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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

У статті досліджено процес інституціональних змін у вітчизняній економіці на ринку пра-
ці. Проведено аналіз чинників, що впливають на ці зміни. Вивчено особливості впливу держави 
на інституціональні зміни на ринку праці в умовах вітчизняної економіки, а також розглянуто 
вплив глобалізаційного процесу на вітчизняний ринок праці. Обґрунтовано напрям удоскона-
лення процесу інституціональних змін на цьому ринку. 

Ключові слова: ринок праці, інституціональні зміни, держава, вітчизняна економіка, гло-
балізаційні процеси, економічне зростання і стабілізація, трудовий потенціал. 
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І. Вступ 
На сьогодні у світі набув поширення ін-

ституціональний підхід до вивчення й аналі-
зу багатьох економічних процесів і явищ, 
але в українській економічній науці цей на-
прям тільки починає втілюватись. Так, пот-
ребує дослідження й розроблення інститу-
ціональний механізм розвитку й управління 
трудовим потенціалом України, необхідне 
дослідження інституціональних змін на рин-
ку праці та їх регулювання з боку держави. 

Використання інституціонального підходу 
дає змогу враховувати вплив економічних, 
соціальних, політичних, правових та інших 
складових системних перетворень в умовах 
вітчизняної економіки на формування та 
розвиток ринку праці. Він означає аналіз не 
тільки економічних категорій і процесів у 
чистому вигляді, а й відповідних інститутів. 
При цьому важлива роль в умовах транс-
формаційних перетворень на соціально-
інституціональному ринку праці належить 
державі як інституту. 

Багато уваги приділили дослідженню 
процесу інституціональних змін у вітчизня-
ній економіці українські економісти А. Галь-
чинський, В. Геєць, І. Малий, Б. Кваснюк, 
П. Леоненко, Д. Лук’яненко, В. Савчук, В. Та-
расевич. Вивченням проблеми іституціона-
льних змін займалися економісти світового 
рівня Дж. Гелбрейт, Дж. Гобсон, Дж. Ком-
монс, Р. Коуз, У. Мітчелл, Д. Норт та ін. 

Учені довели, що на сьогодні актуальним 
є подальше дослідження важливих проблем 
формування та розвитку соціально-інститу-
ціонального ринку праці та застосування 
одержаних результатів до вирішення актуа-
льних проблем розвитку соціально-трудових 
відносин на сучасному етапі розвитку еконо-

міки. Однак для побудови ефективної моделі 
соціально орієнтованої ринкової вітчизняної 
економіки необхідне поєднання механізмів як 
ринкового саморегулювання, так і державно-
го регулювання, що сприятиме ефективним 
інституціональним змінам на ринку праці. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті полягає у дослідженні про-

цесу інституціональних змін у вітчизняній 
економіці на ринку праці та аналізу чинників, 
що впливають на ці зміни. Відповідно до 
поставленої мети сформовано основне за-
вдання дослідження, яке полягає у всебіч-
ному дослідженні ринку праці, вивченні осо-
бливостей впливу держави на інституціона-
льні зміни на цьому ринку та обґрунтуванні 
рекомендацій щодо вдосконалення цього 
процесу. 

ІІІ. Результати 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної 

економіки важливим стратегічним завданням 
держави є побудова її соціально орієнтова-
ної ринкової моделі, невід’ємною складовою 
якої є створення та поступовий розвиток ри-
нку праці. Слід мати на увазі, що соціально 
орієнтований ринок праці являє собою сис-
тему соціально-економічних відносин. Вони 
регулюють відтворення робочої сили в на-
прямі формування, розподілу, перерозподілу 
та його ефективного використання в умовах 
сталого економічного розвитку, забезпечу-
ють високий рівень зайнятості і доходів тру-
дового потенціалу та приводять до високих 
стандартів якості життя населення. 

Розвиток вітчизняного ринку праці здійс-
нюється в напрямі адаптації до економічної 
ситуації, що характеризувалася, насамперед, 
значною фінансовою розбалансованістю 
економіки, тривалим спадом виробництва, 
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недостатньою динамічністю заходів щодо 
реформування господарського механізму. 
Трансформаційні процеси, що відбуваються 
в економіці України, її відкритість створили 
передумови та можливості вирішення стра-
тегічних завдань соціального розвитку. 

Слід мати на увазі, що вітчизняний ринок 
праці функціонує не окремо, а в системі з 
іншими видами ринків, є формувальним та 
сполучним елементом для всіх ринків. На 
сучасному етапі розвитку економіки, що ха-
рактеризується активізацією процесів інтег-
рації України зі світовою економічною сис-
темою, особливості формування ринку пра-
ці зумовлені впливом як внутрішніх, так і 
зовнішніх чинників. 

Дія інституціональних чинників виявля-
ється у впливі уряду, різних організацій, під-
приємств, профспілок на процес розміщен-
ня та використання праці, на механізм ціно-
утворення на ринку праці. Інституції впли-
вають на ринок праці двома способами. Пе-
рший виявляється через ухвалення регуля-
торних актів, встановлення правил, упрова-
дження соціальних стандартів та гарантій у 
сфері застосування праці. Усе це знаходить 
своє відображення в трудовому законодав-
стві країни, кадровій політиці, трудових уго-
дах, контрактах, договорах тощо. 

Другий спосіб зорієнтований на встанов-
лення рівня заробітної плати. Суб’єктами 
впливу можуть бути: по-перше, держава, 

коли встановлює мінімальну заробітну пла-
ту, підвищує державним службовцям плат-
ню; по-друге, профспілки та об’єднання ро-
ботодавців у процесі укладання договору 
стосовно зміни заробітної плати працівни-
кам. 

У сучасних умовах функціонування віт-
чизняного ринку праці призводить до таких 
результатів: 
– змінюються рівень та структура попиту 

на працю; 
– змінюється рівень пропозиції праці, за-

робітної плати та безробіття; 
– зростають темпи номінальної заробітної 

плати над реальною; 
– відбуваються диференціація доходів та 

процес збіднення населення. 
Таким чином, результатом прояву дії ри-

нку праці є встановлення ринкової ціни на 
працю та обсягу трудових витрат відповідно 
до її рівня. 

В умовах розвитку вітчизняної економіки 
зростає роль сучасного ринку праці як най-
складнішого елемента ринкової економіки, 
що являє собою динамічну багатогранну си-
стему, в якій можна виділити різні моделі, 
типи, сегменти та сектори ринку праці. На 
основі узагальнення існуючих різноманітних 
критеріїв до ринку праці пропонуємо класи-
фікацію сучасного ринку праці за певними 
ознаками, що подано на рис. 1. 

 

території та сегментації ринку праці

змісту та форми організації ринку праці

умов конкуренції

основних секторів на національному ринку

соціального підходу та демографічних ознак

співвідношення між попитом та пропозицією робочої сили

професії та кваліфікаційні групи

Класифікація ринків праці залежно від:

 
 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки сучасного ринку праці 
 
На сучасному етапі вітчизняний ринок праці 

залишається недостатньо збалансованим, ха-
рактеризується значними диспропорціями та 
неспроможністю забезпечити взаємоузгаджен-
ність між попитом та пропозицією на ньому. 

На сьогодні можна виділити такі основні 
тенденції формування та розвитку ринку 
праці у вітчизняній економіці: 
– непослідовність проведення економічної 

політики; 
– висока залежність економічної сфери 

від політичної кон’юктури; 
– відсутність чітких пріоритетів та орієнти-

рів розвитку; 

– недовіра населення до державної соці-
ально-економічної політики; 

– зниження ролі держави та послаблення 
її регулятивної функції. 

Значною мірою цьому сприяє недоскона-
лість чинного трудового законодавства та 
відсутність належного контролю за його до-
триманням з боку держави. Концентрація 
промислового виробництва та трудового по-
тенціалу, територіальна незбалансованість 
деформують попит і пропозицію на ринку 
праці. Як результат, це призводить до тери-
торіальних диспропорцій попиту та пропози-
ції на ринку праці. 
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Більше того, незбалансованість наявних 

трудових ресурсів і робочих місць зумовле-
на відсутністю їхнього планування, високою 
питомою вагою малокваліфікованої непрес-
тижної фізичної праці, шкідливих та тяжких 
умов праці. Також це пов’язано з недоско-
налістю інвестиційної політики. Відповідно, 
існуючі тенденції призвели до вимушеного 
імпорту висококваліфікованих фахівців. 

На сьогодні можна прослідкувати за зме-
ншенням кількості активної частки населен-
ня працездатного віку в його загальній кіль-
кості, що пов’язано з негативними процеса-
ми демографічного відтворення. На ринку 
праці збільшується частка осіб непрацезда-
тного віку, зокрема пенсійного. Однією з 
проблем є дефіцит трудового потенціалу в 
державі, та, як наслідок, нестача кваліфіко-
ваних кадрів. У свою чергу, це спричиняє 
обмеження темпів розвитку економіки май-
же в усіх галузях вітчизняної економіки. 

Негативним фактором, що впливає на 
функціонування ринку праці, є низька якість 
робочих місць. Це призводить до високої 
плинності трудових ресурсів, задіяних на ро-
ботах, пов’язаних з важкими та шкідливими 
умовами праці, спричиняє втрату кадрів у 
зв’язку з професійними захворюваннями та 
виробничим травматизмом. При цьому слід 
мати на увазі, що в сучасних умовах на віт-
чизняному ринку праці наявне домінування 
добровільних звільнень, тоді як у зарубіжній 
практиці переважають вимушені звільнення. 

Однією з тенденцій функціонування су-
часного ринку праці є підвищення ризиків 
для його учасників під впливом економічної 
кризи, які можна згрупувати таким чином: 
– соціальні ризики, що виявляються в мо-

жливості втрати робочого місця, неотри-
мання роботи відповідно до набутого 
кваліфікаційного рівня, декваліфікації під 
час довготривалого безробіття, а також 
неотримання необхідних соціальних га-
рантій на місці роботи. Усе більше вияв-
ляється ризик прихованого безробіття; 

– ризики на рівні підприємства, в основі 
яких лежить дефіцит робочих професій, 
невідповідність кваліфікаційного рівня 
працівника необхідному роботодавцеві 
рівню, плинність кадрів, недотримання 
трудової дисципліни; зниження якості 
трудових послуг тощо. 

Серед працюючих членів суспільства 
поширюється значна диференціація заробі-
тної плати як наслідок монопольного стану 
тих чи інших підприємств і цілих галузей. 
Наявна недосконалість організаційно-еконо-
мічного механізму формування оплати пра-
ці. Зберігається у значних масштабах таке 
явище, як бідність серед економічно актив-
ного населення, що знижує соціальну згур-
тованість суспільства. Відзначаються нега-

тивні наслідки трудової міграції в умовах 
трансформаційної економіки. 

Знижується рівень соціальної захищено-
сті найманих працівників. Негативними фак-
торами є, по-перше, масові порушення за-
конодавства з боку роботодавців, а по-
друге, перегляд державних соціальних га-
рантій не на користь працівників. У напрямі 
формування та розвитку системи соціально-
го партнерства залишається низькою ефек-
тивність діяльності соціальних партнерів. 

Усе більше з’являються ознаки десоціа-
лізації соціально-трудових відносин, що ви-
являється в: зниженні частки заробітної 
плати у ВВП країни, збільшенні відрахувань 
працівників у фонди соціального страхуван-
ня, проблематичності та ускладненні в 
отриманні економічно активним населенням 
різних форм і видів соціального захисту то-
що. При цьому простежується тенденція до 
зниження соціальної згуртованості на рівні 
підприємств, організацій та суспільства в 
цілому. Залишається низькою частка бізне-
сових структур, які постійно працюють над 
поліпшенням ділової репутації компанії та 
будують свою діяльність на принципах соці-
альної відповідальності. 

Слід також мати на увазі, що у вітчизня-
ній економіці на сьогодні відбуваються ши-
рокомасштабні, багатовекторні зміни на ри-
нку праці, які не завжди відповідають інте-
ресам трудового потенціалу. Підвищується 
попит на висококваліфікований, інноваційно 
орієнтований, креативний персонал як носій 
людського капіталу. Відзначається зростан-
ня інформатизації ринку праці, застосування 
сучасних технологій на ньому, з’являються 
інноваційні форми зайнятості. 

Значною мірою виникненню розглянутих 
негативних тенденцій на вітчизняному ринку 
праці сприяє недосконалість інститутів дер-
жавного регулювання. Так, не розроблено 
прозорий дієвий механізм розмежування по-
вноважень у сфері регулювання ринку праці 
між регіональними та державними органами 
влади, органами місцевого самоврядування. 
Професійна освіта не відповідає потребам 
ринку праці, простежується відсутність дер-
жавних пріоритетів у системі освіти. Зберіга-
ється тенденція до зниження престижу про-
фесій науково-технічного напряму. 

Результати проведеного дослідження 
свідчать, що в сучасних умовах у вітчизня-
ній економіці залишаються не вирішеними 
такі основні важливі проблеми функціону-
вання ринку праці: 
– недосконалість трудового законодавства; 
– значний рівень безробіття; 
– недостатній рівень конкурентоспромож-

ності трудового потенціалу; 
– низька економічна активність населення; 
– розбалансованість попиту та пропозиції 

робочої сили за регіонами; 
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– низький рівень зайнятості молоді та осіб 
з інвалідністю; 

– невідповідність оплати праці якості та 
результатам праці; 

– низький рівень трудових доходів, що 
слугує чинником низького рівня та якості 
життя населення; 

– неповне використання трудового потен-
ціалу; 

– гострою залишається проблема зайня-
тості працездатного населення сільської 
місцевості; 

– відсутність системи навчання працездат-
ного населення впродовж трудового життя; 

– недостатність інвестування в розвиток 
системи освіти, профнавчання; 

– неформалізовані внутрішні процеси 
трудової міграції, тінізація зайнятості; 

– криза духовних цінностей та принижен-
ня принципів чесної праці, розчарування 
працівників у профспілках, зневіра в си-
лі соціального партнерства тощо. 

Особливістю ринку праці в сучасних умовах 
господарювання є його формування та розви-
ток під впливом глобалізаційних процесів. Гло-
балізація – це ключова економічна тенденція 
часу. Значний вплив на розвиток процесів гло-
балізації справляє технологічна революція. 
Глобалізація й технологічна революція зумо-
вили значні фундаментальні зрушення в еко-
номіці, в соціальній сфері. Проявом таких тра-
нсформацій є формування нових тенденцій 
розвитку ринку праці. Це посилило вимоги до 
підвищення його конкурентоспроможності. 

Вплив глобалізації на стан ринку праці за 
наслідками є суперечливим: має як позити-
вні, так і негативні сторони. Основний недо-
лік такого процесу на сучасному етапі поля-
гає в нездатності держави до створення но-
вих робочих місць. Як наслідок, надзвичай-
но високий рівень безробіття, люди не мо-
жуть знайти роботу там, де проживають. 
Перевагами процесу глобалізації є: відкрита 
економіка, можливість розширення обміну 
інформацією та засобами комунікації, за-
безпечення культурного співробітництва. 

Проблеми, які виникають у процесі функ-
ціонування національного ринку праці в умо-
вах прояву глобалізаційних процесів, погли-
блюють кризові явища у вітчизняній економі-
ці, стримують створення умов для економіч-
ного зростання й стабілізації, перешкоджа-
ють здійсненню структурних перетворень. Це 
слід ураховувати на державному рівні при 
формуванні програм ефективного розвитку 

трудових ресурсів у державі та державної 
підтримки вітчизняного ринку праці. 

