих на відповідальне зберігання, 

зокрема оплачених покупцями ТМЦ, які можна 

залишати на відповідальному зберіганні, оформ-

лених охоронними розписками і невивезених із 

причин, що не залежать від підприємства.

Облік ПММ, які перейшли у власність підпри-

ємства, але фактично ним ще не отримані та збері-

гаються у постачальника (мережі АЗС), має вести 

підприємство-покупець на субрахунку 203 «Паливо».

Висновки з дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у визначеному напрямку. Отже, палив-

ні картки доцільно обліковувати за собівартістю на 

субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні 

активи» зі встановленням матеріальної відпові-

дальності за кожною карткою за тим водієм під-

приємства, в якого вона постійно перебуває для 

використання за призначенням, а не на рахунку 22 

«Малоцінні і швидкозношувані предмети».

Кошти підприємства на рахунках мережі АЗС 

із доступом до них за паливними картками (як 

«грошовими, так і «літровими») слід обліковувати 

у грошовому вираженні на субрахунку 371 «Роз-

рахунки за виданими авансами», а не на субрахун-

ках 331 «Грошові документи в національній валю-

ті» або 203 «Паливо». Такий підхід до організації 

обліку розрахунків за ПММ з використанням па-

ливних карток є найбільш доцільним для відобра-

ження і розуміння їх сутності.
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Анотація. Розкрито сутність, принципи і методи фінансування бюджетних установ та порядок їх об-

ліку за останні роки, наголошено на можливих ризиках, які виникають при цьому.
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Постановка проблеми. Однією із характерних 

особливостей статутної діяльності бюджетних уста-

нов є те, що всі вони, як правило, фінансуються за 

рахунок коштів бюджетів різних рівнів. Особлива 

увага процесу бюджетного фінансування приді-

ляється в сьогоднішніх умовах ринкових відносин. 

Для забезпечення оперативного контролю органа-

ми Державного казначейства України за цільовим, 

повним та раціональним використанням бюджет-

них коштів необхідна повна інформація, яку отри-

мують за допомогою даних бухгалтерського обліку. 

Показники обліку служать для проведення всебіч-

ного аналізу з метою вибору ефективних методів 

бюджетного фінансування, уникнувши при цьому 

можливих ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

таннями обліку та вибору раціональних методів 

бюджетного фінансування займається ряд віт-

чизняних вчених та практиків: П. Й. Атамас, 

О. Д. Василик, Р. Т. Джога, В. Г. Дем’янишин, 

В. О. Матвєєва, С. В. Свірко, І. Д. Фаріон та інші.

Мета статті полягає у дослідженні теоретич-

них положень та фактичного стану побудови облі-

ку і аналізу фінансового забезпечення бюджетних 

установ в умовах багатоканальної системи фінан-

сування, розробці науково-методичних і практич-

них рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Для розкриття 

згаданої проблеми слід звернути увагу на сутність 

бюджетного фінансування. Дослідники у своїх 

працях по-різному трактують бачення його змісту.

Відповідно до статті 2 пункту 7 Бюджетного 

кодексу «бюджетне асигнування — повноважен-

ня, надане розпоряднику бюджетних коштів від-

повідно до бюджетного призначення на взяття 

бюджетного зобов’язання та здійснення плате-

жів із конкретною метою в процесі виконання 

бюджету» [1].

Згідно із Порядком обліку зобов’язань роз-

порядників бюджетних коштів в органах Держав-

ного казначейства України, затвердженого Нака-

зом Державного казначейства України № 136 від 

09.08.2004 року за (зі змінами і допов неннями), 

«бюджетне фінансове зобов’язання — зобов’язання 

розпорядника або одержувача бюджетних коштів 

сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно 

до бюджетного асигнування розміщення замов-

лення, укладення договору, придбання товару, по-

слуги чи здійснення інших аналогічних операцій 

протягом бюджетного періо ду, тобто — кредитор-

ська заборгованість та попередня оплата, яка пе-

редбачена законодавством».

На думку П. Й. Атамаса, під поняттям «фі-

нансування» розуміють забезпечення бюджетних 

установ грошовими коштами для здійснення їх-

ньої статутної діяльності. Останнім часом коло 

джерел фінансування бюджетних установ значно 

розширилося; крім коштів державного та місце-

вих бюджетів, бюджетні установи отримують гро-

шові надходження у виді плати за надані послуги, 

гуманітарної допомоги, шефської (спонсорської) 

допомоги та ін. Джерела та адресність (призначен-

ня) фінансування мають для бюджетних установ 

досить важливе значення, оскільки визначають не 

тільки напрямки подальшого витрачання коштів, а 

й принципи фінансування [2, с. 42].

Р. Т. Джога наголошує на тому, що граничні 

розміри фінансування із бюджету на рік із роз-

бивкою за кварталами передбачаються в річному 

розписі доходів і видатків відповідного бюджету, в 

кошторисах видатків бюджетних установ і назива-

ються бюджетними асигнуваннями [3, с. 21].

За словами О. Д. Василика, бюджетне фі-

нансування — це надання юридичним особам із 

державного бюджету фінансових ресурсів у виді 

безповоротних безоплатних коштів та інвести-

цій на розвиток економіки, соціально-культурні 

заходи, оборону та інші громадські потреби [4, 

с. 231]. В. Г. Дем’янишин вважає, що бюджетне 

фінансування — це сукупність грошових відно-

син, пов’язаних із розподілом і використанням 

коштів централізованого грошового фонду дер-
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жави, які реалізуються шляхом безповоротного 

й безоплатного надання бюджетних коштів юри-

дичним і фізичним особам на проведення захо-

дів, передбачених бюджетом [5, с. 46].

В основу процесу фінансування бюджетних 

установ покладено такі основні принципи:

1) цільового використання бюджетних асиг-

нувань — обумовлене плануванням, відпуском та 

використанням коштів на цільові потреби та за-

ходи згідно із затвердженими кошторисами;

2) безповоротності і безвідплатності — це ви-

ділення коштів без прямого їх відшкодування і 

сплати відсотків за їх користування;

3) ефективного і повного використання ко-

штів — характерний одержанням максимального 

результату при мінімальних витратах грошових 

коштів при повному їх використанні;

4) фінансування у міру виконання планів — 

обумовлене виділенням бюджетних асигнувань 

лише на конкретні фактичні витрати, а не під пла-

нові показники;

5) додержання режиму економії — забезпе-

чує фактичне використання коштів через систему 

форм і методів мінімізації витрат, що впливає на 

розмір одержаного результату;

6) постійного контролю — забезпечує конт-

роль усіх господарських та фінансово-кредитних 

операцій у фінансуванні державних витрат.

Відповідно до статті 2 п. 6 Бюджетного кодексу 

України бюджетна установа — це орган, установа 

чи організація, визначена Конституцією України, 

а також установа чи організація, створена у вста-

новленому порядку органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим чи 

органами місцевого самоврядування, яка повністю 

утримується за рахунок відповідно державного бю-

джету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є 

неприбутковими. Далі, у п. 36 вище згаданого до-

кументу зазначено, що розпорядники бюджетних 

коштів — бюджетні установи в особі їх керівників 

уповноважені на отримання бюджетних асигну-

вань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснен-

ня видатків з бюджету. Розпорядники бюджетних 

коштів отримують бюджетні асигнування виключ-

но на підставі затверджених кошторисів і планів 

асигнувань. Асигнування надходять до бюджетних 

установ через систему органів казначейства відпо-

відно до бюджетного призначення.

Протягом останніх десятиліть змінювалися різ-

ні форми і методи фінансування бюджетних уста-

нов. Історія процесу фінансування має певні етапи 

свого розвитку. Так, в роки радянської економіки 

були відомі два методи бюджетного фінансування.

Перший — відкриття кредитів за союзним бю-

джетом і республіканськими бюджетами союзних 

республік — базується на принципі авансування 

видатків на кредитній основі. Відкриття кредитів 

не означає перерахування грошових коштів на ви-

датки головним розпорядникам коштів. Це дозвіл 

фінансового органу на видачу коштів, яка потім 

здійснюється установами банків у межах вста-

новлених видатковим розписом асигнувань. Під-

ставою для відкриття кредитів є розпис видатків. 

Розпорядники кредитів за союзним бюджетом і 

республіканськими бюджетами союзних республік 

облік відкритих їм кредитів здійснюють за рахун-

ком 09 «Відкриті кредити за бюджетом» в розрізі 

відповідних субрахунків. При цьому головний роз-

порядник кредитів при отриманні примірника ви-

даткового розпису про відкриття йому кредитів ро-

бить такий бухгалтерський запис на зазначену суму 

(згідно із діючим на той час Планом рахунків):

Дебет 090 « Відкриті кредити на видатки уста-

новам через Держбанк»

Кредит 230 «Фінансування з бюджету через 

Держбанк».

Внутрішні розрахунки між головним розпо-

рядником коштів і розпорядником коштів нижчо-

го рівня обліковують за рахунком 14 «Розрахунки 

із фінансування з бюджету між підвідомчими і ви-

щестоящими розпорядниками кредитів». Голов-

ний розпорядник кредитів робить такий запис на 

суму переказаних кредитів:

Дебет 140 «Розрахунки із фінансування з бюдже-

ту між бюджетними установами через Держбанк»

Кредит 091 «Відкриті кредити для переказу 

підвідомчим і на видатки за централізованими за-

ходами через Держбанк».

На рахунки підвідомчих установ кредити пе-

реказують за допомогою платіжних доручень.