ІV. Висновки 
Таким чином, сучасний стан розвитку рин-

ку праці в України характеризується трансфо-
рмаційними процесами. Але позитивного ре-
зультату таких перетворень в умовах глобалі-
зації, на нашу думку, не можливо досягти без 
виходу на якісно новий рівень кваліфікації 
трудового потенціалу країни та підвищення 
його конкурентоспроможності. Система за-
безпеченості кадрами підприємств та органі-
зацій уже сьогодні має гнучко реагувати на 
зміни потреб виробництва та вияви соціально 
орієнтованих умов ринку праці. Тому першо-
черговими зусиллями держави повинно бути 
спрямування інвестицій в економіку знань, де 
основними факторами розвитку є інноваційна 
праця та інтелектуальний капітал. 

Для формування сучасного ефективного 
ринку праці необхідне створення відповід-
них інститутів за допомогою державних ва-
желів, які б могли забезпечувати впрова-
дження цивілізованих ринкових відносин та 
здійснювати їх регулювання. Вирішення за-
значених проблем функціонування ринку 
праці значною мірою залежить від активної 
участі держави, здійсненя нею ефективних 
регулятивних функцій та проведення відпо-
відних реформ. 
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Коринев В.Л. Институциональные изменения на рынке труда в отечественной эконо-
мике 

В статье исследован процесс институциональных изменений в отечественной экономи-
ке на рынке труда. Проведен анализ факторов, влияющих на эти изменения. Изучены осо-
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бенности влияния государства на институциональные изменения на рынке труда в условиях 
отечественной экономики, а также рассмотрено влияние процесса глобализации на отече-
ственный рынок труда. Обосновано направление дальнейшего усовершенствования процес-
са институциональных изменений на данном рынке. 

Ключевые слова: рынок труда, институциаонльные изменения, государство, отечест-
венная экономика, глобализационные процессы, экономический рост и стабилизация, трудо-
вой потенциал. 

Korinyev V. Institucional changes at the market of labour in a domestic economy 
In the article investigational process of institucional changes at the market of labour in a domestic 

economy. The analysis of factors which influence on these changes is conducted. The features of 
influence of the state are studied on institucional changes at the market of labour in the conditions of 
domestic economy, and also influence of process of globalizations is considered on the market of 
labour of our country. Direction of further improvement of process of institucional changes is grounded 
at this market. 

Key words: labour-market, institucial changes, state, domestic economy, globalizacion processes, 
economy growing and stabilizing, labour potential. 
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І. Вступ 
В умовах сучасних виробничих систем 

питання моделювання та прогнозування тру-
дової поведінки учасників виробничого про-
цесу набуває нового значення. Інформаційні 
перетворення характеру суспільного вироб-
ництва зумовлюють зростання соціальної та 
економічної відповідальності конкретного 
суб’єкта, учасника трудового процесу. Однак 
до сьогодні характер трудових практик в еко-
номіці моделюється переважно на смітівсь-
ких принципах “економічної людини”, при то-
му, що факт існування “соціологічної”, “соціа-
льно-економічної” і навіть “нормативної лю-
дини” в суміжних науках (зокрема, в соціоло-
гії), є доведеним. У цілому економічна теорія 
пройшла певний шлях: з позицій релігійних 
вірувань середньовіччя через принципи ме-
ханічної раціональності (у визначенні німець-
кого філософа Едмунда Гуссерля – “матема-
тизацію” та “неометризацію” повсякденного 
мислення) до сьогоднішніх складних соціа-
льних практик. Ще наприкінці ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. Е. Гуссерль відзначав, що в конце-
пціях науковців того часу звичайна людина 
перестала бути “вжитою” у свою повсякден-
ність, натомість рефлексія, порівняння, нев-
доволення, абстрактне прагнення до викори-
стання власного життя ціною будь-яких пере-
творень стало входити в повсякденні практи-
ки [1]. Однак наприкінці ХХ ст., намітилась 
ще одна, паралельна течія, пов’язана із вір-
туалізацією практик та абстрагуванням час-
тини суб’єктів від реального соціального бут-
тя. Зазначене відбилося як на соціально-
економічних практиках конкретних працівни-
ків, так і на всій моделі соціально-
економічного розвитку. На наш погляд, це 
зумовлює потребу в модернізації економічної 
теорії в контексті дослідження трудових 
практик та визначення їх причинної зумовле-
ності. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – переосмислення трудової 

поведінки індивідів з позицій модерністсь-
ких, і навіть постмодерністських концепцій. 

ІІІ. Результати 
Розпочинаючи запропонований аналіз, 

варто зрозуміти принципову відмінність оці-
нювання соціально-економічних практик 
(далі – практик) у контексті двох запропоно-
ваних течій. Так, з позицій модерну поведін-
ка заснована на культурних засадах та ра-
ціоналізації всіх аспектів соціального життя, 
а також зумовлена зростанням темпу по-
всякденного життя. Постмодерністський під-
хід, зокрема з позицій П. Бергера та 
Т. Лукмана, відкидає як таку диференціацію 
спочатку заданими нормами, зміщуючи ак-
цент у бік спільного створення соціокульту-
рних та психологічних утворень, які обме-
жують зовнішні межі продуктивної діяльнос-
ті людини [2, с. 87]. Намагаючись зрозуміти 
причини такої поведінки, слід звернутися до 
праць ще одного представника постмодер-
ну – П. Бурдьє та його теорії габітусу. На 
його думку, габітус як набута система, що 
породжує схеми, робить можливим вільне 
продукування будь-яких думок, сприйняттів і 
дій, вписаних у межі, властиві особливим 
умовам виробництва цього габітусу, і тільки 
їм. Структура, продуктом якої є габітус, 
управляє практикою, але не механістично-
детерміністським шляхом, а через примуси 
та обмеження, визначені його існуванням. 
Він забезпечує активну присутність минуло-
го досвіду, який, існуючи в кожному організ-
мі (у значенні соціального тіла) у формі 
схем сприйняття, мислення і дії, що є більш 
вірним способом, ніж усі формальні правила 
та всі явно сформульовані норми, дає гара-
нтію тотожності і сталості практик у часі [3]. 
Таким чином, габітус є результатом власно-
го досвіду індивіда. У такому сенсі можна 
припустити, що індивіди, які матимуть поді-
бний досвід (перебувають у межах єдиного 
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соціального поля), матимуть схожі практики. 
Це дає підстави для переходу аналізу на 
рівень певних поведінкових моделей (існу-
вання яких не виключає і П. Бурдьє, розгля-
даючи можливість пояснити через габітус 
колективні практики). 

При цьому (за умов певного спрощення), 
можна виходити із того, що практики є соці-
ально диференційованими (хоча окремі 
практики можуть і не зазнавати такої дифе-
ренціації), відбуваються в певних діапазо-
нах відхилень від встановленого норматив-
ного значення. Інакше кажучи, це означає 
існування певних поведінкових моделей, 
яких дотримуються працівники в ході трудо-
вих практик. Саме використання зазначених 
моделей у поясненні соціально-трудової 
поведінки дасть змогу переосмислити під-
ходи до мотивації, організаційного управ-
ління тощо. 

Найбільш поширеними в соціології й 
економічній теорії моделями є дві, що тра-
диційно протиставляються одна одній: мо-
дель економічної людини та модель соціо-
логічної людини [4, с. 406] (існують і інші, 
зокрема визначені Р. Дарендорфом: люди-
на психологічна, людина політична тощо 
[5]). Запропоновані моделі набули найбіль-
шого поширення в західній соціальній теорії. 
Над розробкою концепції економічної люди-
ни працювали А. Сміт, Дж. Бентам, В. Паре-
то, Т. Веблен, М. Олсон. Засновниками кон-
цепції соціальної людини були А. Сен-
Сімон, Р. Оуен, Ш. Фур’є, К. Маркс, 
Е. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс та ін. 
Очевидно, що логіка їх побудови базува-
лась на домінуючій у той час парадигмі мо-
дерну. Однак на сьогодні все більша кіль-
кість науковців критикує зазначену парадиг-
му за її надмірний детермінізм та спроще-
ність. 

Більшість сучасних дослідників вважає, 
що економічна модель людини має врахову-
вати найважливіший фактор: індивід визна-
чає свою поведінку власними перевагами, 
що ставляться вище від інтересів партнерів і 
навіть прийнятих у суспільстві норм і правил 
[6, с. 33]. Така думка корелює із розумінням 
габітусу, що виник у теоретичній площині 
постмодерну. Однак у спрощеному вигляді 
модель економічної людини пропонує підхід і 
дає можливість наблизитися до розуміння 
характеру поведінки індивіда в трудовому 
процесі. До того ж ми вважаємо за доцільне 
відзначити, що з боку сучасного виробничого 
процесу постійно наявний суспільний запит 
на осіб, які мають нормативну поведінку. Ві-
дповідно, надалі ми пропонуємо ототожню-
вати трудову та нормативну поведінку, адже 
аномія практик у ході трудового процесу, на 
нашу думку, не може бути повною мірою за-
рахованою до поведінки трудової. 

Аналізуючи теоретичні основи моделей 
трудової поведінки, слід звернути увагу на 
праці російського дослідника В.В. Радаєва. 
На його думку, існує модель економічної 
людини, яку, незважаючи на численні варіа-
ції в економічних підходах, можна подати у 
вигляді обмеженої кількості досить чітких 
передумов. Він виокремлює чотири: 
– людина незалежна – автономний, атомі-

зований індивід, що приймає самостійні 
рішення, виходячи зі своїх особистих 
переваг; 

– людина егоїстична – насамперед, піклу-
ється про свій інтерес і прагне до мак-
симізації власної вигоди; 

– людина раціональна – послідовно праг-
не до поставленої мети й розраховує 
порівняльні витрати того чи іншого ви-
бору засобів її досягнення; 

– людина інформована – не тільки добре 
знає власні потреби, а й має достатню 
інформацію про засоби їх задоволення 
[7, с. 26]. 

Слід наголосити на тому, що перша теза 
з переліку В. Радаєва визначена А. Смітом 
ще в 1746 р., друга – англійськими філосо-
фами XVII ст. Т. Гобсом і К.А. Гельвецієм [8, 
с. 9–15]. За час, який минув, у суспільстві 
відбулися суттєві зміни, що робить такий 
підхід дискусійним навіть з позицій модерну. 

Із соціологічного погляду, запропонована 
структуризація є досить суперечливою, 
адже людина перебуває в соціумі (не неза-
лежна); її егоїзм виявляється в межах, що 
не суперечать її існуванню в певній групі 
(соціумі); раціональність людини значною 
мірою компенсується її імпульсивністю й 
лінощами; інформованість людини виникає 
в умовах відсутності повноти інформації, 
внаслідок чого постає питання щодо її 
об’єктивності. До того ж, ця система не мо-
же пояснити варіації у поведінці (які в кон-
цептах П. Бурдьє зумовлені проявами габі-
тусу). 

Однак така логіка будується на тому, що 
організація діяльності на раціональній осно-
ві є внутрішньо властивою всім економічним 
процесам, у тому числі практикам економіч-
ної людини. При цьому окремі варіації мож-
на пояснити принципом методологічного 
індивідуалізму, сформульованим І. Шумпе-
тером. Сутність принципу розкривається 
через значення суб’єкта в економічних про-
цесах. Він виявляється як активна засада 
економічних процесів, проявом яких є ре-
зультат його діяльності. З іншого боку, лю-
дина є несуперечливою сукупністю переваг, 
що не підлягають подальшому розщеплен-
ню як об’єкт аналізу. Також індивід наділя-
ється певною мірою поняттям особистої во-
лі та незалежності від зовнішніх впливів [9, 
с. 9–10]. Очевидно, що уявлення про сукуп-
ність переваг засноване на логіці В. Парето, 
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який стверджував, що спонукальними чин-
никами людської активності є резидуси, 
тобто деякі залишкові найпростіші психоме-
нтальні стани, котрі далі не можуть бути ро-
зкладені на простіші елементи [10]. До того 
ж сам В. Парето вважав за доцільне “замі-
нити політичну економію психологією, оскі-
льки багато економічних феноменів зале-
жить від бажань і волі людей” [11, с. 19], – 
зокрема зумовлених тими самими резиду-
сами. 

З іншого боку, на думку М. Вебера, кожен 
тип соціальної дії, який орієнтований на 
економічні обставини, і кожна взаємодія 
людей у групі, що має економічне значення, 
містить у собі певний спосіб розподілу й ор-
ганізації людських послуг в інтересах виро-
бництва. Економічні факти свідчать, що ін-
дивіди, виконуючи різні види праці (занять), 
об’єднуються заради загальної мети не 
тільки один з одним, а й з матеріальними 
засобами виробництва, причому роблять це 
різними способами [11, с. 56]. Однак спра-
ведлива для свого часу думка М. Вебера 
може бути переосмисленою. Поглиблення 
розподілу праці в сучасному виробничому 
процесі відбувається вже не в контексті ро-
зподілу та кооперації ручної праці. Розподі-
лу зазнає праця інтелектуальна. Очевидним 
результатом є збільшення її загальної кіль-
кості, а відповідно, і вартості такої праці. 
Більше того, інтелектуальна праця не пе-
редбачає особливої інтеграції із засобами 
виробництва, що ускладнює розуміння аде-
кватності такої праці інтересам виробницт-
ва. 

У таких умовах модель економічної лю-
дини виявляється не повною мірою адеква-
тною. Відповідно, викликають інтерес інші 
моделі поведінки, зокрема модель соціоло-
гічної людини. У науці існує декілька підхо-
дів щодо неї. У цілому соціологічна людина 
(лат. homo socіologіcus) – за Р. Дарендор-
фом, виконавець заздалегідь визначеної 
соціальної ролі, в якому поєднується індиві-
дуальне та соціальне [12, с. 145]. Ця конце-
пція також базується на постулатах модерну 
та розкриває дещо застарілі підходи до 
конструювання поведінки. 

На думку одного з розробників моделі 
homo socіologіcus Р. Оуена, індивідуалізм, 
що викликає суперечність інтересів у людей 
і народів, не може існувати одночасно із си-
стемою, заснованою на законах природи 
[13]. У цьому сенсі можна констатувати, що 
соціологічну людину її автори сприймають 
як більш природну порівняно з економічною 
людиною. Економічна теорія тяжіє до поєд-
нання двох розумінь “природного”. Перше 
трактує його як щось просте, звичне й по-
всякденне. А за ним приховане інше, більш 
фундаментальне, розуміння “природного” – 
того, що відповідає “природному стану” лю-

дини, її природженим схильностям та інсти-
нктам [14, с. 23]. Однак перелічені підходи 
не враховують соціальних причин поведінки 
агентів (зокрема, габітусу). На нашу думку, 
сучасна наука підійшла до необхідності не 
протиставлення, а зіставлення двох моде-
лей. 

При цьому ми усвідомлюємо, що біль-
шість економістів на сьогодні поділяє думку, 
що за будь-яких умов людина мешкає в сус-
пільстві відповідно до його економічних за-
конів, які щодо неї значною мірою виступа-
ють як об’єктивні та визначальні (принаймні, 
через соціалізацію). Однак у парадигмі 
постмодерну соціалізація як така є немож-
ливою через відсутність стійких норм (у то-
му числі й економічних). Відтак у сучасних 
трудових практиках суб’єктів найбільшого 
значення набуває габітус. До того ж, базую-
чись на концептах постмодерну, варто та-
кож ураховувати думку П. Бергера, який за-
значає, що “повсякденне життя являє собою 
реальність, яка інтерпретується людьми і 
має для них суб’єктивну значущість як ціліс-
ний світ” [2, c. 39]. Усе це додатково усклад-
нює розуміння причин трудової поведінки та 
потребує визначення певної (спрощеної 
щодо соціологічно-філософської рефлексії) 
моделі соціально-трудових практик учасни-
ків трудового процесу. 

Одним із підходів до такої побудови, на 
наш погляд, може бути інтеграція існуючих 
поведінкових моделей. Так, у дослідженнях, 
проведених В.В. Радаєвим, наведено прик-
лади синтезу моделей соціологічної люди-
ни, зокрема: 
– побудова методом “від зворотного” (ін-

шими словами, її розглядають як повно-
го антипода homo economіcus. Якщо 
останній, скажімо, – це людина незале-
жна, егоїстична, раціональна й компете-
нтна, то homo socіologіcus є людиною, 
що підкоряється суспільним нормам і 
альтруїстична, поводиться ірраціональ-
но й непослідовно, слабко інформована 
і не здатна до калькуляції вигод і ви-
трат); 

– за принципом “подібності” до homo 
economіcus чи імітації цієї моделі; шля-
хом можливого синтезу – підсумовуван-
ня приписуваних людині протилежних 
якостей (у тій чи іншій комбінації) [14, 
с. 21–35]. 

При цьому, слід врахувати думку україн-
ських соціологів Є.І. Суїменка та Т.О. Єфре-
менко, які висловлюються про те, що еко-
номічна (господарська) діяльність властива 
людському універсуму на кожному етапі йо-
го існування, вона як родова властивість 
має свої історичні (специфічні) форми, се-
ред яких найбільш тривалою є економічна 
формація, особливості котрої у фазі найбі-
льшого розквіту, вичерпавши та перевищи-
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вши власний історичний ресурс, стають ква-
зіспецифікою – гіпертрофією та деформую-
чою економічною (господарською) стороною 
універсуму [15, с. 27]. На наш погляд, за-
значена логіка пояснює роль економічних 
чинників в інтерпретації трудової поведінки. 
Дослідники пропонують постмодерністський 
підхід до коригування таких практик (які в 
концептах модерну є феноменами та не 
можуть бути адекватно скориговані). За ви-
значенням Є.І. Суїменка та 
Т.О. Єфременко, криза, що виникла, може 
бути розв’язаною не відстороненням еконо-
міки як такої, а появою її нової історичної 
форми [15, с. 231]. 

Логіка такого підходу дає підстави для 
констатації вторинного характеру економіч-
ної поведінки, що зумовлює необхідність 
аналізу факторів, які викликають (а не зумо-
влюють) поведінкову специфіку. 

Слід зазначити, що, викладаючи точку 
зору соціологів, В.В. Радаєв наводить інші 
способи побудови відповідних моделей, зо-
крема: 
– синтезу – підсумовування приписуваних 

людині протилежних якостей (у тій чи 
іншій комбінації); 

– методом взаємного зближення і посту-
пок знайти компромісну точку на осі між 
двома полюсами, своєрідну “золоту се-
редину” [14, с. 28]. 

Такий підхід ми вбачаємо також реаліс-
тичним, при тому, що у процесі синтезу стає 
можливим, змінивши склад змінних, показа-
ти homo socіologіcus як максимізатора рівня 
власної соціалізації та мінімізатора неви-
значеності, пов’язаної з його неповною 
включеністю в соціальні норми. З одного 
боку, це певною мірою суперечить логіці 
габітусу, який не передбачає свідомо цієї 
націленості. Однак, з іншого – запропонова-
ний підхід дає логічні підстави для інтеграції 
homo socіologіcus та homo economіcus. Ви-
користовуючи принцип “від зворотного” чи 
“подібності”, залишається формалізувати 
запропоновану модель, щоб надати їй 
більш практичного вигляду. При цьому про-
понуємо виходити із логіки, що в концепції 
homo socіologіcus та homo economіcus у чи-
стому вигляді, або у вигляді простих інтег-
ральних утворень, можуть існувати тільки в 
парадигмі модерну. Натомість постмодерні-
стський концепт розглядає людину більш 
формалізовано, а точніше, функціонально 
спрямовано. У такому разі можна говорити 
про появу функціонального homo socіoeco-
nomіcus. Інакше кажучи, розглядається лю-
дина, габітус якої є похідним від соціальних 
та економічних чинників та відіграє визна-
чений набір функцій. 

При цьому проблематичним убачається 
доведення такої моделі до рівня кількісної 
визначеності. Через це окремі автори вва-

жають можливим використовувати економі-
чний підхід для вирішення певних, у тому 
числі соціальних, проблем (наприклад, аме-
риканський економіст К. Бруннер упевнений, 
що “модель REM забезпечує єдиний підхід 
для соціальних наук”), відкидаючи, таким 
чином, вплив суб’єктивних факторів на по-
ведінку людини. Однак такий підхід відкидає 
нас знову ж таки до економічного матеріалі-
зму, який критикував ще російський соціолог 
Н. Карев у 1897 р. у своїй праці “Вступ до 
вивчення соціології” [16, с. 42]. 

Розглядаючи соціологічну (або конструк-
тивну соціально-економічну) людину в кон-
тексті її трудових практик, необхідно про-
аналізувати її економічну поведінку (тобто 
поведінку серед інших економічних акторів). 
Є.І. Суїменко та інші вчені вважають, що 
визначальним моментом експлікації еконо-
мічної поведінки й пошуку її обґрунтування є 
раціональність людської діяльності, її прак-
тична мотивація та відносини соціально-
економічного обміну [15, с. 68]. 

В.В. Радаєв розглядає доцільність інтег-
рації підходів. При цьому він наводить думку 
німецького соціолога та економіста П. Вайзе, 
який пропонує розглядати homo socіoecono-
mіcus [14, с. 28; 17, с. 156], із цією думкою 
ми повністю погоджуємося. При цьому наго-
лошуємо на приматі соціального над еконо-
мічним. На підставі аналізу В.В. Радаєв ро-
бить висновок, що в такому разі людина 
економічна не є моделлю, але є програмою 
побудови різних моделей, що описують ши-
рокий спектр типів дії в континуумі між по-
люсами “недосоціалізованої” та “пересоціа-
лізованої” дії. Модель економічної людини у 
цьому випадку не відкидається, а включа-
ється в методологічний арсенал як одна з 
ключових робочих моделей для типологіч-
них побудов, але при цьому розглядається 
не як єдина чи панівна, а скоріше як крайній 
випадок. 

Наявність певної цінності інтеграції соці-
ологічного й економічного підходів до ви-
вчення поведінки людини відзначають і еко-
номісти, зокрема В. Бартунаєв [18, с. 36]. На 
його думку, включення до поняття економіч-
ної раціональності соціального елемента 
пов’язано зі спробами врахування таких ка-
тегорій, як особиста воля, суб’єктивна цін-
ність тощо. При цьому необхідно відзначи-
ти, що включення соціального елемента в 
поняття економічної людини не приводить 
до його злиття зі змістом моделі соціологіч-
ної людини. Така інтеграція також не розк-
риває усієї системи суб’єктивних впливів на 
економічні практики. 

Проблема полягає в тому, що соціологіч-
на людина орієнтується, насамперед, на 
цінності та норми, які існують у суспільстві, 
поводиться відповідно до тих рольових очі-
кувань, котрі на неї покладає суспільство, 
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знає, що за виконання своїх ролей вона бу-
де винагороджена, а за невиконання – по-
карана. Однак відповідно до логіки постмо-
дерну норми виникають безпосередньо в 
процесі соціальної взаємодії, а відтак, збі-
льшують міру ризику для соціологічної лю-
дини “не попасти в норму” (останнє власти-
во як для суб’єктів, так і для об’єктів соціа-
льно-трудових практик). На цьому й виникає 
потреба в урахуванні соціологічної категорії 
габітусу як системи стійких схильностей при 
моделюванні соціально-трудових практик. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що 
побудова моделей соціально-економічної 
людини не є новою. Навіть у розвитку по-
няття “економічна людина” засновник неок-
ласичного напряму економічної теорії 
А. Маршалл спробував на основі синтезу 
різних поглядів підвищити рівень конкретно-
сті поведінкової моделі. “Економісти мають 
справу з людиною як такою, не з деякою 
абстракцією чи “економічною” людиною, а з 
людиною з плоті та крові”. А. Маршалл роз-
ширив поняття мотивації поведінки економі-
чної людини. Він відзначав, що егоїзм не є 
єдиним поясненням поведінки людини; “мо-
ральні” альтруїстичні мотиви, “бажання ін-
дивіда звернути на себе увагу”, потреби 
творчості, досконалість відіграють також 
важливу роль у прагненнях і перевагах лю-
дини. Природно, це не означає, що роль 
власного інтересу зменшується чи ставить-
ся в абсолютно однакове становище з ін-
шими мотивами. Більше того, винагорода за 
працю є постійним і первинним мотивом. 
“Найбільш стійким стимулом до ведення 
господарської діяльності є бажання одержа-
ти заробітну плату… Вона може бути потім 
витрачена на егоїстичні чи альтруїстичні 
цілі” [19, с. 83]. 

На сьогодні для економіко-соціологічної 
людини, яка, на наш погляд, має закладати-
ся в основну конструювання соціально-
трудових практик, В.В. Радаєв визначає такі 
особливості: 

1) людина займає більш активну й більш 
діяльну позицію. Це людина не просто ін-
формована, але така, що пізнає (knowl-
edgeable agent); не просто така, яка наслі-
дує норми, але така, що соціалізується; не 
просто субординована, а й здатна до боро-
тьби; 

2) перетворення людини в актора в еко-
номіко-соціологічному значенні означає, що 
вона здатна не тільки вибирати різні засоби 
використання дефіцитних ресурсів, а й пе-
реключатися (спонтанно чи в результаті во-
льових зусиль), переходячи від логіки еко-
номічно орієнтованої до логіки соціально 
орієнтованої дії; 

3) крім активного вибору та можливості 
переключення режимів дії й оцінювання, 
людина здатна чинити всупереч, у тому чи-

слі всупереч очевидній раціональності чи 
усталеним нормам; 

4) людина здатна до диференційованих 
дій. Рамки її дій є не тільки більш широкими, 
ніж це передбачено економічною теорією, 
їхні розходження соціально зумовлені, а 
самі дії укорінені в соціальних структурах, у 
які включений цей господарський агент [14, 
с. 29]. На наш погляд, така система відмін-
ностей достатньо корелює із сучасною 
постмодерністською концепцією світогляду 
та дає змогу перейти з рівня філософських 
конструктів на рівень аналізу, більш набли-
жений до умов сучасного виробничого (тру-
дового) процесу. 

У цьому контексті варто згадати виснов-
ки В. Бартунаєва, який пропонує власну мо-
дель поєднання економічних і соціологічних 
підходів до вивчення діяльності людини у 
сфері виробництва. Ця модель дістала на-
зву “Людина винахідлива, Така, що зазнає 
обмежень, Така, що має очікування, Така, 
що оцінює, Така, що максимізує” [18, с. 35–
36]. При цьому зазначені характеристики 
можуть виявлятися як у соціальній, так і в 
економічній сфері діяльності людини. Сут-
тєвим обмеженням такого підходу є той 
факт, що він ґрунтується на принципах пов-
ного усвідомлення людиною природи її вчи-
нків. Водночас окремі соціальні обмеження 
є, скоріше, підсвідомими (такими, що не ви-
магають свідомої націленості, тобто прояву 
габітусу). Відповідна логіка також має бути 
відображена у побудові моделі. 

Не заглиблюючись у дискусію щодо па-
раметрів моделі соціально-економічної лю-
дини, вважаємо за доцільне визначити ба-
зові критерії, за допомогою яких можуть бу-
ти охарактеризовані причини соціальної по-
ведінки у сфері праці. Однак такі підходи, на 
нашу думку, не можуть бути реалізовані без 
урахування думки М. Вебера, що виключає 
можливість детермінуючого впливу одного 
фактора соціальної дійсності (у цьому випа-
дку – економічного) на інші без зворотного 
впливу з їх боку. Наявність та характер та-
кого взаємовпливу є ситуативним і таким, 
що виникає безпосередньо під час трудово-
го процесу, а це суттєво обмежує можливо-
сті його прогнозування. 

У такому контексті, фактично, маємо 
справу з невизначеністю, яка в економічній 
літературі є досить змістовно розглянутою. 
Відповідно до теорії прийняття рішень в 
умовах невизначеності американця Г. Сай-
мона, прийняття рішень в умовах невизна-
ченості вважається вкрай далеким від мак-
симізації вигоди, тому що люди, які прий-
мають рішення, не мають достатньої інфо-
рмації про кінцеві цілі та способи їх досяг-
нення [20, с. 56]. Очевидно, що розгляд тру-
дових практик з таких позицій не має суттє-
вих перспектив. 
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Говорячи про реальні можливості органі-

зації трудового процесу та моделювання 
трудової поведінки в концептах постмодер-
нізму, слід виходити із функціональних мо-
жливостей окремих суб’єктів. Таким чином, 
практики індивідів у процесі трудової діяль-
ності можуть бути співвіднесені з організа-
ційними характеристиками самого трудово-
го процесу та базуватися на них. Характе-
ристиками при цьому слід вважати самі фу-
нкції та особливості їх виконання суб’єктом, 
зокрема: 
– фактичні можливості виконання (неви-

конання) певного виду дій (функцій); 
– доцільна інтенсивність виконання функ-

цій; 
– результати та наслідки виконання функ-

цій; 
– можливі межі відхилення при виконанні. 

Запропоновані характеристики в цьому 
випадку слід розглядати як вихідні парамет-
ри трудового процесу, в ході якого виника-
тимуть соціальні норми, що власне є ре-
зультатом формального та неформального 
(в процесі ітеракцій) процесу нормування. 
Запропоновані характеристики можуть бути 
сконструйовані шляхом їх інтерпретації з 
позицій габітусу. 

IV. Висновки 
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що 

ми пропонуємо трансформувати існуючі пі-
дходи до соціологічної та економічної люди-
ни й визначити людину трудову. У цьому 
разі об’єктом дослідження буде вся сукуп-
ність ціннісних, мотиваційних і поведінкових 
факторів людини, що виявляються в ході 
трудового процесу або впливають на його 
ефективний перебіг і зумовлюють характер 
трудової поведінки. По суті, мова йде про 
габітус, який в економічних категоріях на 
сьогоднішньому етапі не може бути визна-
чений. Виокремлення саме моделі трудової 
людини в загальній моделі соціально-
економічної людини, запропонованої низкою 
відомих дослідників, випливає з особливос-
тей соціальної поведінки, яку людина де-
монструє в ході трудового процесу, керую-
чись одночасно власними економічними 
інтересами, економічними нормами праці, 
соціальними нормативами та стандартами 
життя, бажанням підтримання нормальних 
відносин у трудовому колективі, а також за-
знаючи детермінації соціальних практик з 
боку власного габітусу. 

Ми наголошуємо на тому, що відповідно 
до концепції постмодернізму та згідно з ав-
торським баченням основною цінністю прак-
тики в ході сучасного трудового процесу є 
виконання визначеного набору функцій. Усі 
інші аспекти мають оцінюватися в контексті і 
з позицій їх результату. Відповідно, поведін-
кова модель має характеризувати можли-
вість індивіда, який наділений системою 

внутрішніх диспозицій, ефективно виконува-
ти покладені на нього функції. 

Подальші дослідження в запропонова-
ному напрямі, на наш погляд, мають бути 
спрямовані на операціоналізацію моделі 
трудової людини та встановлення вихідних 
(для її трудових практик) диспозицій. 
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Ядранский Д.М. Модели социального и экономического человека в современной эко-
номической теории 

В статье переосмысливаются подходы к моделированию трудового поведения с позиций 
постмодернизма. Подвергаются критическому анализу поведенческие модели homo 
socіologіcus та homo economіcus. Формируется авторское видение интеграции данных под-
ходов в единую поведенческую модель. 

Ключевые слова: модерн, постмодерн, homo socиologиcus, homo economиcus, социально-
трудовое поведение, практики. 

Yadranskyi D. Models of social and economic man in modern economic theory 
The article reinterpreted approaches to modeling labor behavior from the standpoint of 

postmodernism. Are critical analysis of behavioral models of homo economicus and homo 
sociologicus. Formed copyright vision of data integration approaches in a single behavioral model. 