Бюджетні установи, які фінансуються із рес-

публіканських бюджетів автономних республік і 

місцевих бюджетів, облік грошових коштів в уста-

новах Держбанку ведуть за такими субрахунками:

— 100 «Поточний рахунок на видатки установи»;

— 101 «Поточний рахунок для переказу під-

відомчим установам»;

— 102 «Поточний рахунок з капітального ре-

монту».

Згаданий метод використовувався в Украї-

ні при фінансуванні із Державного бюджету до 1 

липня 1993 року.

Другий метод — перерахування коштів із ра-

хунка бюджету на бюджетні рахунки розпорядників 

коштів полягає у тому, що фінансовий орган здій-

снює перерахування бюджетних коштів із рахунка 

бюджету на рахунки розпорядників коштів тільки 

за наявності їх на цьому рахунку в певний момент 

на основі затверджених в бюджеті сум видатків. 

Цей метод використовувався в Україні тільки при 

фінансуванні з місцевих бюджетів до 1 липня 1993 

року. З 1 липня 1993 року відповідно до Указу Пре-

зидента України «Про порядок виконання Дер-

жавного бюджету України» № 219/93 від 18 черв-

ня 1993 року з метою забезпечення ефективного 

управління доходами і видатками Державного бю-
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джету, ведення касового порядку його виконання, 

посилення контролю за надходженням, цільовим 

та економним їх використанням було вирішено, 

що Міністерство фінансів України буде здійсню-

вати фінансування видатків у межах наявних фі-

нансових ресурсів у Державному бюджеті Украї-

ни. Тому в Україні почали застосовувати єдиний 

метод бюджетного фінансування — перерахуван-

ня коштів з рахунка бюджету на бюджетні рахун-

ки розпорядників коштів. У період ринкової еко-

номіки в Україні утворилося багато комерційних 

банків, що, у свою чергу, призвело до змін функції 

Національного Банку України в частині виконан-

ня державного бюджету. У результаті цього облік і 

контроль за витрачанням бюджетних коштів зна-

чно погіршилися. Бюджетні кошти знаходилися 

на багатьох поточних рахунках. Це призвело до 

відсутності оперативної інформації на всіх рівнях 

виконання державного бюджету, послабило конт-

роль за ефективним використанням бюджетних 

коштів й обумовило створення в Україні органів 

Державного казначейства.

У 1995 році на виконання Указу Президента 

України «Про Державне казначейство України» 

від 27 квітня 1995 року в Україні було утворено 

Державне казначейство України, до якого про-

тягом 1996 року і перейшла функція організації 

та здійснення фінансування бюджетних установ 

із Державного бюджету. Відповідно до Тимчасо-

вої інструкції про порядок касового виконання 

державного бюджету за видатками, затвердженої 

ГУДКУ № 28 від 21.03.1997 р. за, фінансування 

бюджетних установ, починаючи з 1 квітня 1997 р., 

здійснюється за двома формами:

— за відомчою структурою;

— через органи Державного казначейства.

За відомчою структурою фінансуються уста-

нови, що утримуються за рахунок місцевих бю-

джетів, та інші розпорядники коштів, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням Міністерства фінансів України. Проте 

згідно із Наказом ДКУ № 205 «Про затвердження 

Порядку казначейського обслуговування місце-

вих бюджетів» бюджетні установи та організації, 

які фінансуються із місцевого бюджету, повинні 

перейти на обслуговування через органи Держав-

ного казначейства. Однак тривалий час обслуго-

вування місцевого бюджету відбувається через 

місцеві фінансові органи. Головне управління 

Державного казначейства перераховує бюджетні 

кошти з єдиного казначейського рахунка на по-

точні рахунки головного розпорядника коштів на 

підставі поданих ними розподілів бюджетних ко-

штів, який складається головним розпорядником 

коштів за встановленою формою. Головним роз-

порядникам коштів в уповноважених установах 

банків відкривають поточні рахунки:

— на видатки установи;

— для переказу коштів підвідомчим установам.

Перевагою такого порядку фінансування бю-

джетних установ є мобілізація діяльності органів 

місцевої адміністрації та фінансової служби на 

своєчасне і повне виконання доходної частини 

бюджету, коли видатки місцевих бюджетів по-

ставлені в пряму залежність від доходів.

Згаданий порядок фінансування діє для уста-

нов, які фінансуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів.

Бюджетні установи, що утримуються за раху-

нок Державного бюджету, фінансуються через ор-

гани Державного казначейства, яким в установах 

Національного Банку та уповноважених установах 

комерційних банків, визначених Кабінетом Міні-

стрів України та Національним Банком України, 

відкриваються єдині казначейські рахунки відпо-

відно до Наказу Головного управління Державного 

казначейства України за № 28 від 21.03.1997 р. Дер-

жавне казначейство України здійснює фінансуван-

ня видатків державного бюджету шляхом переказу 

коштів територіальним управлінням.

При фінансуванні розпорядників бюджетних 

коштів через територіальні органи Державно-

го казначейства всі поточні рахунки бюджетних 

установ в уповноважених банках закриваються і в 

органах Державного казначейства відкриваються 

реєстраційні рахунки для обліку доходів і видатків 

(з 1 січня 2000 року розпорядникам коштів від-

криваються реєстраційні та спеціальні реєстра-

ційні рахунки, що пов’язано із впровадженням 

загального і спеціального фонду Державного бю-

джету України). Їх кількість у конкретного розпо-

рядника коштів залежить від ступеня деталізації 

контролю за використанням бюджетних коштів 

відповідно до бюджетної класифікації.

Порядок відкриття реєстраційних рахунків ре-

гламентовано Інструкцією про відкриття реєстра-

ційних рахунків органами Державного казначей-

ства України, затвердженою Наказом Головного 

управління Державного казначейства України за 

№ 32 від 09.03.1997 р. Отримані суми асигнування 

із загального чи спеціального фонду розпорядники 

коштів записують за такими рахунками: Дебет 32 

«Рахунки в казначействі» (за відповідним субра-

хунком), Кредит 70 «Доходи загального фонду», 71 

«Доходи спеціального фонду».

На виконання статей 48, 51, 112 Бюджет-

ного кодексу України та з метою забезпечення 

здійснення контролю органами Державного каз-

начейства України при прийнятті зобов’язань 

розпорядниками й одержувачами коштів дер-

жавного та місцевих бюджетів, які перебувають 

на казначейському обслуговуванні, удоскона-

лення механізмів використання бюджетних ко-

штів та управління бюджетними коштами орга-

нами Державного казначейства України Наказом 

Державного казначейства України за № 36 від 
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09.08.2004 р. було затверджено Порядок обліку 

зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в 

органах Державного казначейства України, який 

набув чинності з 1 квітня 2005 року. У зв’язку із 

цим втратив чинність Наказ Державного казна-

чейства України «Про затвердження Порядку об-

ліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету 

в органах Державного казначейства» за № 103 від 

19.10.2000 р. Розпорядники бюджетних коштів ма-

ють право брати бюджетні зобов’язання за загаль-

ним фондом бюджету в межах бюджетних асигну-

вань, установлених кошторисом та спеціальним 

фондом бюджету в межах відповідних фактичних 

надходжень до цього фонду, а також бюджетних 

асигнувань, установлених кошторисом, виходячи з 

потреби забезпечення виконання пріоритетних за-

ходів поточного бюджетного року та з урахуванням 

необхідності здійснення платежів для погашення 

бюджетних зобов’язань минулих періодів. Обсяг 

бюджетних зобов’язань, узятих установою протя-

гом року, повинен забезпечити зменшення рівня 

заборгованості за бюджетними зобов’язаннями 

минулих періодів та недопущення виникнення 

заборгованості за бюджетними зобов’язаннями в 

поточному році. За фінансовими зобов’язаннями, 

які виникають у процесі виконання коштори-

су, розпорядники бюджетних коштів протягом 

3 робочих днів із дати виникнення фінансового 

зобов’язання, але не пізніше останнього робочого 

дня місяця, подають до відповідного органу Дер-

жавного казначейства України Реєстр фінансових 

зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджет-

них коштів на паперових (у двох примірниках) та 

електрон них носіях, а також оригінали документів 

або їх копії, засвідчені в установленому порядку, 

що підтверджують факт узяття зобов’язання та фі-

нансового зобов’язання. На загальну суму, зазна-

чену у Реєстрі фінансових зобов’язань розпоряд-

ників (одержувачів) бюджетних коштів, Державне 

казначейство перераховує кошти на реєстраційний 

рахунок розпорядника бюджетних коштів. Спи-

сання коштів із реєстраційного рахунку проходить 

у загальноприйнятому порядку і відображається за 

кредитом субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки». 

Таким чином, на реєстраційному рахунку не буде 

залишків коштів ні на початок, ні на кінець звітно-

го періоду, оскільки зарахування і списання коштів 

здійснюється виключно за Реєстром фінансових 

зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджет-

них коштів. Такий порядок списання коштів із 

реєстраційного рахунку забезпечить оперативний 

контроль за їх рухом. Дані бухгалтерського обліку 

з виконання кошторису на звітну дату мають від-

повідати аналогічним даним бухгалтерського об-

ліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Відповідальність за взяті зобов’язання, їх зміст, 

правильність оформлення та достовірність інфор-

мації, зазначеної у реєстрах, своєчасність реєстра-

ції зобов’язань та фінансових зобов’язань несуть 

розпорядники бюджетних коштів. Із закінченням 

бюджетного періоду (31 грудня або інший остан-

ній день бюджетного періоду, якщо Міністром фі-

нансів України визначено інший термін закриття 

рахунків) розпорядники бюджетних коштів про-

водять інвентаризацію активів та зобов’язань і за 

даними обліку визначають суми небюджетних фі-

нансових зобов’язань. Інформація подається ор-

ганам Державного казначейства України. Бухгал-

терський облік виконання державного і місцевих 

бюджетів ведеться сьогодні за касовим методом із 

застосуванням методу нарахування за окремими 

операціями (облік державного боргу, зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів). Операції за 

доходами, видатками відображаються в бухгал-

терському обліку в момент проведення відповід-

них платежів, а операції із фінансування бюдже-

ту — в момент зарахування коштів з одночасним 

відображенням боргу.

З метою удосконалення системи бухгалтер-

ського обліку в державному секторі з урахуванням 

вимог міжнародних стандартів Постановою Кабі-

нету Міністрів України за № 34 від 16 січня 2007 р. 

було затверджено Стратегію модернізації систе-

ми бухгалтерського обліку в державному секторі 

на 2007–2015 роки. Одним із основних моментів 

реалізації Стратегії є перехід на метод нарахувань. 

Сутність його полягає в тому, що операції та події 

визнаються в момент виникнення або зміни еко-

номічної вартості активів і зобов’язань, незалеж-

но від того, чи були оплачені або отримані кошти. 

Застосування цього методу забезпечить:

— отримання повної та достовірної інформа-

ції про стан активів та їх зобов’язань, а також до-

зволяє складати повний майновий баланс;

— перехід на багаторічне планування і про-

гнозування бюджетних програм;

— полегшення порівняння звітних даних і 

надасть можливості для управління.

Однак цей метод має значний недолік, який 

полягає у його складності та трудомісткості порів-

няно з простою реєстрацією касових потоків. Це 

обумовлює його жорстке регламентування, що, 

на нашу думку, ускладнюється нестабільністю ді-

ючої економіки в Україні.

Висновок. У результаті проведених нами до-

сліджень можна зробити висновок про те, що в 

історії фінансування бюджетних установ за раху-

нок коштів бюджетів різних рівнів використову-

валися різні методи фінансування. Вони давали 

можливість певною мірою забезпечити контроль 

за ефективним та повним використанням бю-

джетних коштів. Однак кожний із методів, який 

мав місце в історії фінансування бюджетних 

установ, мав свої переваги та недоліки.

У ринковому середовищі співпраця України з 

міжнародними організаціями, фінансовими устано-
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вами, валютними фондами вимагає відкритості та 

прозорості інформації з економічних питань, зокре-

ма з питань бухгалтерського обліку, його відповіднос-

ті міжнародним стандартам. З цією метою Постано-

вою Кабінету Міністрів Украї ни за № 34 від 16 січня 

2007 р. було затверджено Стратегію модернізації сис-

теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 

2007–2015 роки. Цей норматив передбачає перехід 

на метод нарахувань, який, крім значних переваг, має 

суттєвий недолік, що обумовлює його жорстке регла-

ментування. Однак в умовах нестабільності ринкової 

економіки і чинного законодавства запроваджен-

ня цього методу, на нашу думку, не є на часі. Тому, 

впроваджуючи той чи інший метод фінансування 

бюджетних установ, не можна не уникнути ризику з 

небажаними його наслідками.
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: 
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ СТЯГНЕННЯ

Анотація. У статті розглянуто проблеми управління дебіторською заборгованістю, з якими зустрі-

чаються на практиці більшість підприємств. Проаналізовано шляхи запобігання виникненню дебіторської 

заборгованості, а також запропоновано дієві механізми максимального стягнення існуючої заборгованості.

Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість, фінансовий стан, аутсорсинг, управління, кредит-

на політика.

Summary. The article deals with the problem of managing accounts receivable, which are in practice for a lot 

businesses. The ways to prevent receivables and effective mechanisms proposed maximum penalty of existing debt.

Key words: receivable, accounts receivable, financial condition, outsourcing, management, credit policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

економічного розвитку вітчизняні підприємства 

неспроможні ефективно управляти дебіторською 

заборгованістю, яка займає вагому частку в обо-

ротних активах, що спричиняє кризу взаємонепла-

тежів. Більшість підприємств практично не мають 

можливості нормально функціонувати у зв’язку з 

наявністю дебіторської заборгованості, адже це 

відволікає кошти з обігу. У таких умовах особли-

во зростає роль ефективного управління дебітор-

ською заборгованістю, своєчасного її повернення 

та попередження виникнення безнадійних боргів.

Діяльність кожного підприємства полягає у 

значному обсязі оборотних коштів у складі їх ак-

тивів, тому для підприємств проблема ефектив-

ного управління дебіторською заборгованістю, 

спрямованого на оптимізацію загального її роз-

міру та забезпечення своєчасної її інкасації, має 

дуже важливий характер. Повернення дебітор-

ської заборгованості в щонайменші терміни та 

недопущення в подальшому її збільшення вище 

припустимої межі — реальна можливість подо-

лати або пом’якшити дефіцит оборотних коштів.

Саме тому одним із етапів вирішення нагаль-

ної проблеми є розробка дієвого алгоритму дій з 

приводу стягнення дебіторської заборгованості.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Сучасні 

теоретичні та методичні аспекти проблеми форму-

вання дебіторської заборгованості певною мірою 

висвітлювалися в працях таких вітчизняних нау-

ковців та вчених, як Т. А. Бутинець, Л. В. Чижев-

ська, І. О. Бланк, М. Д. Білик, А. М. Карбовник, 
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Г. Г. Кірейцева, О. Г. Лищенко та ін. Ці дослідження 

є вагомим внеском як в теорію, так і в практичні 

питання управління дебіторською заборгованістю 

підприємства. Проте в сучасній літературі питанню 

управління дебіторською заборгованістю приділя-

ється незнач на увага, тому дослідження процесу 

ефективної інкасації дебіторської заборгованості 

та ефективне управління нею є досить актуальним 

і потребує значних теоретичних розробок.

Мета статті — поглиблення теоретичних знань 

та методологічних засад, розробка механізму удо-

сконалення управління дебіторською заборгова-

ністю та процедури стягнення заборгованості з 

контрагентів-боржників вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 

економіки України призводить до постійного 

зростання дебіторської заборгованості і непри-

пустимо високого її рівня.

Фінансовий стан сучасних підприємств ха-

рактеризується зростанням дебіторської заборго-

ваності в структурі їх активів, що призводить до 

вповільнення платіжного обігу. При цьому дебі-

торська заборгованість інколи виступає засобом 

стимулювання попиту.

Дебіторською вважається заборгованість під-

приємству різних інших підприємств та осіб, що 

виникла на певну дату, а дебітори — це юридичні та 

фізичні особи, які внаслідок минулих подій забор-

гували підприємству певні суми грошових коштів, 

їхніх еквівалентів або інших активів [1, с. 221].

Існування певного обсягу дебіторської за-

боргованості на підприємствах в ринковій 

економіці вважається об’єктивним явищем в 

господарському процесі, якщо контрагенти під-

приємства-кредитора виконують свої фінансові 

зобов’язання згідно з умовами, визначеними до-

говірними відносинами.

Але якщо з боку дебіторів починається уни-

кання виконання своїх фінансових зобов’язань в 

повному обсязі та у встановлені терміни, це при-

зводить до порушення розрахунково-платіжної 

дисципліни, сприяє уповільненню кругообігу 

грошових коштів, погіршенню фінансового ста-

ну підприємства-кредитора та неспроможності 

останнього відповідати за своїми фінансовими 

зобов’язаннями.

Для визначення напрямків вирішення про-

блеми зростання дебіторської заборгованості під-

приємств України необхідно виокремити фактори, 

які призвели до незадовільного стану у цій сфері.

Фактори, що впливають на дебіторську за-

боргованість підприємства, поділяються на три 

великі групи за такими критеріями:

— зовнішні, або загальноекономічні фактори 

(стан економіки в країні, загальний стан розра-

хунків, рівень інфляції);

— галузеві фактори (місткість ринку галузі, 

ступінь його насиченості);

— внутрішні, або фактори, що керовані адміні-

страцією підприємства (можливі терміни надання 

кредиту, кредитна політика підприємства) [2, с. 39].

Ріст дебіторської заборгованості погіршує фінан-

совий стан підприємств, а іноді призводить навіть до 

банкрутства. Зростання дебіторської заборгованості 

можливе внаслідок нераціональної кредитної політи-

ки, збільшення обсягу продажу, неплатоспроможності 

покупців тощо. При цьому більшість підприємств сти-

кається із досить типовими проблемами:

1) немає достовірної інформації про терміни 

погашення зобов’язань компаніями-дебіторами;

2) не регламентована робота із простроченою 

дебіторською заборгованістю;

3) відсутні дані про зростання витрат, 

пов’язаних зі збільшенням розміру дебіторської 

заборгованості і часу її оборотності;

4) не проводиться оцінка кредитоспромож-

ності покупців та ефективності комерційного 

кредитування;

5) функції збору грошових коштів, аналізу 

дебіторської заборгованості й ухвалення рішен-

ня про надання кредиту розподілені між різними 

підрозділами.

Особливу увагу в процесі ефективного управ-

ління дебіторською заборгованістю слід приділяти 

попереджувальним діям, що спрямовані на недопу-

щення виникнення невиправданої заборгованості, 

яка загрожувала б фінансовому стану суб’єкта гос-

подарювання, і має здійснюватися цим суб’єктом 

власними силами. Зокрема, до таких дій належать:

1) ефективно розроблена кредитна політика 

підприємства;

2) попередній аналіз платоспроможності по-

тенційних контрагентів;

3) своєчасний контроль за виникненням де-

біторської заборгованості.