Key words: modern, postmodern, homo sociologicus, homo economicus, social and occupational 
behavior practices. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
РИНКУ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджено процес реалізації транзитного потенціалу, який має Україна в сучас-

них умовах, проаналізовано динаміку і структуру транзитних перевезень. Визначено основні 
проблеми та перешкоди, які стоять на шляху підвищення транзитних можливостей України. 

Ключові слова: транзитний потенціал, експорт транспортних послуг, транспортно-
транзитна інфраструктура. 

 
I. Вступ0 
Основною ознакою сучасного етапу роз-

витку світової економіки є посилення інтег-
раційних процесів, що об’єктивно приводить 
до поглиблення міжнародного розподілу 
праці та стрімкого розвитку міжнародної еко-
номічної кооперації. Наслідком цих процесів 
стає розширення виробничих зв’язків між 
суб’єктами господарювання різних країн світу 
незалежно від географічного розташування. 
В умовах збільшення транснаціональних то-
варних потоків максимальну вигоду від екс-
порту транспортних послуг одержать ті краї-
ни, які зможуть залучити на свої транспортні 
комунікації транзитний євразійський потік. 

Ключове геополітичне становище України 
у забезпеченні найкоротших транспортних 
маршрутів у євразійському напрямку розкри-
ває великі перспективи щодо посилення її 
ролі як транзитної держави. Міждержавний 
транзит через українську територію – це зна-
чний економічний ресурс та вагома частина 
економічного потенціалу країни. Адже збіль-
шення обсягів міжнародного транзиту тери-
торією України не тільки є джерелом значних 
валютних надходжень до бюджету, можли-
востей створення додаткових робочих місць, 
а й вимагає від держави активної участі у 
спільних транспортно-інфраструктурних про-
ектах, потребує ущільнення міждержавної 
взаємодії, що в кінцевому підсумку позитив-
но впливає на соціально-економічне стано-
вище держави, її міжнародний імідж та спри-
яє підвищенню конкурентоспроможності. Бі-
льше того, транзит енергоносіїв є ключовим 
стратегічним активом країни, що використо-
вується як важливий елемент міжнародного 
позиціонування країни. 

0 © Бойко О.В., 2012 

Організаційно-економічні проблеми розви-
тку транспорту, які впливають на реалізацію 
транзитних можливостей країни, досліджували 
у своїх працях українські вчені О.О. Бакаєв, 
М.Н. Бідняк, В.І. Букін, А.І. Воркут, Ю.Л. Во-
робйов, В.Ф. Волик, М.Ю. Гончаров, В.М. За-
горулько, Л.Г. Зайончик, В.Т. Єлагін, В.Г. Коба, 
М.І. Котлубай, Ю.Ф. Кулаєв, Ю.С. Лігум, 
М.І. Леснік, В.К. Мироненко, В.В. Мова, І.В. Мо-
розова, Ю.Є. Пащенко, О.Л. Петрашевський, 
М.Т. Примачов, А.М. Редзюк, В.Л. Ревенко, 
Є.М. Сич, Л.М. Соколов, Ю.М. Цвєтков, В.І. Че-
каловець, В.Г. Шинкаренко, В.І. Щелкунов, 
Г.М. Юн, Л.А. Ященко та ін. Серед науковців 
та практиків, у працях яких різнобічно висві-
тлені питання реалізації транзитного потен-
ціалу, можна назвати Т.В. Блудову, А.М. Но-
викову, Ю.Є. Пащенко та ін. 

Однак останнім часом перед транспорт-
ною наукою і практикою постала низка нових 
проблем стосовно розвитку транзитного по-
тенціалу, які продиктовані реаліями сього-
дення та потребують своєчасного вирішення. 

ІІ. Постановка завдання 
Дослідження сучасного стану та тенден-

цій розвитку ринку транзитних перевезень 
особливої актуальності набувають у період 
виходу з економічної кризи. В умовах гостро-
го дефіциту фінансових ресурсів важливим 
джерелом економічного зростання можуть 
стати ресурси, одержані в результаті успіш-
ної реалізації транзитного потенціалу країни. 

Метою статті є дослідження особливостей 
реалізації транзитного потенціалу України, 
тенденцій розвитку ринку транзитних пере-
везень, а також обґрунтування напрямів 
його подальшої розбудови. 

ІІІ. Результати 
Для України, яка офіційно проголосила 

та реалізує стратегію європейської інтегра-
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ції як головний пріоритет зовнішньої та вну-
трішньої політики на коротко- і довгостроко-
ву перспективу, важливого значення набу-
ває подальша розбудова вітчизняної транс-
портної системи, її технологічна, організа-
ційна та економічна підготовка до майбут-
ньої інтеграції до Транс’європейської транс-
портної мережі. Маючи вигідне географічне 
розташування, розвинену транспортну ме-
режу та спеціалізовану інфраструктуру (за-
лізниці, автомагістралі, порти – морські, річ-
кові, авіаційні підприємства з переробки 
транзитних вантажів, нафто-, газо- і продук-
топроводи, лінії електропередач), Україна 
має можливості для того, щоб ефективно 
вирішувати проблему транспортування тра-
нзитних вантажів, адже, має найбільший 
показник транзитності в Європі та визнаєть-
ся “найкоридорнішою” країною, оскільки її 
територією проходить три з дев’яти Критсь-
ких міжнародних транспортних коридорів. 
Це дає Україні змогу входити до мережі мі-
жнародних транспортних коридорів (МТК) та 
будувати взаємовигідні відносини у транс-
портній галузі із сусідніми державами. 

Проте, згідно з даними РНБО, транзитний 
потенціал України використовується лише на 
60%, а доходи від транзиту й комплексу 
пов’язаних з ним послуг становлять близько 
6% ВВП [1]. Для порівняння: чимало європей-
ських країн, таких як Польща, Німеччина, Уго-
рщина, Чехія, Австрія, Голландія, країни Бал-
тії, Білорусь, попри невелику територію, вико-
ристовуючи своє вигідне географічне поло-
ження, давно перетворили транзит на істотні 
статті прибутків своїх бюджетів. Так, напри-
клад, частка прибутків від транзиту в загаль-
ному обсязі експорту послуг Голландії, яка 
має розвинені морські порти та стала найва-
жливішим транзитним перехрестям Європи 
ще з часів середньовічного Амстердаму, ста-
новить сьогодні понад 40% [2]. У країнах Бал-
тії цей показник сягає близько 30%. 

За оцінками фахівців, через неповноцін-
не використання транзитного потенціалу 
Україна щорічно недоодержує близько 2,5 
млрд дол. США. Ще донедавна частка тран-
зитних вантажів у загальному обсязі ванта-
жів транспортного комплексу України стано-
вила близько 50%, тобто кожна друга тон-
на – це транзитний вантаж, а сьогодні обся-
ги цих перевезень і обробки впали у 2 рази. 

За своєю суттю транзит є експортом тра-
нспортних послуг, які національні компанії 
надають вантажовласнику і перевізникові 
під час проходження вантажу і транспортно-
го засобу територією третьої країни. Набір 
цих послуг залежить від рівня розвитку на-
ціональної товаропровідної транспортної 
мережі та її якості. Насамперед, це послуги 
національних перевізників, газо- та нафтот-
ранспортників, портовиків, експедиторів, 
шляховиків, зв’язківців. Крім того, транзит є 

каталізатором розвитку широкого спектра 
супутніх послуг, таких як заправка пальним, 
ремонт транспортних засобів, сервісне об-
слуговування пасажирів та екіпажів. До цьо-
го слід додати, що розвиток транзитного 
потенціалу стимулює транспортне машино-
будування, сприяє ефективному викорис-
танню резервів перевізних можливостей 
національних транспортних систем, приско-
рює удосконалення техніко-технологічної 
складової перевезень, сприяє розвитку спе-
ціалізованих закладів освіти тощо. Саме за 
таких умов від розвитку транзитних можли-
востей країни виникає емерджентний ефект. 

Отже, розвиток транзитного потенціалу 
може забезпечити подальше економічне 
зростання країни, підвищення конкурентос-
проможності нашої держави на світовому 
економічному просторі. До речі, свого часу 
саме за рахунок розвитку транспорту на базі 
нових технологій піднімалися у 1970-ті рр. 
країни – “Азійські тигри”: Гонконг і Сінгапур 
стали найбільшими розподільчими контей-
нерними портами світу. Розвитком транспо-
рту енергійно зайнялися Республіка Корея, 
латиноамериканські країни, що швидко на-
бирають науково-промислового й економіч-
ного потенціалу [2]. 

Саме з цих позицій транзитний потенціал 
України має не тільки номінально визначати 
її місце в системі міжнародних зв’язків на 
євразійському континенті, а й ефективно 
реалізовуватися та нарощуватися, сприяю-
чи розвиткові всіх пов’язаних з ним сфер 
національної економіки. 

Ефективність надання транзитних послуг 
залежить, передусім, від рівня розвитку віт-
чизняного транспортного комплексу України 
та функціонування міжнародних транспорт-
них коридорів на території держави. На сьо-
годні український транспортний комплекс 
має 6 залізниць, 3 морські пароплавства та 
АТ “Укррічфлот”, 67 авіакомпаній, 800 підп-
риємств автомобільного транспорту, ком-
плекс науково-виробничих підприємств. За-
гальна транспортна мережа України вклю-
чає 46,3 тис. км магістральних трубопрово-
дів, 21,655 тис. км залізничних колій та 
165,8 тис. км автомобільних шляхів із твер-
дим покриттям, 4,8 тис. км магістральних 
нафтопроводів, 39,8 тис. км газопроводів та 
1,0 тис. км аміакопроводів. Крім цього, у Чо-
рноморському, Азовському та Дунайському 
басейнах розташовано 18 морських торго-
вельних портів; довжина внутрішніх водних 
шляхів на найбільших європейських річках 
Дунай та Дніпро – 2,2 тис. км [3]. 

Вигідне географічне положення України 
зумовлює проходження пан’європейських 
транспортних коридорів № 3–5, 7, 9; коридо-
рів Організації співробітництва залізниць 
(ОСЗ) № 3–5, 7, 8, 10 та транспортного кори-
дору Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА) [4]. 
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З інтеграцією України у світове госпо-

дарство, з розвитком торговельно-
економічних зв’язків з іншими країнами зна-
чно зростуть надходження платежів за пе-
ревезення вантажів різними видами транс-
порту, за обслуговування й ремонт рухомо-
го складу, а також від різних зборів. При 
цьому абсолютного зростання доходів, 
пов’язаних із транспортуванням іноземних 
транзитних вантажів територією України, 
слід очікувати як у результаті збільшення 
фізичного обсягу експорту, імпорту і транзи-

ту, так і внаслідок підвищення тарифів і ста-
вок. 

При оцінюванні реалізації транзитного 
потенціалу України важливого значення на-
буває інформація щодо динаміки транзит-
них перевезень територією країни за певний 
період стосовно як змін структури зовніш-
ньоекономічних вантажопотоків через кор-
дон країни, так і структури транзиту за ви-
дами транспорту, які відображені в табл. 1, 
2, а також на рис. 1. 

Таблиця 1 
Зовнішньоекономічні вантажопотоки через кордони України у 2000–2010 рр., тис. т 

Роки Усього У тому числі за вантажопотоками 
Експорт Імпорт Транзит 

2000 369106,82 85723,67 99382,65 184000,5 
2001 355577,83 93842,67 78101,71 183633,45 
2002 357332,71 99625,91 76098,84 181607,96 
2003 435284,65 113500,43 102820,24 218963,98 
2004 416442,66 129058,11 101754,74 185629,81 
2005 419623,86 121316,84 92741,82 205565,20 
2006 411663,91 113027,67 75688,12 222948,12 
2007 621452,21 128017,94 106477,71 386956,56 
2008 556439,76 136625,27 94391,46 325423,03 
2009 400409,51 134255,65 88019,79 178134,07 
2010 373695,88 142977,89 78364,21 152353,78 

Таблиця 2 
Обсяги транзитних перевезень вантажів за основними видами транспорту, тис. т 

Вид транспорту Перевезено транзитних вантажів, тис. т 
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2010 р. 

Всі види 205565,20 222948,12 386956,56 325423,03 152353,78 
залізничний 73221,04 75050,72 99882,37 93347,60 44511,77 
автомобільний 636,10 1614,14 4494,61 4908,71 4649,12 
морський 3765,54 2516,11 2693,97 3486,97 3660,41 
річковий 10,11 18,50 37,43 74,73 – 
авіаційний 1,40 1,17 1,28 1,54 1,58 
трубопровідний 127921,85 143721,15 279802,36 223497,94 99440,26 
інше 9,16 26,33 44,54 105,54 90,64 

 

 
 

Рис. 1. Зовнішньоекономічні вантажопотоки через кордони України у 2000–2010 рр., тис. т 
 
Проведений аналіз динаміки і структури 

зовнішньоекономічних вантажопотоків через 
кордони України дає змогу констатувати, що 
протягом передкризових восьми років 

(2000–2008 рр.) в цілому спостерігалася 
позитивна динаміка перевезень по всій 
структурі зовнішньоекономічних вантажопо-
токів, зі стрімким зростанням у 2007–2008 
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рр. транзитних перевезень вантажів, що 
пов’язано зі сприятливою кон’юнктурою на 
світових товарних ринках. Проте наступні 
два роки, а саме 2009–2010 рр., були від-
значені як кризові, адже відбулося стрімке 
падіння зовнішньоекономічних вантажопо-
токів майже наполовину. Причина очевид-
на – глобальна фінансово-економічна криза 
2008–2010 рр., яка негативно вплинула на 
всі сфери економіки, що, у свою чергу, 
спричинило падіння як внутрішніх, так зов-
нішньоекономічних вантажопотоків. 

При цьому найбільше це відбилося саме 
на зменшенні транзитних вантажопотоків 
через кордони України. Так, наприклад, тра-
нзитні перевезення за останні 2–3 роки ско-
ротилися майже на 60%, при цьому в струк-
турі транзиту перевезення трубопровідним 
транспортом зменшилися на 64% (табл. 2), 
що відбулося і як унаслідок зменшення попи-
ту на газ через економічну кризу, так і через 
російсько-український газовий конфлікт. До 
речі, у січні 2009 р. транзит газу скоротився 
до найнижчої з 1991 р. позначки – 92,8 млрд, 
але вже в березні 2011 р. транзит природно-
го газу через територію України, порівняно з 
березнем 2010 р., зріс більше ніж на 18%. 

Відповідно, відбулися зміни і в структурі 
зовнішньоекономічних вантажопотоків, так, 
наприклад, у 2010 р. у структурі вантажопо-
токів транзитні перевезення становили бли-
зько 40,8%, експорт – 38,2%, а імпорт – 21%. 
Якщо проводити порівняння з попередніми 
докризовими роками, то частка транзиту в 
структурі зовнішньоекономічних вантажопо-
токів значно зменшилася, наприклад, у порі-
внянні з показником 2008 р. на 17,6% (у 2008 
р. частка транзиту становила 58,4%, відпові-
дно, експорт – 24,6%, імпорт – 17,0%). 

Оцінювання реалізації транзитного поте-
нціалу потребує моніторингу міжнародних 

потоків за видами транспорту, товарної 
структури транзитних вантажів – за основ-
ними країнами-транзитниками. 