Зарубіжні економісти-аналітики пропонують 

низку ефективних методів управління заборгова-

ністю дебіторів, що допоможуть інкасувати гро-

шові суми з боржників та надають практичний 

механізм дій при виникненні такого виду забор-

гованості:

— визначати термін прострочених залишків 

на рахунках дебіторів і порівнювати цей термін із 

нормами в галузі, показниками конкурентів та да-

ними минулих років;

— періодично переглядати граничну суму ре-

алізації продукції, виходячи із фінансового стану 

клієнтів;

— якщо виникають проблеми з одержанням 

грошей, вимагати заставу на суму, не меншу ніж 

сума на рахунку дебітора;

— використовувати установи, які стягують 

борги;

— продати рахунки дебіторів факторинговій 

компанії, якщо при цьому можна отримати еко-

номію [3, с. 54].
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Проблема стягнення дебіторської заборгова-

ності вже стала звичною у соціальній та юридичній 

сфері, і, судячи з нестабільного економічного ста-

ну в економіці, питання стягнення боргів з плином 

часу буде тільки збільшуватися і ставати все більш 

актуальним [4, с. 69]. Тому в умовах, що склалися, 

зростає необхідність теоретичної розробки ефек-

тивних процедур стягнення дебіторської заборго-

ваності та майбутнє застосування їх на практиці.

Сучасна практика пропонує два основні спо-

соби управління дебіторською заборгованістю на 

підприємстві: самостійне управління заборгова-

ністю, тобто процедура стягнення заборгованості 

починається підприємством-кредитором само-

стійно, власними силами і методами, і передання 

управління заборгованістю на аутсорсинг. При 

самостійному управлінні заборгованістю вико-

ристовуються виключно ресурси підприємства 

(трудові, фінансові, технічні). Для цього в органі-

зації можуть створюватися спеціалізовані служби: 

кредитні контролери, служби безпеки тощо.

Аутсорсинг (зовнішнє управління) дозволяє 

доручити роботу із заборгованістю спеціалізованій 

організації. Переваги аутсорсингу полягають у тому, 

що він дає можливість підприємству ефективно ви-

рішувати ті завдання, якими самостійно займатися 

або дорого, або неможливо через нестачу ресурсів.

Саме із цією метою на ринку з’являються 

спеціалізовані компанії, які пропонують послуги 

зі стягнення дебіторської заборгованості різно-

манітними методами впливу: юридичними, еко-

номічними, психологічними [5, с. 101]. Головним 

завдання таких компаній є мінімізація строку по-

вернення найбільшої частки боргів. Винагородою 

за такі послуги є або фіксована плата, або відсоток 

від загальної суми дебіторської заборгованості.

Крім того, останнім часом набувають по-

ширення непрямі методи вирішення проблем із 

дебіторською заборгованістю. Серед таких ме-

тодів — PR-супровід діяльності зі збору боргів, 

PR-супровід юридичної діяльності із захисту прав 

обдурених кредиторів. Або освітлення в ЗМІ об-

ставин розгляду в суді справи про стягнення бор-

гу. Подібні публічні заходи, на яких оповістять 

конкретні факти несумлінної поведінки в бізнесі, 

зі вказівкою імен підприємців, назв фірм, привер-

тають велику увагу ЗМІ і громадськості.

Усе це, безумовно, має фатальне значення 

для ділової репутації несумлінного бізнесмена. 

Часто, боячись розголосу негативної інформації, 

боржник погоджується на погашення боргу, сто-

рони погоджують терміни і порядок платежу.

Процедура інкасації дебіторської заборгованості 

із контрагентів-боржників містить у собі низку захо-

дів, які мають передувати процедурі стягнення боргів 

у судовому порядку. До таких дій, зокрема, відносять:

— телефонний дзвінок у бухгалтерію покупця 

з метою нагадати про суму заборгованості та пері-

од її прострочення, а також поцікавитися причи-

ною затримки платежу та взнати можливий строк 

оплати рахунка;

— направлення боржнику акта звіряння ра-

зом із листом, який містить прохання погасити 

наявну заборгованість;

— направлення боржнику вимоги про сплату 

боргу протягом певного строку;

— направлення боржнику листа, підписаного 

юристом підприємства, про наміри звернутися до 

суду з метою стягнення боргу;

— звернення до суду (при значних сумах за-

боргованості).

Загальноприйнятими і більш загальними є 

такі етапи стягнення дебіторської заборгованості:

1) досудове врегулювання і повернення за-

боргованості;

2) направлення справи до суду [6, с. 94].

Методи досудового врегулювання, якими 

найчастіше користуються сучасні підприємства-

кредитори, можна класифікувати таким чином:

— психологічні. До них відносять постійне 

нагадування по телефону, факсу, пошті, боржник 

повинен знати, що затримка платежу непокоїть 

кредитора. Більш складним, а значить, і дієвим 

є поширення інформації про затримку оплати 

серед суміжних постачальників та інших заці-

кавлених осіб. Психологічний вплив виявляється 

ефективним, якщо використовується для роботи з 

добросовісними дебіторами;

— економічні. До економічних методів варто 

віднести фінансові санкції та заставні відносини. 

Застава слугує найбільш ефективним важелем 

впливу на боржника, оскільки може бути реалізо-

вана за заниженою ціною;

— юридичні. Застосування методів юридич-

ного впливу передбачає звернення до правоохо-

ронних органів і проведення досудової перевірки 

боржника, яка може стимулювати останнього як-

найскоріше погасити заборгованість [6].

У непростих умовах світової економічної кризи 

кількість проблемних контрагентів, які несвоєчасно 

погашають заборгованість, постійно росте. У той же 

час своєчасне обслуговування позичальником його 

боргу дуже важливе для успішного розвитку і ста-

більної діяльності підприємства-кредитора.

Висновки. Зі зростанням розміру дебіторської 

заборгованості виникає потреба управління дебі-

торською заборгованістю. У сучасних умовах гос-

подарювання розробка ефективного управління 

дебіторською заборгованістю є однією із ключо-

вих проблем у вирішенні завдань підприємства з 

позиції забезпечення належного рівня фінансової 

безпеки та досягнення позитивних результатів у 

фінансовому оздоровленні.

Уміле керування й управління дебіторською 

заборгованістю дасть змогу раціонально викорис-

товувати наявні фінансові ресурси та зміцнити 
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економічну безпеку підприємства. Наданий меха-

нізм інкасації дебіторської заборгованості сприя-

тиме ефективному поверненню заборгованостей 

та вивільненню грошових сум.
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ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація. У статті визначено необхідність оцінки виробничих запасів у сучасних умовах. Оцінено до-

цільність застосування на підприємствах вугільної промисловості різних методів оцінки виробничих запасів.

Ключові слова: виробничі запаси, оцінка виробничих запасів, методи оцінки.

Summary. In the article the need for the measurement of inventories in modern conditions is determined. The 

expedience of different methods in the measurement of inventories in the coal industry is evaluated.

Key words: inventories, the measurement of inventories, techniques for the measurement of inventories.

Постановка проблеми. Виробничі запаси на під-

приємствах створюються і підтримуються з метою 

реалізації їхньої головної функції — забезпечення 

безперервного і стійкого кругообігу матеріальних 

потоків у виробничому процесі. Запаси не лише 

забезпечують надійність процесів виробництва, 

розподілу, обміну і споживання, але й дозволяють 

підвищити їх ефективність за рахунок окремих 

складових виробничих витрат і витрат обігу.

У сучасних умовах господарювання україн-

ські підприємства, у тому числі і вугільної про-

мисловості, переглядають існуючі системи 

управ ління запасами, орієнтуючись на вимоги 

ринку. У зв’язку із цим методи оцінки виробни-

чих запасів набувають першочергової важливос-

ті, оскільки вони прямо пов’язані з ефективніс-

тю процесів управління.

Вугільна промисловість займається видо-

бутком і первинною переробкою (збагаченням) 

вугілля і являє собою найбільшу галузь паливної 

промисловості за чисельністю робітників і вартіс-

тю основних виробничих фондів.

Проте у різноманітті існуючих науково роз-

роблених і апробованих методів оцінки виробни-

чих запасів досі відсутні конкретні рекомендації 

для підприємств вугільної промисловості, що ви-

значає актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням питань обліку й оцінки виробничих 

запасів присвячені праці багатьох вітчизняних на-

уковців: О. В. Бойко, Ф. Ф. Бутинця, Т. О. Гурен-

ко, В. Г. Козак, М. І. Кучера, В. І. Лемішевського, 

Н. М. Малюги, П. Г. Матвієнка, М. Ф. Огійчука, 

Н. О. Ромашевської, В. В. Сопка, Л. К. Сукова, 

І. В. Супрунова, Р. Л. Хом’яка.

Однак аналіз наукових публікацій свідчить 

про недостатнє висвітлення методів оцінки ви-

робничих запасів при застосуванні їх на підпри-

ємствах вугільної промисловості.

Метою статті є дослідження методів оцінки 

виробничих запасів підприємств вугільної про-

мисловості при їх використанні згідно із націо-

нальними та міжнародними стандартами, розгляд 

методів оцінки вибуття виробничих запасів на ву-

гільних шахтах, здійснення їх аналізу.

Виклад основного матеріалу. Вугільна про-

мисловість залишається важливою базовою га-

луззю економіки України. Важко оцінити значен-
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ня вугільної галузі для країни, оскільки вугілля є 

основ ним вітчизняним енергоносієм.

Підприємства українського гірничо-мета-

лургійного комплексу зосереджені в основному 

у Донбасі та Придніпров’і — там сконцентровані 

всі металургійні заводи, більша частина гірничо-

збагачувальних комбінатів (ГЗК), коксохімічних і 

вогнетривких підприємств, феросплавних заводів 

і підприємств кольорової металургії.

На діючих шахтах запас вугілля становить 

8,7 млрд. т (6,5 млрд. т промислове), 54 % якого 

є енергетичним. Однак під час видобутку близько 

15 % вугілля губиться, що пов’язано зі складними 

гірничо-геологічними умовами та недосконалим 

технологічним рівнем видобутку.

Динаміка видобутку вугілля в Україні з 1970 по 

2012 роки наведена на рис. 1. У 1980 році видобуток 

вугілля в Україні становив 215,1 млн. т. У період з 

1980 по 1990 роки річний видобуток почав змен-

шуватися і в 1990 році склав 155,5 млн. т. Значний 

спад виробництва вугілля почався в 1995 році. Ця 

тенденція проглядається і на сучасний момент. 

Протягом п’ятнадцяти років видобуток вугілля в 

Украї ні зменшується. Лише в 2011 році видобуток 

вийшов до рівня 1995 року і склав 81,9 млн. т [1].

збільшили видобуток вугілля майже на 9 % — до 

36,78 млн. т [1].

Приватні власники й інвестори значно поліп-

шили справу з комплексною механізацією гірських 

робіт, підвищивши в цілому по галузі рівень видо-

бутку вугілля комплексно-механізованим спосо-

бом до 94 %. Отже, розвиток галузі неможливий 

без залучення значних інвестицій, однак цьому за-

важає відсутність ефективного менеджменту.

Гірничо-металургійний комплекс є однією 

з найбільш матеріалоємних галузей економіки. 

Особливістю гірничовидобувних підприємств є 

велика кількість і широка номенклатура виробни-

чих запасів, що ускладнює процес їхнього обліку. 

Тому питання вдосконалення обліку використан-

ня виробничих запасів на гірничовидобувних під-

приємствах є актуальними.

Вибір методики оцінки виробничих запа-

сів на підприємстві є однією з головних проблем 

бухгалтерського обліку. На думку американських 

вчених Б. Нідлза, Х. Андерсена та Д. Колдуела, 

помилка у їх оцінці на кінець поточного року 

може небажано вплинути на розмір чистого при-

бутку як у поточному, так і у наступних роках [2].

В умовах економічної нестабільності ви-

користання різних методів оцінки запасів може 

призвести до різного визначення валового при-

бутку, що, у свою чергу, вплине на розмір оборот-

них коштів, залучення інвестицій та фінансовий 

стан підприємства у цілому.

Аналіз публікацій подібної тематики дає під-

стави стверджувати, що спеціалісти з бухгалтер-

ського обліку не мають єдиної точки зору стосов-

но способів і методів оцінки виробничих запасів, 

хоча і надають приблизно однакове визначення 

самого поняття.

Наприклад, на думку Р. Л. Хом’яка, оцінка — 

це відображення об’єктів бухгалтерського обліку 

в єдиному грошовому вимірнику з метою узагаль-

нення їх в цілому на підприємстві [3].

У трактуванні В. В. Сопка оцінка виступає 

способом вартісного визначення господарських 

фактів — явищ і процесів [4], за допомогою яко-

го натуральні характеристики перетворюються 

на вартісні.

Н. О. Ромашевська підкреслює, що оцінка 

виробничих запасів підприємства зумовлена не-

обхідністю узагальнення об’єктів бухгалтерського 

обліку в єдиному грошовому вимірнику.

Н. М. Малюга розглядає оцінку виробничих 

запасів як один з елементів бухгалтерського облі-

ку, маючи на увазі, що в ньому відбиваються лише 

факти, які отримали грошову оцінку [3].

Таким чином, важко не погодитися з думкою 

Д. Міддлтона, що «оцінка вартості з  апасів у бух-

галтерському обліку дуже важлива, оскільки від 

неї залежить собівартість реалізованих товарів і, 

як результат, прибуток за звітний період» [4].

Рис. 1. Видобуток вугілля в Україні

За даними Міністерства енергетики і вугіль-

ної промисловості України, вуглевидобувні під-

приємства України в 2012 році збільшили видо-

буток вугілля на 8,2 %, або на 6,693 млн. тонн, 

порівняно з 2010 роком — до 88,552 млн. тонн.

Останнім часом видобуток вугілля в Україні 

нарощується, але не слід забувати, що вугільний 

ринок України характеризується специфічними 

умовами виробництва і великою територіальною 

розкиданістю вуглерозвідних, вуглевидобувних, 

вуглепереробних, вуглеремонтних і машинобу-

дівних підприємств. В Україні налічується близь-

ко 160 вугільних шахт, з них 125 є державними 

підприємствами і перебувають в управлінні Мі-

ністерства енергетики і вугільної промисловос-

ті. Але результати роботи державних і приватних 

вугільних підприємств істотно відрізняються. За 

даними Міністерства, в 2010 р. на державних шах-

тах було добуто 38,45 млн. т вугілля, що лише на 

0,2 % вище, ніж у попередньому році. У той же час 

приватні й орендні вуглевидобувні підприємства 
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Методологічні основи формування інфор-

мації про запаси у бухгалтерському обліку і роз-

криття її у фінансовій звітності визначаються По-

ложенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 9 

«Запаси». Норми цього стандарту застосовуються 

підприємствами, організаціями та іншими юри-

дичними особами незалежно від форм власності 

(виключення складають бюджетні установи та 

підприємства, які відповідно до законодавства 

складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності).

Вимогами П(С)БО 9 «Запаси» встановлено, 

що оцінка запасів здійснюється в трьох випадках: 

при надходженні, при списанні і на дату складан-

ня балансу. Відповідно до мети, яку ставить перед 

собою підприємство, здійснюється вибір оцінки 

виробничих запасів.

Придбані (отримані) або вироблені запаси за-

раховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю. Первісною вартістю запасів, придбаних 

за плату, є собівартість запасів, яка складається з 

таких фактичних витрат [5]:

— суми, які сплачують відповідно до договору 

постачальнику (продавцю);

— суми, які сплачують за інформаційні, по-

середницькі та інші подібні послуги у зв’язку з по-

шуком і придбанням запасів;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку із придбан-

ням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

— витрати на заготівлю, вантажно-розванта-

жувальні роботи, транспортування запасів до міс-

ця їхнього використання, включаючи витрати на 

страхування ризиків транспортування запасів;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані із 

придбанням запасів і доведенням їх до стану, у 

якому вони придатні для використання в запла-

нованих цілях.

Не включаються в первісну вартість запасів, 

а відносяться до витрат того періоду, у якому вони 

були здійснені:

— наднормативні втрати і недостачі запасів;

— відсотки за користування позиками;

— витрати на збут;

— загальногосподарські та інші подібні ви-

трати, безпосередньо не пов’язані із придбанням 

і доставкою запасів і приведенням їх у стан, у 

якому вони придатні для використання в запла-

нованих цілях.

Оскільки всі підприємства, згідно з вимога-

ми часу, проводять активну інтеграцію до системи 

міжнародних економічних відносин, немає нічого 

дивного в тому, в Україні облік запасів будується за 

принципами, схожими з МСБО 2 «Запаси» (табл. 1).

Для всіх одиниць запасів бухгалтерського об-

ліку, які мають однакове призначення й однакові 

умови використання, застосовується тільки один 

із наведених методів.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика методів оцінки 
вибуття запасів згідно з П(С)БО 9 та МСБО 2

№ 

з/п
П(С)БО 9 «Запаси» МСБО 2 «Запаси» 

1

Ідентифікованої 

собівартості відповідної 

одиниці запасів

Метод конкретної 

ідентифікації

2
Середньозваженої 

собівартості

Середньозваженої 

собівартості

3

Собівартості перших 

за часом надходження 

запасів (ФІФО) 

Метод за формулою 

«перше надходжен-

ня — перший видаток» 

(ФІФО) 

4 Нормативних затрат
Метод стандартних 

(нормативних) витрат

5 Ціни продажу Метод роздрібних цін

Запаси, які відпускаються, і послуги, вико-

нувані для спеціальних замовлень і проектів, а 

також запаси, які не замінюють один одного, оці-

нюються за ідентифікованою собівартістю.

На практиці на багатьох промислових під-

приємствах, особливо на тих, де облік автомати-

зований і не викликає технічних складностей, для 

оцінки списання виробничих запасів застосову-

ється метод ідентифікованої собівартості. Але за-

стосування цього методу може бути виправданим 

лише за умови використання виробничих запасів 

в особливому порядку, яке можливо контролю-

вати. Тобто необхідно точно знати, які одиниці 

виробничих запасів і за якою первісною вартістю 

були використані для виконання певного замов-

лення. В умовах великого підприємства, яке має 

величезні обсяги запасів, це доволі складно.

Оцінка за середньозваженою собівартістю 

проводиться за кожною одиницею запасів роз-

поділом сумарної вартості залишку таких запасів 

на початок звітного місяця і вартості отриманих 

у звітному місяці запасів на сумарну кількість за-

пасів на початок звітного місяця й отриманих у 

звітному місяці запасів.

Оцінка кожної операції з вибуття запасів 

може здійснюватися за середньозваженою собі-

вартістю розподілом сумарної вартості таких за-

пасів на дату операції на сумарну кількість запасів 

на дату операції.

Оцінка запасів за методом ФІФО базується на 

припущенні, що запаси використовуються в тій 

послідовності, у якій вони надходили на підприєм-

ство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто 

запаси, які першими відпускаються у виробництво 

(продаж та інше вибуття), оцінюються за собівар-

тістю перших за часом надходження запасів.