У загальному обсязі транзитних ванта-
жопотоків України найбільшу питому вагу 
традиційно має трубопровідний транспорт. 
Його частка змінюється з 62,2% у 2005 р. до 
72,3% у 2007 р. і до 65,3% у 2010 р., що по-
яснюється як змінами попиту на газ і нафту, 
у тому числі й через економічну кризу, так і 
погіршенням ситуації на інших видах транс-
порту. Зокрема, друге місце посідає заліз-
ничний транспорт, частка якого в структурі 
транзитних вантажопотоків у 2005 р. стано-
вила 35,6%, у 2007 р. – 25,8%, а у 2010 р. – 
29,2%. Що стосується решти видів транспо-
рту, а саме автомобільного, морського та 
авіаційного, то незважаючи на світову фі-
нансово-економічну кризу, вони демонстру-
ють позитивну динаміку обсягів транзитних 
перевезень, що також відбилося у зміні 
структури транзитних вантажів за основни-
ми видами транспорту. Так, наприклад, змі-
на структури відбулася на користь морсько-
го транспорту, частка якого збільшилася з 
1,8% у 2005 р. до 2,04% у 2010 р. Значно 
зросла частка автомобільного транспорту – 
з 0,3% у 2005 р. до 3,05% у 2010 р., хоча і 
залишається дуже незначною. 

Річковий та авіаційний транспорт майже 
не беруть участі в реалізації транзитного 
потенціалу країни, проте абсолютні показ-
ники авіаційного транспорту постійно зрос-
тають. 

У структурі транзитних вантажопотоків у 
2010 р. (рис. 2) найбільшу частку має тру-
бопровідний транспорт – 65, 27%, частка 
залізничних перевезень становить 29,22%, 
автомобільних – 3,05%, морський транспорт 
2,4%, інші транзитні перевезення – 0,06% 
[3]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура транзитних вантажопотоків у 2010 р. за основними видами транспорту 
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Найбільшою є питома вага трубопровід-

ного транспорту в структурі транзитних ван-
тажопотоків, а отже, і в загальній сумі тран-
зитних доходів, що визначає спрямованість 
зовнішньої політики України в енергетичній 
сфері. Очевидно, що Російська Федерація 
була і надалі буде основним постачальни-
ком і партнером для України, оскільки вона 
володіє майже третиною світових запасів 
природного газу і ще довго буде залиша-
тись одним з основних його експортерів у 
Західну Європу. Проте, на думку вітчизня-
них науковців, деформована у бік переваги 
лише двох видів транспорту структура тран-

зитних вантажоперевезень робить уразли-
вим транзитний пакет України [4, с. 91; 7, 
с. 103]. 

За 2010 р. через територію України 
пройшло транзитом 152,3 млн т вантажів, 
що на 14,5% менше, ніж за 2009 р. Основ-
ними групами транзитних вантажів є: енер-
гетичні матеріали, нафта та продукти її пе-
регонки – 80,4%, руди, шлаки та зола – 
4,8%, добрива – 3,2%, чорні метали – 2,3%, 
сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент – 
2,2%, продукти неорганічної хімії – 1,6% 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Товарна структура транзитних вантажопотоків у 2010 р. 
 
Порівняно з 2009 р. у 2010 р. транзит со-

лі, сірки, штукатурних матеріалів, цементу 
зріс на 48,8%, продуктів неорганічної хімії – 
на 23,9%. Транзит енергетичних матеріалів, 
нафти та продуктів її перегонки знизився на 
18,1%, руди, шлаків та золи – на 2,8%, чор-
них металів – на 23,3%, добрив – на 6,8%. 

Географічна структура транзитних ван-
тажопотоків характеризується суттєвим “пе-

рекосом” у бік Російської Федерації. Найбі-
льшими країнами-транзитниками у 2010 р. 
залишаються країни СНД: Російська Феде-
рація, частка якої у загальному обсязі ван-
тажів становила 84,6%, Казахстан з часткою 
в 6,4%, Білорусь – 2,1% та Молдова – 1,6%, 
які відправили 94,7% всього транзиту ван-
тажів територією України. На інші країни 
світу припадає 5,3% [3] (рис. 4). 
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Рис. 4. Географічна структура транзитних вантажопотоків у 2010 р. 

 
Найбільшими отримувачами російських 

вантажів у 2010 р. були: Словаччина (48,9%), 
Угорщина (11,4%), Туреччина (11,7%), Чехія 
(4,1%), Кіпр (2,2%), Швейцарія (2,9%), Ру-
мунія (2,8%), Польща (2,7%), Італія (5,6%) 
та Молдова (2,0%). Казахстан через тери-
торію України відправляв вантажі переваж-
но до: Італії (5,5 млн т), Бермудських остро-
вів (1,4 млн т), Туреччини (0,9 млн т), Сло-
ваччини (0,8 млн т), Угорщини (0,3 млн т) та 
Китаю (0,1 млн т) [3]. 

Аналіз динаміки, структури та обсягів 
транзитних перевезень через територію 
України свідчить про те, що потоки транзит-
них товарів переважно односпрямовані: зі 
сходу на захід. Це пояснюється структурою 
виробництва та зовнішньою торгівлею країн 
СНД, насамперед, Російської Федерації, 
оскільки експортуються переважно важкі 
сировинні матеріали та продукція первинної 
переробки. 

Реальна загроза подальшої втрати тран-
зитних вантажопотоків існує і сьогодні, перш 
за все, через транспортну політику Росії як 
найбільшого транзитника щодо переорієн-
тації експортно-імпортних вантажопотоків з 
території України. Так, наприклад, залізниці 
Росії цілеспрямовано проводять політику 
встановлення розміру тарифних ставок на 
перевезення вантажів у напрямку до україн-
ських портів у декілька разів більші, ніж у 
напрямку до вітчизняних портів, що робить 
користування українськими портами еконо-
мічно невигідним. 

До факторів, що спрямовують транзитні 
вантажопотоки в обхід української території, 
належить також і те, що поряд з низькими 
тарифами в Україні виявляються значно 
вищими непрямі сплати – збори на кордоні, 
фінансова застава, неофіційні побори конт-
рольних служб тощо. Унаслідок цього вже 
сьогодні значна частина російських транзи-
тних потоків оминає Україну. 

Стосовно використання потенціалу тру-
бопровідного транзиту, то тут слід зазначи-
ти, що, за оцінками фахівців, якщо не вра-
ховувати загрози, які зараз постали в газо-
вій сфері, показник залежності України від 
імпорту газу з Росії у 2020 р. досягне крити-
чного рівня – понад 75%. У таких умовах 
необхідний рівень ефективності функціону-
вання транспортно-транзитного ринку може 
бути досягнутий завдяки формуванню узго-
дженої транспортної транзитної політики 
країн-учасниць по всій схемі доставки газу. 

Очевидно, що збільшення транзитних 
перевезень та розвиток транзитного потен-
ціалу країни залежать від багатьох зовніш-
ніх факторів, більшість з яких сформовано 
поза межами держави, а саме: кон’юнктури 
світового ринку, розвитку інтеграційних про-

цесів; економічних і політичних відносини 
між країнами; географії зовнішніх ринків 
збуту, внутрішньої транспортної політики 
основних країн-транзитників тощо. У зв’язку 
з цим виникає необхідність постійного моні-
торингу більшості з цих факторів. При цьому 
кон’юнктура світових товарних і фінансових 
ринків, а також тенденції розвитку транзиту 
мають відслідковуватись на постійно діючій 
основі, що потребує створення відповідних 
інституцій. 

Водночас існує значна кількість внутріш-
ніх проблем, що стримують розвиток тран-
зитного потенціалу країні, до основних з 
яких слід зарахувати: 
– незадовільний стан матеріально-техніч-

ної бази транспорту країни; 
– неефективність митних технологій про-

ходження державного кордону; 
– незбалансованість тарифно-цінової по-

літики для забезпечення ефективності 
та привабливих умов транзиту територі-
єю України; 

– недостатній рівень інформаційного за-
безпечення інфраструктури МТК тощо. 

Загалом усі ці фактори зумовлюють ни-
зьку якість транспортних послуг, що не від-
повідає ані вимогам клієнтів, ані міжнарод-
ним стандартам. 

У сучасних умовах спаду внутрішніх та 
міжнародних перевезень, а також урахову-
ючи зростання конкуренції за транзитні ван-
тажопотоки, проблема ефективного викори-
стання значних резервів пропускних та пе-
реробних спроможностей на транспорті мо-
же бути вирішена тільки шляхом проведен-
ня конкурентоспроможної транспортної по-
літики. Основними завданнями для досяг-
нення означених цілей є: 
– удосконалення відповідної законодавчої 

бази; 
– збалансованість транспортної та митної 

систем; 
– модернізація транспортної мережі, на-

самперед, розвиток автомагістралей, 
швидкісного транспорту за міжнародни-
ми стандартами, оптимізація маршрут-
ної мережі; 

– зростання мобільності вантажів і пасажирів 
за рахунок інноваційних систем управ-
ління, формування національних та регіо-
нальних транспортно-логістичних центрів; 

– забезпечення гарантій збереження ван-
тажів і безпеки перевезень пасажирів 
тощо. 

ІV. Висновки 
Проаналізувавши сучасний стан реаліза-

ції транзитного потенціалу України, можна 
зробити висновки, що за останні два роки 
відбулося стрімке падіння зовнішньоеконо-
мічних вантажопотоків, передусім транзит-
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них, обсяги яких скоротилися майже напо-
ловину. Основною причиною цього стала 
глобальна фінансово-економічна криза 
2008–2010 рр. В умовах спаду міжнародних 
перевезень постала проблема ефективного 
використання значних резервів пропускних 
та переробних спроможностей на транспор-
ті шляхом упровадження конкурентоспро-
можної транспортної політики. Підвищення 
якісних та кількісних показників транзитності 
країни, посилення її ваги на європейському 
транзитному ринку має сприяти зміцненню 
конкурентоспроможності України. Збіль-
шення надходжень до бюджету країни від 
транзитних перевезень стане додатковим 
стимулом для удосконалення якості транс-
портної інфраструктури. 
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І. Вступ 
Однією з ключових проблем вітчизняної 

конкурентоспроможності є надто високі показ-
ники енерго- та ресурсомісткості одиниці ви-
робленої продукції. Зростання конкуренції, в 
тому числі міжнародної, є тим чинником, кот-
рий стимулює впровадження більш ефектив-
них технологій, які, до речі, часто є більш 
дружніми до довкілля. Ефективність екологіч-
ної політики значною мірою впливає на мак-
роекономічний розвиток як у коротко-, так і в 
довгостроковій перспективі. Головною відмін-
ністю вітчизняної системи екологічного регу-
лювання є те, що механізми її реалізації не є 
ефективними, оскільки не створюють реаль-
них стимулів для природоохоронних заходів. 
Тому одним із перспективних напрямів роботи 
може бути розроблення механізмів та інстру-
ментів для покращення матеріально-технічної 
бази виробництв з метою розвитку стимулю-
вальної екологічної політики. 

Питанням розроблення механізмів раціона-
льного природокористування та сталого розви-
тку присвячені праці багатьох відомих вітчиз-
няних та зарубіжних учених: О.Ф. Балацького 
[1], О.О. Веклич [2], Ван Ваньшаня [3], Ган 
Суня [4], Л.Г. Мельника [5], Р. Пермана [6], 
І.М. Синякевича [7], О.М. Теліженка [8], Щі 
Щаолі [9] та ін. Разом з тим наукові дослі-
дження формування механізмів забезпе-
чення раціонального природокористування 
мають поглиблюватися виходячи з об’єктив-
ної необхідності узгодження економічного 
зростання регіонів з покращанням стану до-
вкілля. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити методологічні 

аспекти управління якістю довкілля економік 
України та КНР. 

ІІІ. Постановка завдання 
Роль держави в умовах сталого розвитку 

може характеризуватися декількома напряма-
ми. Економічні тенденції розвитку ресурсодо-
бувних галузей свідчать, що високопродуктивні 
джерела ресурсів вичерпуються і постає пи-
тання підвищення ефективності використання 
мінерально-ресурсного потенціалу на основі 
новітніх технологій. Стратегічними цілями дер-
жавної еколого-економічної політики повинні 
стати досягнення оптимальних рівнів відтво-
рення природних ресурсів, їх раціональне і 
збалансоване використання, а головними кри-
теріями в досягненні цієї мети має бути орієн-
тація на зростання соціально-економічного 
потенціалу і підвищення якості життя населен-
ня. 

Вважаємо, що необхідно змінювати підхо-
ди до оподаткування забруднювальних речо-
вин і стимулювання ресурсозберігаючих тех-
нологій. Зокрема, для того, щоб плата за за-
бруднення виконувала одну із своїх головних 
функцій, а саме стимулювальну, потрібно на 
державному рівні створити такі умови, щоб 
ставки плати забезпечували окупність приро-
доохоронних заходів. Економічний зміст цього 
питання полягає в тому, що зекономлені кош-
ти від сплати за забруднення повинні забез-
печити окупність відповідного природоохо-
ронного (більш ефективного) обладнання за 
період його експлуатації. В іншому разі, не 
маючи під собою підґрунтя у вигляді економі-
чної ефективності, багато природоохоронних 
заходів не матимуть успіху. 
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Серед головних обмежень забруднення 

на виробничих підприємствах слід виділити 
їх дві головні форми: прямі та непрямі. У 
разі, коли економічні або адміністративні ін-
струменти спрямовані безпосередньо на за-
гальну кількість викидів, їх вважають прями-
ми методами впливу. Прямі методи вклю-
чають платежі за емісії викидів, квоти (ліміти) 
та стандарти. Упровадження ефективної 
плати за забруднення буде сприяти значно-
му зменшенню природоохоронних витрат. 
Підприємства з низькою вартістю ліквідації 
забруднення будуть намагатися як найшви-
дше його зменшити. Підприємства з високою 
вартістю природоохоронних заходів не зме-
ншать забруднення, проте держава отримає 
значні фінансові надходження для ліквідації 
завданих збитків. Іншою перевагою плати за 
забруднення є те, що ця система дає забру-
днювачу змогу вибирати напрям своєї діяль-
ності серед широкого спектра можливих ва-
ріантів: забруднювати і платити, зупинити 
виробництво, інвестувати в очисне облад-
нання, внести зміни у виробничу технологію, 
замінити саме виробництво [10]. 

Варто підкреслити, що основними вада-
ми існуючих економічних інструментів регу-
лювання природокористування в Україні є: 
– встановлення платежів за забруднення на 

досить низькому рівні через побоювання 
покласти непосильне фінансове наванта-
ження на промислові підприємства; 

– підприємствам значно простіше здійс-
нювати плату за забруднення, ніж ви-
трачатися на дороге природоохоронне 
обладнання; 

– платники екологічних та ресурсних пла-
тежів не отримують економічної підтри-
мки з боку держави у реалізації власних 
природоохоронних заходів і тому нама-
гаються будь-що їх зменшити; 

– суми штрафів за природоохоронні по-
рушення залишаються надто низькими 
порівняно з вартістю діяльності, спря-
мованої на ліквідацію екологічних нас-
лідків цих порушень. 

Економічні санкції за завдану екологічну 
шкоду покликані стримувати розвиток силь-
нозабруднювальних виробництв, і тому на-
віть в умовах відновлення ефективного 
штрафного механізму потрібно добре про-
аналізувати виправданість таких дій. Біль-
шість промислової продукції України створю-
ється в галузях з високим споживанням ре-
сурсів та енергії, а також продукуванням зна-
чного забруднення. Упровадження потужних 
штрафних санкцій може зупинити розвиток 
промислового виробництва через високу 
імовірність збитків. Виходячи з цього, біль-
шість фахівців сходяться на думці про вико-
ристання стимулювальних інструментів для 
впровадження ресурсо- і природозберігаю-
чих технологій замість штрафних санкцій. 

До непрямих методів впливу зарахову-
ють субсидії для більш чистого обладнання, 
податки на готову продукцію, плату за силь-
нозабруднювальну сировину, податки на 
експорт продукції тощо. Зокрема, щоб зни-
зити викиди на одиницю використаної сиро-
вини пропонується застосовувати пільгове 
оподатковування, або ж субсидовану вида-
чу кредитів для придбання екологічно друж-
ніх технологій. Крім того, існує набагато бі-
льше переваг упровадження екологічно чи-
стих технологій як для ведення бізнесу, так і 
для споживачів. Високі податки на сильно-
забруднювальну сировину є одним з мето-
дів непрямого стимулювання. 