Метод ФІФО виправдує себе в умовах незнач-

ної інфляції. Його застосування в умовах високої 

інфляції, яка спостерігається на сьогоднішній день, 

однозначно спричинить завищення вартості мате-

ріальних залишків, заниження собівартості готової 
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продукції й завищення фінансового результату від 

реалізації. Цей метод доцільно застосовувати для 

швидкопсувних запасів для мінімізації збитків від 

їхнього псування. Отже, для підприємств вугільної 

промисловості застосування цього методу в умовах 

високої інфляції недоцільно.

Оцінка за нормативними витратами містить-

ся в застосуванні норм витрат на одиницю продук-

ції (робіт, послуг), установлених підприємством 

з урахуванням нормальних рівнів використання 

запасів, праці, виробничих потужностей і діючих 

цін. Для забезпечення максимального наближен-

ня нормативних витрат до фактичних норм ви-

трати і ціни повинні регулярно в нормативній базі 

перевірятися й переглядатися. Оцінка продукції 

за нормативними витратами корегується до фак-

тичної виробничої собівартості.

Нормативний метод обліку витрат і калькулю-

вання собівартості іноді використовується на про-

мислових підприємствах зі складною технологією, 

що вимагає нормування. При цьому, для забезпе-

чення максимального наближення нормативних 

витрат до фактичних, норми необхідно регулярно 

перевіряти й переглядати. Це ускладнює процес 

обліку. Таким чином, застосування цього методу 

для всіх промислових підприємств, у тому числі й 

для вугільної промисловості, не є виправданим.

Оцінка за цінами продажу заснована на за-

стосуванні підприємствами роздрібної торгівлі 

середнього відсотка торговельної націнки товарів.

Таким чином, промислові підприємства 

для оцінки виробничих запасів при їхньому ви-

користанні не можуть застосовувати метод ціни 

продажу. Залишається обирати лише з методів: 

нормативних витрат, ФІФО, середньозваженої 

собівартості, ідентифікованої собівартості.

Аналізуючи доцільність застосування кожно-

го з вищезгаданих методів оцінки на промислових 

підприємствах, можна відзначити, що з метою 

спрощення обліку підприємствам вугільної про-

мисловості пропонується застосовувати метод се-

редньозваженої собівартості.

При застосуванні методу середньозваженої 

собівартості вартість нових запасів, які надійшли, 

усереднюється з вартістю наявних запасів. У ре-

зультаті цього отримується нібито одна партія за 

однією обліковою ціною, яка визначається як від-

ношення загальної вартості запасів до їхньої за-

гальної кількості.

Недоліком зазначеного методу є складність 

визначення середньої ціни в умовах, коли ви-

робничі запаси надходять або витрачаються що-

дня. Але в умовах автоматизації обліку ця про-

блема усувається.

Перевага методу оцінки за середньозва-

женою собівартістю полягає в тому, що оцінку 

вартості відпущених запасів та їхніх залишків 

можна одержати відразу в момент здійснення 

операції, що надає об’єктивну інформацію про 

вартість запасів і практично не дозволяє здій-

снювати маніпуляції із цифрами.

При періодичному обліку запасів, який най-

частіше застосовується на практиці, при вико-

ристанні методу середньозваженої собівартості 

робиться припущення, яке спрощує реальну кар-

тину руху запасів: усі запаси надійшли й вибули в 

один і той же час — наприкінці звітного періоду. 

Застосування методу середньозваженої собівар-

тості в умовах періодичної оцінки запасів означає, 

що вартість придбаних протягом звітного періо-

ду запасів необхідно розділити на їхню загальну 

кількість, одержавши в такий спосіб середню ціну 

придбання запасів, що і буде ціною вибуття запа-

сів у цьому звітному періоді.

Наведемо порівнювальний аналіз застосу-

вання методу ідентифікованої вартості і пропо-

нованого методу середньозваженої собівартості 

на прикладі списання ролика конвеєрного на 

виробництво і загальновиробничих витрат у 

серпні 2013 р.

Залишок цього виду виробничих запасів на по-

чаток серпня 2013 р. складав 100,00 грн., при цьому 

ролик конвеєрний значився у кількості 1000 шт.

Протягом серпня ролик конвеєрний був 

отриманий двома партіями:

— 10.08.2013 р. — у кількості 300 шт. на суму 

36,00 грн.;

— 20.08.2013 р. — у кількості 700 шт. на суму 

105,00 грн.

У серпні ролик був списаний:

— на основне виробництво. — у кількості 

1000 шт.;

— на загальновиробничі витрати — 300 шт.

У табл. 2 наведено розрахунок списання ролика 

конвеєрного за фактично застосовуваним на під-

приємстві методом ідентифікованої собівартості.

Розрахунок списання ролика конвеєрного за 

пропонованим методом середньозваженої вар-

тості наведено у табл. 3.

Порівняльний аналіз списання ролика конве-

єрного на виробництво та загальновиробничі ви-

трати на підприємстві вугільної промисловості у 

серпні 2013 р. за методом ідентифікованої та серед-

ньозваженої собівартості наведено у табл. 4.

Як видно із розрахунків (табл. 4), за умов 

зростання цін при використанні пропонованого 

методу сума витрат запасів завищується, а сума 

залишку, навпаки, скорочується, що спричиняє 

невелике збільшення матеріальних витрат, більш 

об’єктивну оцінку та зменшення податку на при-

буток у звітному періоді (див. рис. 2).

Висновки. У дослідженні було розглянуто тео-

ретичні питання щодо оцінки виробничих запасів 

на підприємствах вугільної промисловості, наве-

дено методи оцінки вибуття виробничих запасів, 

зазначено цілі проведення оцінки, обґрунтовано 
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Таблиця 2

Розрахунок списання ролика конвеєрного на виробництво та загальновиробничі витрати 
на підприємстві вугільної промисловості у серпні 2013 р. (за методом ідентифікованої собівартості)

Залишок на 31.07.2013 р. Надійшло Списано Залишок на 31.08.2013 р.
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1000 0,1 100,00 300 0,12 36,00 1000 0,1 100,00

700 0,15 105,00 300 0,12 36,00

Разом: 

1000 0,1 100,00 1000 0,27 141,00 1300 — 136,00 700 0,15 105,00

Таблиця 3

Розрахунок списання ролика конвеєрного на виробництво та загальновиробничі витрати 
на підприємстві вугільної промисловості у серпні 2013 р. (за методом середньозваженої собівартості) 

Залишок на 31.07.2013 р. Надійшло Списано Залишок на 31.08.2013 р.
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1000 0,1 100,00 300 0,12 36,00 1000 0,12 120,00

700 0,15 105,00 300 0,12 36,00

Разом: 

1000 0,1 100,00 1000 0,27 141,00 1300 0,12 156,00 700 0,12 84,00

Таблиця 4

Порівняльний аналіз списання ролика конвеєрного 
на виробництво та загальновиробничі витрати 

на підприємстві вугільної промисловості 
у серпні 2013 р. за методом ідентифікованої 

та середньозваженої собівартості

Показник, 

грн.

Метод іден-

тифікованої 

собівартості

Метод 

середньо-

зваженої 

собівартості

Відхилення, 

+/–

Залишок на 

31.07.2013 р.
100,00 100,00 0,00

Надійшло 141,00 141,00 0,00

Списано 136,00 156,00 20,00

Залишок на 

31.08.2013 р.
105,00 84,00 –21,00 Рис. 2. Порівняльний аналіз списання ролика 

конвеєрного на виробництво та загальновиробничі 

витрати на підприємстві вугільної промисловості 

у серпні 2013 р. за методом ідентифікованої 

та середньозваженої собівартості

необхідність такої оцінки в сучасних умовах гос-

подарювання, а також обрано метод оцінки ви-

робничих запасів за умови автоматизації обліку.

Інтереси того, хто проводить оцінку виробни-

чих запасів підприємства, визначають мету пере-

ведення натурального вимірника виробничих за-

пасів у грошовий. У наказі про облікову політику 

підприємства фіксується обраний метод оцінки.

Перевага обраного методу середньозваженої 

собівартості для підприємств вугільної промисло-

вості — у його простому застосуванні, мінімізованій 

кількості розрахунків та більш об’єктивній оцінці 

фінансових результатів. Подальші дослідження цьо-

го питання потрібно спрямувати на вдосконалення 

методики оцінки виробничих запасів.
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РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ 
НА ПІДРУЧНИК «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 
ЗА РЕДАКЦІЄЮ ПРОФЕСОРА О. Ю. ЧУБУКОВОЇ

Людство вступило в нову епоху розвитку — 

побудову суспільства, орієнтованого на знання, що 

висуває нові вимоги до змін організації, регулю-

вання та управління національним господарством.

Управління сучасною економікою вимагає 

нового підходу до прийняття рішень при плану-

ванні. При цьому планування економічного роз-

витку має спиратися на дослідження суспільства 

як складної системи, в якій органічно поєднують-

ся і багаторазово переплітаються різні соціально-

економічні явища та процеси.

Зрозуміло, явища і процеси, які відносяться 

до економічної сфери життєдіяльності суспіль-

ства, завжди були пов’язані з іншими явищами 

суспільного життя. Актуальність розгляду цих 

взаємозв’язків у теперішній час визначається як 

масштабами й різноманіттям цих взаємозв’язків, 

так і створенням об’єктивних передумов для їх сві-

домого регулювання в інтересах усього суспільства.