У результаті проведення природоохорон-
них заходів, спрямованих на зменшення емі-
сій забруднювальних речовин, а також унас-
лідок упровадження механізмів позитивної 
мотивації існує декілька варіантів поведінки 
підприємств-забруднювачів. По-перше, зме-
ншити виробництво продукції, пов’язаної зі 
значними емісіями забруднювальних речо-
вин. По-друге, використати нові технології 
(якщо це дозволяє фінансове становище пі-
дприємств). По-третє, змінити склад вхідної 
сировини (більш якісна сировина може по-
сприяти зменшенню забруднення). І, нареш-
ті, можна поставити фільтри й різні очисні 
споруди. На нашу думку, завданням ефекти-
вних заходів має стати не встановлення фі-
льтрів або скорочення обсягів виробництва, 
а створення умов для більш повної реалізації 
технологічного потенціалу підприємств. 

Разом з проведенням заходів щодо сти-
мулювання екологічного розвитку потребу-
ють подальшого вдосконалення і фонди з 
використання отриманих коштів. Екологічні 
фонди – це установи, які створені для аку-
мулювання коштів на охорону навколишньо-
го природного середовища. Екологічні фон-
ди мають перерозподільчий характер, тобто 
платежі та штрафи від забруднення викори-
стовуються з метою фінансування природо-
охоронних програм. Фонд формується за 
рахунок частини коштів, що надходять від 
зборів за забруднення навколишнього при-
родного середовища, та інших джерел, ви-
значених законодавством. Кошти фонду 
спрямовуються бюджетними програмами 
відповідно до планів природоохоронних та 
ресурсозберігаючих заходів і кошторисів, 
що затверджуються головними розпорядни-
ками бюджетних коштів у порядку, встанов-
леному законодавством України. З економі-
чного погляду, встановлені штрафи за еко-
логічні порушення не виконують визначених 
законодавством функцій (наказової, обме-
жувальної), оскільки здебільшого визначені 
в абсолютних показниках або ґрунтуються 
на неоподаткованих мінімумах доходів гро-
мадян [11; 12]. 

 25 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

Детальний аналіз засвідчив, що з кожним 
роком витрати на охорону довкілля в Україні 
збільшуються як в абсолютних, так і у відно-

сних величинах. Зокрема, за останні десять 
років витрати на охорону довкілля зросли в 
реальних цінах більше ніж у 2 рази (рис. 1). 
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Рис. 1. Зміна відносних доходів на душу населення та відносних витрат на охорону довкілля  
за 1999–2009 рр. (розраховано авторами) 

 
Незважаючи на збільшення природоохо-

ронних витрат, щороку відбувається збіль-
шення викидів шкідливих речовин. Таким 
чином, збільшення природоохоронних ви-
трат не обов’язково є аргументом щодо по-
кращення екологічної ефективності. Вважа-
ємо раціональним і обґрунтованим встано-
вити диференційовану плату за забруднен-
ня виходячи з обсягів забруднення й завда-
ного збитку. Упровадження цих заходів буде 
стимулювати підприємства обмежувати ви-
киди, оскільки менші викиди означають ме-
нші платежі. Така схема плати за забруд-
нення використовується в багатьох країнах і 
вже довела свою ефективність. Крім того, 
контрольні органи зможуть заощадити ви-
трати часу й ресурсів, оскільки підприємства 
будуть самі зацікавлені у визначенні прави-
льних показників викидів. В умовах, коли 
кількість підприємств, які створюють викиди, 
незначна, контрольні органи повинні приді-
ляти особливу увагу розмірам викидів, інно-
ваційному потенціалу й фінансовій стабіль-
ності підприємств. 

На сьогодні механізми екологічного опо-
даткування не є ефективними, оскільки не 
створюють реальних стимулів для енергоз-
берігаючих та природоохоронних заходів. У 
дослідженнях вітчизняних науковців значну 
увагу приділено розширенню бази природо-
ресурсного оподаткування, зокрема стави-
лися навіть питання оподаткування повітря, 
хоча в цьому випадку варто погодитися з 
думкою [13–14], що потрібно не збільшувати 
податковий прес, а вдосконалювати систе-
му нормування промислових відходів в ат-
мосферу. 

Суто фіскальна спрямованість податко-
вих платежів не створює стимулів для по-
дальшого розвитку природозберігаючих те-
хнологій. Вітчизняні ставки плати за забруд-
нення та використання природних ресурсів 
у 22–45 разів менші, ніж відповідні збори в 
колишніх соціалістичних країнах – Польщі, 
Чехії, незважаючи на те, що рівень антропо-
генного навантаження в 4–5 разів вище, ніж 
у зазначених країнах. Наведені ставки пла-
тежів за забруднення навколишнього при-
родного середовища не те що не створюють 
умов для впровадження енерго- та ресурсо-
зберігаючих технологій, а навпаки – стри-
мують будь-який розвиток хімічних, енерге-
тичних та металургійних індустрій. Якщо до 
всього цього додати ще й роками занижену 
ціну за використання енергетичних ресурсів, 
то обґрунтованим є висновок про те, що 
кризова ситуація у виробничих підприємст-
вах України назрівала протягом тривалого 
часу. Унаслідок не надто жорсткої держав-
ної екологічної політики підприємствам ме-
талургії, хімії, добувної промисловості було 
набагато простіше сплатити штрафи за по-
рушення екологічного законодавства (зок-
рема, перевищення лімітів викидів), ніж 
упроваджувати ресурсозберігаюче і малові-
дходне (дороге, але ефективне) обладнан-
ня. 

Екологічна політика в Китаї відрізняється 
обережністю і послідовністю. Основні меха-
нізми та інструменти природокористування 
перед їх масовим застосуванням, як прави-
ло, апробуються на обмеженій кількості екс-
периментальних об’єктів (регіонів, міст). Ще 
однією ознакою обережності у прийнятті 
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управлінських рішень є мінімальні значення 
тарифів, що застосовуються для реалізації 
системи платежів на стадії їх упровадження. 
Однак після перевірки життєздатності пев-
ного інструменту китайські керівники не бо-
яться поступово посилювати режими засто-
совуваної системи, включаючи їх на повну 
потужність. Так, середня величина тарифу 
платежів за атмосферними викидами (у си-
стемі обов’язкових платежів) збільшилася в 
доларовому еквіваленті більше ніж у 
30 разів. А якщо враховувати платежі в сис-
темі торгівлі викидами, то ця різниця вражає 
ще більше (500 разів!). До речі, в доларово-
му еквіваленті розмір тарифів платежів за 
атмосферні викиди (наприклад, за сірчис-
тим ангідридом у 2006–2007 рр.) у Китаї 
вищі, ніж у Росії чи Україні приблизно у  
4–5 разів. А останніми роками ця різниця 
збільшилася [15]. 

Система платежів (зборів) за порушення 
природного середовища в КНР включає такі 
основні елементи: 
– порядок вилучення коштів у економічних 

суб’єктів; 
– ставки платежів, що встановлюють пев-

ну відповідність між кількісними показ-
никами впливу на природне середовище 
і величиною вилучення коштів; 

– допустимі межі порушення середовища; 
як правило, ставки за понадлімітне по-
рушення середовища збільшуються в 
5 разів. Змінюється і порядок віднесення 
платежів: платежі за порушення сере-
довища в межах лімітних значень спи-
суються на виробничу собівартість підп-
риємств, платежі за понадлімітний 
вплив вилучаються з прибутку. 

З 1993 р. дотепер у Китаї постійно під-
вищувалася ставка платежів за використан-
ня природних ресурсів. Зокрема, збільшен-
ня ставок платежів за свинцево-цинковою, 
мідною та вольфрамовою рудами станови-
ли від 3 до 15 разів. У тому числі, за видами 
руд зростання становило: для свинцево-
цинкової руди – в 3 рази, мідної руди – в 
4 рази, вольфрамової руди – в 15 разів. 

З 2006 р. уряд Китаю почав готувати ре-
форму податкової системи, щоб вирішити 
дві основні нагальні проблеми: по-перше, 
підвищення досить низької ставки платежів; 
по-друге, розширення існуючої бази оподат-
кування. Проте “значна” інфляція (рівень 
якої в 2007 р. становив 6,5%) і міжнародна 
фінансова криза змусили відкласти рефор-
му системи платежів за використання надр. 

Сьогодні плата за забруднення навко-
лишнього середовища в Китаї має два важ-
ливих аспекти: по-перше, через систему 
платежів здійснюється непрямий вплив на 
підприємства з метою зменшення викидів 
до оптимального рівня (інструмент платежу 
не вимагає від підприємців нульового рівня 

викидів); по-друге, плата є одним з важли-
вих каналів збору коштів для охорони на-
вколишнього середовища. У 2005 р. загаль-
на сума платежів за викиди становила 
12,36 млрд юанів (1,78 млрд дол. США), це 
в 6 разів більше, ніж було в 1989 р. 

Ще однією рисою китайської екологічної 
політики, яку слід було б відзначити, є від-
носна гнучкість у впровадженні конкретних 
економічних інструментів. При всій послідо-
вності і твердості в здійсненні природоохо-
ронних заходів чиновники, відповідальні за 
реалізацію екологічної політики, мабуть, не 
забувають головну заповідь керівника: 
“будь-який захід можна реалізовувати лише 
там і тоді, де і коли для цього дозріють 
необхідні умови”. Не запрацювала нова 
екологічна система лише стосовно тисяч 
дрібних підприємств, що функціонують на 
межі своїх фінансових можливостей. На-
вряд чи варто сумніватися в умінні китайсь-
ких чиновників змусити виконувати свої 
приписи. Тому ці “острівці”, не охоплені 
“обов’язковою” системою, швидше за все, 
слід вважати об’єктами, що перебувають у 
режимі очікування, тобто чекають, коли до-
зріють умови, перш за все – фінансові. 

Можливість адміністративного маневру 
для застосування економічного інструмен-
тарію проглядається і у “вилках” тарифів 
платежів за багатьма їх видами. Зокрема, 
ставки земельного податку для однакових 
видів земель відрізняються по міських зем-
лях у 20 разів, по землях сільської місцево-
сті – в 5 разів. Різниця значень максимуму і 
мінімуму у “вилках” ставок платежів за вико-
ристання природних ресурсів становить від 
2 до 60 разів. Існують відмінності у ставках 
платежів і для лісових ресурсів. Ці відмінно-
сті значною мірою зумовлені фінансовими 
можливостями економічних суб’єктів, яким 
належить платити за ресурси. У багатих пі-
внічних районах країни ставка платежу ста-
новить 26%, а в менш успішних південних – 
20% від вартості проданої деревини. Але і в 
одних, і в інших групах регіонів передбачені 
особливі (знижені) ставки платежу – для 
бідних районів. Уже розроблена і готова до 
реалізації в 2007 р. реформа платежів за 
використання надр була відкладена, оскіль-
ки погіршилася економічна ситуація, в країні 
зросла інфляція і стали виявлятися ознаки 
фінансової кризи). 

IV. Висновки 
У дослідженні проаналізовано науково-

методичні підходи до формування та оціню-
вання ефективності еколого-економічних 
інструментів забезпечення раціонального 
природокористування. Виявлено, що різно-
маніття підходів до регулювання природоо-
хоронної діяльності зумовлене неоднорідні-
стю завдань, які потребують вирішення, а 
також неоднорідністю умов господарювання 
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навіть у межах однієї економічної системи. 
У результаті розгляду наукових праць про-
відних фахівців встановлено, що головною 
відмінністю української системи екологічно-
го регулювання є те, що механізми її реалі-
зації не є ефективними, оскільки не ство-
рюють реальних стимулів для енергозбері-
гаючих та природоохоронних заходів. Об-
ґрунтовано, що вітчизняна екологічна полі-
тика стосовно підприємств зорієнтована на 
подолання наслідків екодеструктивних про-
цесів, а стимулювальна еколого-економічна 
політика, котра зорієнтована не на боротьбу 
з наслідками, а на запобігання негативним 
проявам, майже не використовується в ни-
нішніх умовах. 

Водночас гнучкість управління системою 
платежів у КНР полягає не тільки в послаб-
ленні еколого-економічного пресу на фінан-
сово неспроможні господарські суб’єкти, а й 
в істотному посиленні дії економічних меха-
нізмів там, де для цього виникають необхід-
ні передумови, а також – у диверсифікації 
форм реалізації еколого-економічних меха-
нізмів. 
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І. Вступ0 
Необхідність створення передумов для 

формування і розвитку в кожному регіоні, міс-
ті України сучасного виробничого комплексу, 
здатного до розвитку та забезпечення внут-
рішніх потреб, нарощування експорту конку-
рентоспроможної продукції та послуг, збіль-
шення обсягів виробництва наукоємної про-
дукції на основі якнайповнішого використання 
ресурсного потенціалу регіону залишається 
одним з основних завдань державної регіо-
нальної політики України від часів її прийнят-
тя. Конструктивний підхід до удосконалення 
державної системи регулювання територіа-
льних аспектів розвитку національної еконо-
міки передбачає урахування регіональної 
специфіки під час розроблення економічної, 
соціальної, фінансової політики держави, 
формування для кожної територіальної оди-
ниці власного комплексного господарського 
механізму, який охопив би усі сфери економі-
чного і соціального розвитку, що потребує 
подальшого удосконалення аналітико-
синтетичного забезпечення механізму про-
гнозування і програмування економічного ро-
звитку країни, особливо у довгостроковій пе-
рспективі. Проблемам прогнозування еконо-
мічного і соціального розвитку країни і регіо-
нів присвячено багато праць українських нау-
ковців, зокрема Ю. Бажала, В. Бакуменка, 
Є. Бойка, В. Гейця, О. Осауленка та ін. Разом 
з тим, сучасні якісні і, особливо, кількісні про-
гнозні прорахування сценаріїв розвитку наці-
ональної економіки і її територіальних скла-
дових, здійснені у більшості наукових праць, 
мають загальний суттєвий недолік: вони за-
сновані на використанні моделей передба-
чення рівня показників економічного розвитку 
країни і регіонів на основі екстраполяції існу-
ючих в економіці тенденцій на певний промі-
жок часу у майбутньому. Такий підхід обме-
жує можливість завчасного виявлення відхи-
лень у перебігу економічних і соціальних про-

0  Шкрабак І.В., 2012 

цесів і явищ, виникнення нових тенденцій і 
закономірностей економічного розвитку і, як 
результат, підвищення ефективності держав-
ного регулювання економічного розвитку кра-
їни та регіонів. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є аналіз кількісних змін у 

господарських комплексах регіонів України і 
їх впливу на показники економічного та со-
ціального розвитку територій з метою вияв-
лення нових тенденцій і закономірностей в 
економіці країни та регіонів і визначення 
напрямів удосконалення системи прогнозу-
вання і програмування економічного розвит-
ку країни та її територій. 

ІІІ. Результати 
Наявність і поєднання певних природно-

географічних, історико-культурних, демо-
графічних, політичних і адміністративних 
факторів, що формують регіон як частину 
території держави, в межах якої функціонує 
певний комплекс галузей виробництва, рин-
кової і соціальної інфраструктури, є визна-
чальними і у процесі формування регіона-
льної структури економіки, тобто комплексу 
господарських утворень на окремих терито-
ріях. Характерною рисою для України на 
початкових етапах соціально-економічного 
реформування був вибір адекватної її соці-
ально-економічним умовам економічної по-
літики, що могла б сприяти найбільш ефек-
тивному використанню ресурсів і зниженню 
суспільних витрат її реалізації. При станов-
ленні ринкових відносин, насамперед, зрос-
тала важливість вирішення проблем розви-
тку господарства окремих регіонів. Однак 
тривалий час регіональні аспекти економіч-
них відносин ігнорувалися, хоча саме ці ас-
пекти зумовили певні тенденції, що є найха-
рактернішими рисами соціально-економіч-
ного стану регіонів України. Спрямованість 
регіонального господарського комплексу у 
русло саморозвитку для здійснення розши-
реного економічного відтворення і відповід-
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ність конкретних цілей структурної транс-
формації економіки регіону є інваріантним 
змістом будь-яких стратегічних планів, про-
грам, заходів, які розроблялися у межах 
державної регіональної політики від часу 
здобуття незалежності. Наукова думка ак-
центувала необхідність посилення уваги до 
регулювання розвитку територій, пошуку 
оптимальних співвідношень між централіза-
цією і делегуванням повноважень місцевим 
органам управління, нівелювання розбіжно-
стей між регіонами-лідерами і регіонами, 
неблагополучними з погляду соціально-еко-
номічного стану, тобто досягнення гармо-
нійного розвитку регіонів і держави в цілому. 
З урахуванням цих завдань державна регіо-
нальна політика покликана забезпечити фо-
рмування оптимальної високоефективної 
структури господарства регіонів, яка б спри-
яла їхньому комплексному розвитку на ос-
нові природно-ресурсного, виробничо-еко-
номічного, науково-технічного та людського 
потенціалів, наявної інфраструктури, істори-
ко-культурних надбань і традицій з викорис-
танням переваг та можливостей геополітич-
ного стану регіону. Необхідність реалізації 
визначених цільових настанов об’єктивно 
зумовлює посилення уваги до наукового 
обґрунтування загальних контурів можливих 
змін у соціально-економічному стані регіонів 
і країни в цілому, визначення альтернатив-
них шляхів і строків досягнення запланова-
них змін у процесі регіонального розвитку, 
тобто до економічного прогнозування. 

Концептуальні положення прогнозування 
соціально-економічного розвитку регіону 
включають цільові завдання на перспекти-
ву, які формуються виходячи з аналізу фак-
тичного стану економіки, її соціального рівня 
та ресурсних можливостей. Проведення 
цільового аналізу соціально-економічного 
розвитку регіону має на меті визначення: 
– стану і перспектив розвитку регіону як ор-

ганічної складової соціально-економічної 
системи країни; 

– тенденцій соціально-економічного зрос-
тання регіону порівняно з розвитком со-
ціально-економічної системи країни з 
метою визначення основних напрямів 
зростання; 

– характерні особливості та вплив внутрі-
шніх чинників на розвиток регіону, рі-
вень імовірності збереження темпів зро-
стання в майбутньому. 

У науковій літературі висвітлено понад сто 
різних методів прогнозування, які мають скла-
дну класифікацію, але з позицій придатності 
для вирішення завдань прогнозування соціа-
льно-економічного розвитку регіону (далі – 
СЕРР) можна виділити чотири основні групи: 
інтуїтивні, суб’єктивні, евристично-екстраполя-
ційні, експлікативні. 

Методологічні засади аналізу і прогнозу-
вання СЕРР мають певні особливості, на 
наявність яких вказано в праці Є. Бойко [1]: 
– прогнози СЕРР не можуть бути зведені 

до набору взаємно погоджених показни-
ків, оскільки через вплив випадкових 
процесів і відхилень, які порушують які-
сну однорідність прогнозних тенденцій, 
прогнози є варіантними або навіть аль-
тернативними; 

– сценарій СЕРР має враховувати умови 
розвитку національної економіки, які 
впливають на розвиток регіонів; 

– сценарій СЕРР визначається внутріш-
ньорегіональними факторами розвитку, 
зокрема наявним економічним і вироб-
ничим потенціалом, природними і тру-
довими ресурсами, рівнем розвитку ре-
гіональної інфраструктури тощо. 

Виникнення кількох можливих сценаріїв 
СЕРР, зумовлене варіативністю прогнозного 
розвитку регіонів, пропорційно збільшує об-
сяги аналітико-синтетичного опрацювання 
показників стану регіональної економічної 
системи і їх динаміки. У зв’язку з цим набуває 
особливого значення раннє виявлення нових 
тенденцій і закономірностей, що виникають у 
процесі СЕРР. Своєчасна ідентифікація но-
вих економічних явищ і процесів, які виника-
ють як результат розвитку національної еко-
номіки і відповідної реакції регіональної еко-
номічної системи, дасть змогу уточнити про-
гнозні показники СЕРР до настання визначе-
ного терміну і передбачити заходи корегу-
вання траєкторії регіонального розвитку. Крім 
того, урахування нових тенденцій і закономі-
рностей, що були виявлені, дасть можливість 
підвищити якість як експертних оцінок май-
бутнього стану регіону, так і експлікативних 
моделей СЕРР і країни в цілому. 

Виходячи з викладеного, було проведено 
аналіз кількісних параметрів структурної 
трансформації господарських комплексів за 
період 2001–2010 рр. по регіонах України. 
Дослідження проводилося на основі даних 
Держкомстату України [2] і дало змогу ви-
явити такі особливості структурного розвит-
ку господарських комплексів регіонів. 

Дані Єдиного державного реєстру підпри-
ємств, організацій та установ України (далі – 
ЄДРПОУ) – автоматизованої системи збиран-
ня, нагромадження та опрацювання даних 
про всіх юридичних осіб, відокремлені підроз-
діли юридичних осіб, що знаходяться на тери-
торії України, а також відокремлені підрозділи 
юридичних осіб України, що знаходяться за її 
межами, – свідчать про стійке зростання кіль-
кості суб’єктів ЄДРПОУ на території всіх регі-
онів країни. Для унаочнення цієї інформації на 
рис. 1 показано динаміку кількості суб’єктів 
ЄДРПОУ у промислово розвинених регіонах 
України у 2001–2010 рр., яка має висхідну те-
нденцію по всіх досліджених регіонах. 
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Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів ЄДРПОУ у промислово розвинених регіонах України  
у 2001–2010 рр. (дані на початок року) 

 
Аналіз темпів щорічного приросту кількості 

суб’єктів ЄДРПОУ по регіонах засвідчив, що 
вони, незважаючи на вихідні умови структур-
них трансформацій у кожному регіоні, які сут-
тєво різнилися між собою і демонстрували 
різні темпи приросту, з 2003 р. гранично збли-
зилися між собою й демонструють однакові 
тенденції: незначне зростання до 2006 р., а 

потім такий самий дружний спад. Окремо за-
уважимо: зменшення темпів приросту кількос-
ті суб’єктів ЄДРПОУ по всіх регіонах України 
фіксується за два роки до початку світової 
фінансової кризи. На рис. 2 подано описані 
тенденції для 8 регіонів України, до яких 
включено як сільськогосподарські, так і про-
мислові регіони для порівняння. 
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Рис. 2. Темпи приросту кількості суб’єктів ЄДРПОУ по регіонах України у 2001–2009 рр., % 
 
Другою особливістю структурної перебу-

дови господарських комплексів регіонів Украї-
ни останніми роками виявився той факт, що 
зростання кількості підприємств, організацій і 
установ на їх територіях вплинув на інші пока-
зники регіонального розвитку дуже незначним 
чином. Зв’язок між темпами приросту кількості 

суб’єктів ЄДРПОУ та іншими характеристика-
ми СЕРР визначався за допомогою кореля-
ційного аналізу ППП MS Excel. За результа-
тами аналізу отримано коефіцієнти попарної 
кореляції темпів кількісного зростання госпо-
дарських комплексів регіонів та індексів про-
мислової продукції за регіонами, серед яких 
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найвищій показник має Тернопільська об-
ласть (R = 0,3674), а найнижчий – Донецька 
область (R = 0,1909). Коефіцієнти попарної 
кореляції темпів зростання кількості ЄДРПОУ 
та індексів сільськогосподарської продукції 
коливаються на рівні від R = 0,1678 в Одесь-
кій області до R = 0,4014 у Кіровоградській. 

Невисока кореляція спостерігається між 
темпами приросту кількості підприємств, 
організацій і установ та кількості найманих 
працівників по регіонах України, при цьому 
зв’язок має зворотний характер, що може 
свідчити про тенденцію до зменшення кіль-
кості штатних працівників на підприємствах 
України і кількісне зростання за рахунок 
утворення малих підприємств і суб’єктів під-
приємницької діяльності. 

Дещо тісніший зв’язок спостерігається 
між темпами приросту кількості суб’єктів 
ЄДРПОУ і кількості працевлаштованих (ко-
ефіцієнти кореляції на рівні 0,4–0,6), що 
може пояснюватися тим, що значна частина 
осіб працевлаштовується за рахунок новос-
творених малих підприємств. Ця гіпотеза 
підтверджується також виявленими тенден-
ціями до зростання кількості найманих пра-
цівників малих підприємств і частки найма-
них працівників малих підприємств у зага-
льній їх кількості, які є характерними для 
всіх без винятку регіонів України. Кількісні 
дані, що унаочнюють виявлені закономірно-
сті, представлені на прикладі промислово 
розвиненої Донецької і переважно аграрної 
Сумської областей у табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця окремих показників соціально-економічного розвитку  
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2002 8,6 –4,2 19,7 104 3,9 –7,5 57,4 103 
2003 2,8 –2,8 3,5 119 3,3 –5,4 1,0 117 
2004 2,9 –1,8 5,7 112 1,9 –4,8 31,9 108 
2005 3,0 –0,5 7,4 92 2,9 –4,7 –4,2 113 
2006 3,7 0,0 –7,3 106 4,2 0,8 –4,3 104 
2007 4,3 1,3 10,8 108 1,1 –1,0 –1,0 108 
2008 2,8 –1,2 –7,2 92 1,6 –2,0 0,0 106 
2009 2,5 –8,7 –37,1 78 0,8 –8,5 –47,0 83 

 
Описані вище тенденції і закономірності 

структурних трансформацій господарських 
комплексів регіонів, отримані за допомогою 
евристично-екстраполяційних методів, пот-
ребують, з одного боку, осмислення й відо-
браження в експлікативних моделях СЕРР, 
а з іншого – перегляду принципів ефектив-
ної взаємодії механізмів цілепокладання та 
прогнозування розвитку національної еко-
номіки на державному рівні. Стан, що скла-
вся, є результатом нормативного прогнозу-
вання у межах моделі “згори донизу”, яка 
була актуальною для трансформаційного 
періоду в економіці України з його супереч-
ливими процесами, коли спроби передбачи-
ти всі можливі і бажані варіанти довгостро-
кової динаміки кожного регіону без ураху-
вання тенденцій розвитку економіки країни в 
цілому виявлялися безперспективними. 

Консервація домінуючого підходу від за-
гального до часткового, тобто від варіантів 
розвитку соціально-економічної системи 
країни до обґрунтування прогнозу в межах 
конкретного регіону з урахуванням його 
специфіки й особливостей, характерного 
для командно-адміністративної системи 
управління економікою, в умовах сьогоден-

ня нівелює прояви саме цієї специфіки та 
особливостей регіонів, які повинні зумовити 
для кожного з них вибір власного, найбільш 
ефективного шляху розвитку. 

IV. Висновки 
Процес прогнозування СЕРР передбачає 

встановлення мети або комплексу цілей та 
узгодження всіх етапів процесу розроблен-
ня прогнозу з поставленими завданнями та 
визначеними цілями. Найбільш ефективного 
визначення тенденцій розвитку великих си-
стем можна досягати поєднанням дослідно-
го (пошукового) і нормативного прогнозу-
вання, які забезпечують одночасно як оцінку 
перспективних тенденцій розвитку економі-
ки, так і визначення шляхів і термінів досяг-
нення бажаного стану економічного та соці-
ального розвитку країни і її регіонів на осно-
ві досягнутих результатів і встановлених 
орієнтирів. Виявлені в дослідженні особли-
вості структурної перебудови економік регі-
онів як складових національної економіки 
свідчать не тільки про недостатню ефектив-
ність і результативність функціонування та-
ких механізмів регулювання регіонального 
економічного розвитку, як прогнозування і 
програмування СЕРР, а й про об’єктивну 
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потребу виваженого і методично та органі-
заційно забезпеченого переходу до моделі 
формування прогнозів соціально-економіч-
ного розвитку держави і регіонів за принци-
пом “знизу догори”. Такий принцип передба-
чає встановлення цілей і шляхів їх досяг-
нення на місцях і донесення їх на держав-
ний рівень. Держава у цьому випадку покли-
кана виконувати функції координації і конт-
ролю за реалізацією політики регіонального 
розвитку, яку узгоджує із загальнодержав-
ними пріоритетами соціально-економічного 
розвитку. Така модель притаманна країнам 
з досить високо розвиненими ринковими 
умовами господарювання і передбачає 
більш високий рівень самостійності (авто-
номності) СЕРР, що забезпечує формуван-
ня такого соціально-економічного середо-
вища, в межах якого території, які мають 
наділену законом самостійність, підвищують 
відповідальність регіональних та місцевих 
органів влади й управління за вирішення 
поточних та перспективних проблем тери-
торій. У такому разі механізм прогнозування 
і програмування СЕРР має передбачати 

можливість виконання закріпленої за дер-
жавою функції контролю. У разі відхилення 
результатів СЕРР від критеріїв сталості або 
відхилення регіональної системи від досяг-
нення цільових орієнтирів сталості розвитку 
держава матиме змогу реалізовувати регу-
лятивну функцію регіонального розвитку, 
залишаючи право і реальну можливість ре-
гіонів іти власним шляхом розвитку, означе-
ним цілями і забезпеченим ресурсами. 
Структура господарського комплексу тери-
торіального утворення, її кількісні і якісні 
зміни за умови реалізації такої моделі 
об’єктивно зумовлюватимуться ієрархією 
цілей економічного і соціального розвитку та 
наявними у нього ресурсами. 
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В статье проанализированы и выявлены новые тенденции влияния количественных из-
менений в структурах хозяйственных комплексов регионов на отдельные показатели их 
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, до-
говірних відносин, різке звуження сфери державного впливу на розвиток процесів виробницт-
ва і розподілу матеріальних благ потребують нових підходів до використання фінансово-
кредитного механізму в управлінні економікою. Особливого значення у зв’язку з цим набува-
ють питання страхування, що враховує інтереси суверенних суб’єктів держави і спрямоване 
на створення для них рівних умов для переходу до ринкових відносин. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, економіка, конкуренція, кризові умови, пе-
рестрахування, страховий договір. 

 
І. Вступ0 
Актуальність вивчення страхового ринку 

зумовлена стабільним зростанням останні-
ми роками в Україні попиту на страхові пос-
луги, що пояснюється його впливом на соці-
ально-економічну стабільність суспільства і 
належністю до кола чинників, які безпосе-
редньо визначають рівень економічної без-
пеки країни. Український страховий ринок 
перебуває на шляху поступового інтегру-
вання у світовий, що підтверджується всту-
пом України до СОТ. Тому важливо оцінити 
місце вітчизняного страхового ринку в еко-
номіці держави. 

На сьогодні питання проблем розвитку 
страхової діяльності в Україні висвітлені 
багатьма вітчизняними авторами. Зокрема, 
тенденції функціонування цього сектора 
економіки вивчають такі вітчизняні автори, як 
Н. Внукова, О. Філонюк, М. Бабенко, Б. Гро-
зовський, О. Шойхеденко, Я. Мейзнер, які 
аналізують наслідки фінансової кризи для 
страхової галузі. Проте дотепер відсутня 
загальнодержавна програма, яка б перед-
бачала послідовність дій щодо виходу стра-
хового ринку з кризи, вдосконалення меха-
нізму регулювання галузі. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – узагальнити основні тенде-

нції функціонування страхових компаній на 
вітчизняному страховому ринку в кризових 
умовах та визначити перспективи розвитку 
страхового ринку України на короткостроко-
ву перспективу. 