Велика частина процесів соціально-еконо-

мічного розвитку, зокрема тих, що здійснюються 

під контролем суспільства, ґрунтується на вико-

ристанні ресурсів, що є продуктами економічної 

діяльності, або ресурсів, які можуть бути оціне-

ні з економічної точки зору. Будь-які плановані 

процеси в суспільстві спираються на матеріаль-

ний базис суспільства, що включає в себе на-

явні матеріальні і трудові ресурси і накопичені 

знання. Ці ресурси допускають альтернативне 

використання. З іншого боку, реалізація проек-

тів дозволяє застосовувати різні взаємозамінні 

ресурси. Це вимагає оцінки ефективності різних 

варіантів використання економічних ресурсів з 

точки зору суспільства в цілому.

Таким чином, методи дослідження кількіс-

них зв’язків у процесах управління та загального 

інформаційного змісту цих процесів є предметом 

дослідження економічної кібернетики.

Особливого значення економічна кіберне-

тика набуває саме зараз, у період переходу від 

індустріальної до інформаційної епохи побудови 

суспільства, орієнтованого на знання, в якому 

гранично невичерпний нематеріальний ресурс 

знання, як істинного відбиття дійсності (минулої, 

сучасної та майбутньої) в мисленні людей, відіграє 

провідну роль у розвитку суспільства. Природно 

очікувати від такого суспільства наявності меха-

нізмів протидії фінансово-економічним кризам, 

цивілізованого вирішення проблем співіснування 

надбідності та надбагатства, дефіцитності ресур-

сів, конкуренції, партнерства та співробітництва 

в умовах ринкової економіки та ін. Створення та-

ких механізмів потребує застосування притаман-

них економічній кібернетиці методів і моделей.

Економічна кібернетика — це синтетичний 

науковий напрямок, що охоплює різноманітні 

застосування ідей та методів кібернетики як за-

гальної науки про управління та зв’язок у систе-

мах різноманітної природи. Як синтетична наука 

економічна кібернетика синтезує в собі комплекс 

знань з обчислювальної техніки, економіко-мате-

матичних методів та моделей, інформатики, про-

грамування, систем телекомунікацій та інших за-

собів перетворень інформації.

Необхідність підготовки фахівців з економіч-

ної кібернетики зумовлена потребою наявності 

в управлінському персоналі знань та навичок із 

системних досліджень, механізмів управління, 

теорії інформації, комп’ютерного економіко-ма-

тематичного моделювання, що дозволяє зробити 

цей персонал здатним оптимізувати функціону-

вання складних соціально-економічних систем.

Підручник з економічної кібернетики, під-

готовлений колективом авторів за редакцією 

професора О. Ю. Чубукової, написаний від-

повідно до нормативної освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців напряму «Еконо-

мічна кібернетика» галузі знань «Економіка та 

підприємництво», затвердженої Міністерством 

освіти і науки України.

Структура підручника чітка: визначено зміст 

та обсяг обов’язкових для засвоєння теоретич-

них відомостей, окреслено логіку і послідовність 

їх засвоєння студентами відповідно до вимог на-

вчальної програми. Належний науковий рівень 

викладу теоретичного матеріалу вдало поєдну-

ється з його доступністю.

Підручник складається з трьох розділів. У 

першому розділі розглядаються об’єкт і предмет 

економічної кібернетики, а також понятійні кате-

горії, а саме: система, моделювання, інформація, 

управління, економічна система.

У другому розділі відображені проблеми, 

принципи, методи, моделі та процедури аналізу й 

синтезу економічних систем.

Третій розділ присвячено дослідженню про-

цесу оптимізації економічних систем, у тому 

числі проблемам оптимізації, теорії оптимальних 

систем, методам розв’язання задач на умовний 

екстремум, багатокритеріальній та багаторівне-

вій оптимізації, моделям і методам оптимізації 

процесів у економіці.
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У цілому підручник «Економічна кібернетика», 

підготовлений авторським колективом, написано у 

чіткій структурній і логічній послідовності, що від-

повідає сучасним вимогам до навчальної літератури.

Рецензований підручник має посприяти як 

ґрунтовному опануванню студентами теоретич-

них знань з економічної кібернетики, так і фор-

В. В. Вітлінський,
доктор економічний наук, професор,

завідувач кафедри економіко-

математичних методів

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

муванню власного світогляду з пізнання процесів 

оптимізації економічних систем.

Вважаємо, що підручник «Економічна кібер-

нетика» може бути виданий і рекомендований для 

використання при підготовці студентів напряму 

«Економічна кібернетика» а також може бути ко-

рисний для аспірантів, викладачів, науковців.
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АННОТАЦИИ
Антошкина Л. И., Беседина Т. И. Пробле-

мы усовершенствования договорных отношений во 
внешнеэкономической деятельности. — С. 10.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и 

значение договорных отношений во внешнеэко-

номической деятельности, освещаются недостат-

ки и ошибки, которые допускаются в процессе 

заключения и выполнения договоров поставки, 

показываются возможные пути их устранения.

Ключевые слова: внешнеэкономическая дея-

тельность, договор поставки, импорт, экспорт.

Антошкин В. К. Социально-экономическая 
безопасность регионов Украины. — С. 80.

Аннотация. В статье определены основные 

направления осуществления социальной поли-

тики и ее влияние на социально-экономическую 

безопасность регионов Украины.

Ключевые слова: социальная политика, со-

циально-экономическая безопасность, государ-

ственное регулирование, управление.

Вареник О. Ф., Марченко В. М. Организация 
учета расчетов по топливным карточкам. — С. 120.

Аннотация. В статье рассмотрен механизм 

расчетов с применением топливных карточек за 

горюче-смазочные материалы.

Ключевые слова: горюче-смазочные мате-

риалы, учет, топливная карточка, дебиторская 

задолженность, синтетический учет, аналити-

ческий учет.

Ващенко Н. В. Обоснование процесса безпре-
рывного развития предприятия на основе теории 
жизненного цикла. — С. 48.

Аннотация. В статье обоснованы методоло-

гические основы эволюции жизненного цикла 

предприятия по признаку беспрерывного раз-

вития; определены мероприятия, позволяющие 

решить тактические задачи и мобилизировать 

весь накопленный потенциал и двигательные 

силы предприятия для беспрерывного развития 

на каждой из стадий жизненного цикла; усовер-

шенствована теория жизненного цикла пред-

приятия на основе объединения научного базиса 

школ менеджмента, технических и биологиче-

ских наук, в которых рассматривается эволюция 

жизненного цикла предприятий, технических 

систем и биологических существ; обоснован 

приоритет эволюционного пути развития пред-

приятия в сравнении с революционным.

Ключевые слова: предприятие, экономиче-

ская система, жизненный цикл.

Гамалий В. Ф., Романчук С. А., Ткачук О. В. 
Прогнозирование развития национального строи-
тельного рынка в условиях экономического кризи-
са. — С. 25.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 

проблемы строительного рынка Украины в ус-

ловиях экономического кризиса, проанализи-

рованы структурные проблемы отрасли, изучен 

опыт трансформации строительных отраслей в 

других странах, обоснованы основные направ-

ления совершенствования отрасли в кризис-

ных ситуациях, указаны необходимые ресурсы 

и условия для реализации выбранной стратегии 

реформирования строительства, предложены 

пути решения проблем.

Ключевые слова: строительство, отрасль, эко-

номический кризис, инвестиции, строительные 

материалы, средства, риск.

Георгиева А. И., Леушина А. А. Учет финанси-
рования бюджетных организаций. — С. 125.

Аннотация. Раскрыты сущность, принципы и 

методы финансирования бюджетных учреждений 

и порядок их учета за последние годы, отмечены 

возможные риски, которые возникают при этом.

Ключевые слова: бюджетное учреждение, 

бюджетное финансирование, Государственное 

казначейство Украины, принципы финансирова-

ния, учет финансирования, риск в процессе фи-

нансирования.

Глубицкая Т. В. Создание и функционирование 
техноэкопарков как предпосылка развития экологи-
чески устойчивого бизнеса. — С. 53.

Аннотация. Исследованы условия функцио-

нирования технопарков в Украине и в отдельных 

странах с высоким уровнем технологической и 

научной базы. Проанализированы концепту-

альные основы создания и функционирования 

технопарков. Выделены главные взаимосвязи и 

положительные социальные, экологические и 

экономические эффекты при создании техноэко-

парков для экологоориентированного развития 

предприятия, экономики страны в целом.

Ключевые слова: научно-технологический 

парк, техноэкопарк, инновационная инфраструк-

тура, экологически устойчивый бизнес.

Елисеенко Е. В., Скобелева А. С. Инвестици-
онная активность Украины в условиях экономиче-
ской интеграции. — С. 16.

Аннотация. В статье проанализирована ин-

вестиционная активность Украины в динамике, 
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в том числе исследованы вложения прямых ино-

странных инвестиций Украины в экономики дру-

гих частей мира и привлечения инвестиционных 

ресурсов из других стран, исследовано развитие 

интеграционных предпочтений Украины.

Ключевые слова: прямые иностранные инве-

стиции, интеграция, глобализация, экономиче-

ская безопасность, транснационализация, акци-

онерный капитал, микроуровень, макроуровень.

Калина Л. М. Пути обеспечения эффективного 
управления экономическим потенциалом предпри-
ятий в условиях развития страны. — С. 56.

Аннотация. В статье исследована роль эконо-

мического потенциала в управлении факторами 

развития современных предприятий, определе-

ны составляющие экономического потенциала, 

предложены возможные механизмы формирова-

ния эффективного инновационного процесса с 

учетом передового зарубежного опыта.

Ключевые слова: стратегия, экономическая 

система, экономический потенциал, инноваци-

онное предприятие, инновационный потенциал, 

факторы развития.

Климаш Н. И. Методические основы управ-
ления эффективностью деятельности предприятий 
кондитерской промышленности с позиции стои-
мостно-ориентированного подхода. — С. 99.

Аннотация. Определены прогнозные зна-

чения показателя экономической добавленной 

стоимости на три года с использованием мето-

да экстраполяции. Продемонстрирован посту-

пательный рост экономической добавленной 

стоимости на предприятиях кондитерской про-

мышленности, что является следствием высоко-

профессионального управления эффективностью 

предприятий. Рассчитана рыночная стоимость 

предприятия, которая выступает индикатором 

принятых эффективных решений менеджерами.

Ключевые слова: показатель экономической 

добавленной стоимости, рыночная стоимость 

предприятия, метод экстраполяции тренда.

Клименко А. А. Государственные и региональ-
ные программы устойчивого развития аграрной сфе-
ры экономики. — С. 83.

Аннотация. В статье определены особенности 

государственного планирования и регулирования 

в области сельского хозяйства с помощью целевых 

программ и стратегий развития. Обоснованы ос-

новные направления решения ключевых вопросов 

в аграрной сфере с учетом особенностей реализа-

ции государственной региональной политики.

Ключевые слова: государственное регулирова-

ние экономики, региональная политика, государ-

ственные целевые программы, стратегия развития.

Коваленко Н. Н., Галинская Е. С. Факторы 
формирования конкурентной стратегии внешнеэко-

номической деятельности предприятий-экспорте-
ров металлургической отрасли. — С. 60.

Аннотация. В статье исследованы факторы 

формирования конкурентной стратегии внеш-

неэкономической деятельности отечественных 

предприятий-экспортеров на примере металлур-

гического предприятия ОАО «Запорожсталь». 

Проанализированы такие факторы конкурен-

тоспособности, которые влияют на выбор эф-

фективной стратегии внешнеэкономической 

деятельности, как вертикальная интеграция, 

модернизация и переоснащение производства, 

спрос и предложение на мировом рынке черных 

металлов, а также слияние компаний.

Ключевые слова: конкурентоспособность, 

конкурентная стратегия, внешнеэкономическая 

деятельность, экспорт, металлургическая отрасль, 

металлопродукция, производство, модернизация, 

цена, спрос, предложение.

Компаниец Т. И. Кластеры как инновационная 
форма развития региональной экономики. — С. 65.

Аннотация. В статье рассматриваются вопро-

сы усиления конкуренции на современном этапе 

экономического развития. Показано, что дости-

жение конкурентных преимуществ может быть 

достигнуто при использовании кластерной мо-

дели развития. Международный опыт свидетель-

ствует о высокой эффективности функциониро-

вания региональных кластеров.

Ключевые слова: региональная экономика, 

экономика, кластерная политика, глобализа-

ция, конкуренция, кластер, кластерный подход, 

модель.

Лактионов Е. Ю. Разработка методики оцени-
вания качества программного обеспечения для нужд 
предприятия на основе его сопроводительности. — 
С. 69.

Аннотация. В статье рассматривается созда-

ние модели для оценки качества программных 

средств на основе сопроводительности. Разрабо-

танная модель позволяет проводить эффективное 

оценивание сопроводительности программного 

обеспечения.

Ключевые слова: качество программного обе-

спечения, сопровождение программного обеспе-

чения, метрики программного обеспечения.

Лепёхина Е. В. Сельскохозяйственное машино-
строение в системе экономической науки. — С. 87.

Аннотация. Рассмотрены проблемы, которые 

препятствуют развитию в Украине сельскохозяй-

ственного машиностроения. Предложено усовер-

шенствование финансовых и организационных 

условий для развития экспорта отечественной 

сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: потенциал, сельскохозяй-

ственное машиностроение, развитие, Причерно-

морский регион.
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Малышенко К. А. Факторы, определяющие 
особенности фондового рынка Украины. — С. 104.

Аннотация. В статье рассматривается понятие 

фондового рынка, определены основные факто-

ры, которые влияют на фондовый рынок, а также 

приведены основные особенности функциониро-

вания данного рынка.

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные 

бумаги, финансовая инфраструктура, клиринг, 

депозитарий.

Маркова Н. А., Киосева И. А. Возможности 
применения сценарного прогнозирования в марке-
тинговых исследованиях. — С. 72.

Аннотация. В статье рассмотрены методиче-

ские подходы к сценарному прогнозированию со-

циально-экономических процессов, основанные 

на системном характере исследования. Проведен 

сравнительный анализ традиционных методов 

прогнозирования, сформулирована основная за-

дача сценарного прогнозирования.

Ключевые слова: маркетинговые исследо-

вания, моделирование, этапы моделирования, 

сценарное прогнозирование, сложные системы, 

модель системы, объект управления, субъект 

управления, стохастическая неопределенность.

Медведь В. Ю. Условия действенного экономиче-
ского регулирования регионального развития. — С. 91.

Аннотация. В статье обосновываются ос-

новные условия экономического регулирования 

регионального развития: состав субъектов эко-

номического регулирования регионального раз-

вития, адекватность реакции на смену ситуации 

в региональном развитии, нормативно-правовое 

регулирование регионального развития, учет воз-

можных результатов экономического регулиро-

вания, использование договорных отношений во 

взаимоотношениях участников экономического 

регулирования, конкретно-целевой характер ре-

гионального развития, временные ограничения 

в использовании как ресурсов, так и соответству-

ющих методов экономического регулирования, 

развернутое процедурное обеспечение.

Ключевые слова: регион, региональное раз-

витие, инструменты экономического регулирова-

ния регионального развития.

Попович А. А. Ресурсная рента и регулирование 
рыболовства в Азовском море. — С. 37.

Аннотация. Статья посвящена проблеме со-

кращения рыбных запасов и вылова в Азовском 

море, тогда как существующее регулирование 

рыбного промысла не в состоянии сохранить 

морские природные ресурсы на постоянном уров-

не. Модель Гордона-Шефера служит основой для 

эконометрического анализа и расчета оптималь-

ных параметров. Определение ресурсной ренты и 

теория капитала используются для исследования 

факторов несовершенства защитных мер.

Ключевые слова: природопользование, био-

экономика, ресурсная рента, рыболовство, регу-

лирование, Азовское море.

Попович А. В. Подход к выявлению потребно-
сти предприятия в финансовом виде реструктуриза-
ции. — С. 108.

Аннотация. Проанализированы научные пу-

бликации и нормативная база по вопросу обна-

ружения потребности предприятия в финансовом 

виде реструктуризации. Разработан собственный 

подход к его решению на основе интегрального 

метода оценки деятельности и применен к пред-

приятиям авиационной отрасли. Обоснована 

выбранная система показателей, проиллюстри-

рована и описана связь между ними, указаны 

последствия влияния изменений значений на 

состояние финансовой сферы деятельности и 

предприятия в целом.

Ключевые слова: подход, потребность, вид, 

финансовый, реструктуризация.

Рузакова О. В. Разработка коммерческой идеи 
информационной фирмы. — С. 76.

Аннотация. В статье предложена методоло-

гия создания коммерческой идеи для предпри-

нимательской деятельности информационной 

сферы. Сформированы основные этапы в про-

цессе разработки идеи. Проведена оценка ком-

мерческой идеи на предмет возможности её ре-

ализации.

Ключевые слова: коммерческая идея, по-

тенциальная идея, информационная фирма, вы-

ставки, оценивание, предпринимательская дея-

тельность.

Рунчева Н. В. Формирование ресурсного по-
тенциала корпоративного сектора сельского хозяй-
ства регионов Украины. — С. 95.

Аннотация. В статье рассмотрены особенно-

сти формирования ресурсного потенциала корпо-

ративного сектора сельского хозяйства регионов 

Украины.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, сель-

ское хозяйство, корпорации.

Рунчева Н. В., Колесник Н. В. Дебиторская за-
долженность: пути предотвращения и оптимизация 
взыскания. — С. 129.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 

управления дебиторской задолженностью, с ко-

торыми сталкиваются на практике большинство 

предприятий. Проанализированы пути предот-

вращения возникновения дебиторской задол-

женности, а также предложены действенные 

механизмы максимального взыскания данной 

задолженности.

Ключевые слова: дебитор, дебиторская за-

долженность, финансовое состояние, аутсорсинг, 

управление, кредитная политика.
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Силакова А. В., Сопиженко О. А. Оптимизация 
структуры капитала предприятия на основе исполь-
зования теоретико-игрового подхода. — С. 114.

Аннотация. В статье исследованы подходы к 
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на факультету економіки та менеджменту з вихов-

ної роботи Кіровоградського національного тех-

нічного університету, кандидат економічних наук.

25006, м. Кіровоград, просп. Університет-

ський, 8.

Наукові інтереси: розвиток системи вищої 

освіти, професійна підготовка кадрів, збалансо-

ваність ринків праці та освітніх послуг.

Юркова Інна Михайлівна, старший викладач 

кафедри «Бухгалтерський облік і аудит» Доне-

цького національного технічного університету.

86156, Донецька обл., м. Макіївка, м-н «Зеле-

ний», буд. 6, кв. 85.

Наукові інтереси: організація обліку вироб-

ничих запасів на підприємствах вугільної про-

мисловості.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 
відкрито аспірантуру зі спеціальностей:

08.00.03 — Економіка та управління національним господарством;
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;
08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
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.

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 економіч-

ної діяльності)».

  Довідки за телефоном: (06153) 64-9-45;

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.