ІІІ. Результати 
Ринок страхових послуг залишається 

найбільш капіталізованим серед інших не-
банківських фінансових ринків. Загальна 
кількість страхових компаній станом на 

0  Шматко К.А., Нестеренко Н.В., 2012 

31.03.2011 р. становила 453, у тому числі 
СК “Life” – 66 компаній, СК “non-Life” – 
387 компаній (станом на 31.03.2010 р. – 
444 компанії, у тому числі СК “Life” – 
70 компаній, СК “non-Life” – 374 компанії). У 
І кварталі 2011 р. на ринку страхування від-
булося незначне “пожвавлення”, при цьому 
показники ще не досягли докризових значень. 
Порівняно з І кварталом 2010 р. на 
1395,2 млн грн (29,7%) збільшився обсяг на-
дходжень валових страхових премій, обсяг 
чистих страхових премій збільшився на 
315,9 млн грн (11,5%). Основним фактором 
зростання валових страхових премій, порів-
няно з І кварталом 2010 р., стало збільшення 
обсягу внутрішнього перестрахування на 
1079,3 млн грн (55,4%). Разом із цим, відсте-
жується тенденція зменшення питомої ваги 
чистих страхових премій у валових страхових 
преміях протягом останніх періодів: І квартал 
2008 р. – 69,3%; І квартал 2009 р. – 67,3%; 
І квартал 2010 р. – 58,5%; І квартал 2011 р. – 
50,3%. Основними змінами за видами стра-
хування, що вплинули на це, є зростання чи-
стих страхових премій з таких видів страху-
вання, як: страхування життя (збільшення 
чистих страхових премій на 84,6 млн грн 
(51,4%)); страхування фінансових ризиків 
(збільшення чистих страхових премій на 
60,4 млн грн (39,8%)); медичне страхування 
(збільшення чистих страхових премій на 
47,3 млн грн (19,6%)). За І квартал 2011 р. 
відстежується тенденція зростання деяких 
показників страхової діяльності. Так, при зро-
станні на 11,5% обсягів чистих страхових 
премій, на 21,1% зросли обсяги сформованих 
страхових резервів. На 12,6% зріс обсяг ак-
тивів, визначених законодавством для на-
дання коштів страхових резервів. Порівняно з 
І кварталом 2010 р. на 8,3% зменшилися ва-
лові страхові виплати/відшкодування, обсяг 
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чистих страхових виплат зменшився на 8,6%. 
На зменшення чистих страхових виплат, на-
самперед, вплинули такі зміни: на 56,7 млн 
грн (8,7%) зменшилися чисті страхові виплати 
з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, “Зелена 
картка”); на 79,6 млн грн (28,5%) зменшилися 
виплати зі страхування фінансових ризиків; 
на 27,9 млн грн (85,4%) зменшилися виплати 
зі страхування кредитів. 

До основних показників діяльності стра-
хового ринку належать: 
– кількість договорів страхування, укладе-

них протягом звітного періоду; 
– страхова діяльність; 
– перестрахування; 
– страхові резерви [1]. 

Основні показники діяльності страхового 
ринку та його динаміка подані в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 

 Одиниці  
виміру На 31.03.2010 р. На 31.03.2011р. 

Зміни 
31.03.2011/31.03.2010 

Сума, млн грн Питома вага, % 
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду 

Кількість договорів, крім 
договорів з обов’язкового 
страхування від нещасних 
випадків на транспорті, у 
тому числі: 

тис. од. 5253,2 5562,5 309,3 5,9 

– зі страхувальниками – 
фізичними особами тис. од. 4575,7 4753,4 177,7 3,9 

Кількість договорів з 
обов’язкового 
особистого страхування від 
нещасних 
випадків на транспорті 

тис. од. 118458,8 135532,8 17074 14,4 

Страхова діяльність 
Валові страхові премії млн грн 4697,7 6092,9 1395,2 29,7 
Валові страхові виплати млн грн 1255,8 1152,0 –103,8 –8,3 
Рівень валових виплат % 26,7 18,9 – – 
Рівень чистих виплат % 45 36,9 – – 

Перестрахування 
Сплачено на перестраху-
вання млн грн 2263,6 3381,0 1117,4 49,4 

Виплати, компенсовані пере-
страховиками млн грн 55,7 88,8 33,2 59,6 

Отримані страхові премії від 
перестрахувальників – 
нерезидентів 

млн грн 29,1 113,3 84,2 289,3 

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам – 
нерезидентам 

млн грн 236,6 172,9 –63,7 –26,9 

Страхові резерви 
Обіг сформованих страхо-
вих резервів: млн грн 9428,9 11421,4 1992,5 21,1 

– резерви зі страхування 
життя; млн грн 1847,1 2288,9 441,8 23,9 

– техничні резерви млн грн 7581,9 9132,5 1550,6 20,5 
 
Кількість страхових компаній (СК) станом 

на 31.03.2011 р. становила 453, з яких 
66 СК зі страхування життя (СК “Life”) та 
387 СК, що здійснювали види страхування 
інші, ніж страхування життя (СК “non-Life”). 

Це означає, що загальна кількість страхових 
компаній в Україні за рік збільшилась на 9. З 
цих даних можна зробити висновок, що 
страхова діяльність досі є актуальною та 
набуває подальшого розвитку (табл. 2) [3]. 

Таблиця 2 
Кількість страхових компаній у період 31.03.2010 р. – 31.03.2011 р. 

Кількість страхових компаній На кінець кварталу 
31.03.2010 р. 31.03.2011 р. 

Загальна кількість  444 453 
у т. ч. СК “non-Life” 374 387 
у т. ч. СК “Life” 70 66 

 
Що стосується сьогодення у страховій 

діяльності, то видно, що страховий ринок 
досить швидко розвивається, але чи буде 
спостерігатися тенденція до зростання у 
2012 році? Деякі експерти стверджують, що 
2012 р. буде роком справжнього відновлен-
ня і перетворення страхового ринку, який, 

можливо, навіть за показниками зрівняється 
з докризовим роком. Однак чи здійсниться 
це? 

По-перше, відсутня основна передумова 
для піднесення ринку – попит клієнтів. 
Страхувальники мають величезні сумніви 
щодо страхових компаній. Крім того, реаль-

 36 



Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
ний попит досить низький, і більшість покуп-
ців страхових послуг, у яких договори стра-
хування вже призупинили свою дію через 
закінчення терміну страхування, серйозно 
думають про те, щоб не продовжувати їх 
дію надалі. Така сама ситуація з позичаль-
никами банків, які, погасивши кредит, у по-
дальшому продовженні страхування свого 
майна не бачать сенсу. Варто пам’ятати 
також про те, що Україна тісно пов’язана з 
явищами у світовій економіці. І наступна 
хвиля рецесії, особливо в “євросоюзному” 
регіоні, при виправданні цього сценарію мо-
же досить сильно зачепити нашу країну. 
Тому не виключено, що динаміка страхового 
ринку в цьому році буде на рівні  
2010–2011 рр., а піднесення, якщо і буде, то 
незначним, на рівні 5–15%. 

По-друге, наміри Державної комісії з ре-
гулювання ринків фінансових послуг України 
щодо скорочення страхового ринку, метою 
яких було позбутися “поганих” страхових 
компаній і дати можливість працювати тіль-
ки “хорошим”, так і не реалізувалися. Є пі-
дозри, що і в майбутньому кількість “пога-
них” компаній на ринку значно не зменшить-
ся. Хіба що буде наявний незначний відплив 
тих страховиків, які вирішать згорнути свою 
діяльність самостійно, а також тих, які прос-
то не зможуть працювати за умовами ново-
го Податкового кодексу. 

По-третє, автострахування, напевно, так 
і залишиться основним видом, на який бу-
дуть робити ставку страховики, оскільки во-
но дає страховим компаніям велику частку 
премій і відмовитися від цього – рівноцінно 
втраті своєї страхової діяльності. Особливо 
це стосується ОСАГО, яке після підвищення 
ціни стало для більшості компаній головним 
видом страхування. Якраз ОСАГО у 2012 р. 
стане виходити на перший план. Інша спра-
ва, як це все позначиться на збитковості і 
платоспроможності страховиків? Слід ура-
ховувати, що значна частка автострахуван-
ня (40–50% і більше) в портфелі страхови-
ка – це великий ризик можливої дестабілі-
зації роботи самої компанії, який може в по-
єднанні з неадекватною тарифною політи-
кою довести страховика, навіть найбільшого 
і стабільного, до банкрутства [2]. 

По-четверте, деякі страхові компанії, які 
так і не змогли впоратися зі зменшенням 
страхових платежів, скороченням резервів і 
зростанням обсягів страхових відшкоду-
вань, змушені будуть приєднатися до більш 
сильних і стабільних страхових компаній 
або будуть продані. Напевно, продовжиться 
тренд концентрації ринку, який призведе до 
того, що переважна частина ринку буде на-
лежати найбільшим 20–30 страховим ком-
паніям. 

По-п’яте, через те, що у 2011 р. спостері-
галося певне затишшя в динаміці страхових 

тарифів, не виключено, що цього року стра-
хові тарифи перегляне більшість учасників 
ринку. Що стосується КАСКО, то тут обста-
новка багато в чому буде залежати від ди-
наміки кредитного та автомобільного ринків, 
а ще й від збитковості страхування. Тому, 
якщо збільшення вартості і не виявиться 
повсюдним, то в деяких страховиків тенде-
нція до цього все одно може бути наявною, 
імовірно, на 10–20% [5]. 

ЛСОУ виділяє такі основні пріоритети у 
галузі розвитку страхового сектора до 
2015 р.: 

1. Забезпечення оновлення та вдоскона-
лення приватного й соціального страхового 
захисту громадян та підприємців шляхом 
створення конкурентного, ефективного рин-
ку з олігопольною структурою, розширення 
кількості добровільних видів страхування, 
розширення страхового поля, зокрема дося-
гнення як мінімум таких показників: 
– 98% охоплення страхуванням цивільної 

відповідальності; 
– 15–20% охоплення КАСКО; 
– 50% охоплення страхування житла; 
– 33% охоплення страхування нерухомос-

ті з базовим покриттям від стихійного 
лиха; 

– щонайменше п’ять видів фермерського 
страхування та страхування врожаїв; 

– щонайменше 30 різних видів покриття 
професійної відповідальності та страхо-
вих гарантій; 

– щонайменше 20% покриття приватними 
пенсійними схемами; 

– щонайменше 10% охоплення приватним 
медичним страхуванням. 

2. Адаптація українського страхового се-
ктора до світових вимог фінансового регу-
лювання й нагляду. Для цього необхідно: 
– розробити регулярно оновлюваний За-

кон “Про страхування” та його юридичну 
основу – щонайменше 10 різноманітних 
нормативно-правових актів зі звітуван-
ня, обліку, захисту споживачів; 

– забезпечити умови співпраці з найбіль-
шими європейськими та світовими між-
народними організаціями, такими як Єв-
ропейський Союз, ОЕСР, МВФ, Світовий 
банк, узгодження діяльності, створення 
мережі, а пізніше – інтеграцію різних 
страхових компаній (фінансових конгло-
мератів) та клієнтів, а також їх ефектив-
них і дієвих органів нагляду. 

Основна мета цих заходів – створення 
українського страхового сектора, який стане 
рушійною силою розвитку української еко-
номіки, буде конкурентним на світовому ри-
нку, створюватиме стабільні й бажані робочі 
місця для українців, а також стане безпеч-
ним об’єктом інвестицій для внутрішніх і за-
кордонних інвесторів з високим рейтингом. 
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IV. Висновки 
З проведеного дослідження випливає, 

що негативний тренд, який спостерігається 
зараз в українській економіці, призведе до 
реструктуризації страхового ринку. Страхо-
вий ринок завдяки майбутній імовірній кон-
центрації отримає новий поштовх для роз-
витку, що дасть йому змогу посісти чільне 
місце в економіці держави. 

Однією з необхідних передумов виходу з 
кризового стану та подальшого розвитку 
страхового ринку України є відновлення до-
віри до страхової галузі. Для цього потрібно 
більш широко інформувати населення про 
економічну діяльність страхування, про стан 
страхового ринку і державний контроль за 
його діяльністю, а також упроваджувати нові 
привабливі для населення види фінансових 
послуг [4]. Важливо активізувати роль дер-
жави та її органів у зміцненні страхового 
ринку України та привести вітчизняний 
страховий ринок у відповідність зі світовими 
стандартами. 

Основними напрямами подальших нау-
кових досліджень у сфері проблем розвитку 
вітчизняного страхового ринку, вважаємо, 

мають стати питання вдосконалення меха-
нізмів регулювання страхового ринку як на 
загальнодержавному, так і на регіональному 
рівнях, а також питання антикризового 
управління у страхових компаніях. 
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У статті запропоновано визначення соціально-економічної ефективності системи опо-
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І. Вступ0 
Визначення напрямів подальшого розвитку 

економічної, політичної, соціальної, культурної 
сфер життя країни є важливим завданням 
органів державної влади. Податкова система, 
крім функції наповнення дохідної частини бю-
джету, впливає на економічний розвиток та є 
інструментом перерозподілу коштів, забезпе-
чення функціонування соціальної сфери. 
Якість роботи податкової системи відобража-
ється в її ефективності функціонування. 

Дослідження податкової системи здійс-
нено у працях багатьох зарубіжних та вітчи-
зняних учених. Теорію оподаткування та 
економічної ефективності розроблено у 
працях Дж. Стігліца [13]. Ефективність фун-
кціонування податкової системи розглянуто 
у працях В. Вітлінського, Е. Сидорової, 
С. Соломенко [3; 11; 12]. Соціальну складо-
ву ефективності податкової системи дослі-
джено Д. Черненко [14]. Питання підтримки 
туристичної галузі з боку держави вирішу-
ють О. Колотуха, А. Охріменко [6; 8]. 

ІІ. Постановка завдання 
Актуальною є проблема розгляду соціа-

льно-економічної ефективності системи опо-
даткування однієї з галузей економіки Украї-
ни – туристичної, яка при належній підтримці 
може давати значну частку доходів до дер-
жавного бюджету. Тому метою цієї статті є 
побудова поняття соціально-економічної 
ефективності системи оподаткування в галузі 
туризму за допомогою економіко-математич-
ного моделювання. 

0  Бакурова А.В., Діденко А.В., 2012 

ІІІ. Результати 
У сучасній Україні туристична галузь є не-

державним сектором економіки, який створю-
ють туроператори та турагенти. Ця галузь еко-
номіки водночас несе економічні функції – за-
безпечення економічної вигоди, й соціальні – 
це оздоровлення населення, відновлення його 
працездатності, підвищення рівня культури та 
соціальної взаємодії, особливо це стосується 
соціально вразливих верств населення: моло-
ді, людей пенсійного віку, інвалідів та ін. 

На сучасному етапі концепція соціально-
го туризму [6] базується на трьох основних 
принципах: 

1) забезпечення відпочинком та оздоро-
вленням кожного члена суспільства шляхом 
залучення до середовища туризму людей з 
низьким рівнем доходів; 

2) субсидіювання туристських поїздок не-
заможних громадян; 

3) участь державних і суспільних струк-
тур у розвитку туризму. 

Влада відіграє значну роль у розбудові со-
ціального туризму, але повністю перекладати 
його фінансування на державу є помилковим. 
Законодавча підтримка органів державної та 
місцевої влади створює сприятливі умови для 
бізнесу завдяки введенню пільгової шкали 
оподаткування на послуги, що надаються за-
кладами соціального туризму, з оздоровлен-
ня, туристсько-екскурсійного обслуговування, 
виготовлення та прокату туристського споря-
дження, а також щодо податків на майно за-
кладів соціального туризму, на утримання 
об’єктів соціально-культурної сфери. 
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В інформаційному суспільстві, де голов-
ним виміром є людина, метою розвитку є не 
тільки економічне зростання, а й задоволен-
ня соціальних потреб. Одним з джерел за-
безпечення потреб є податкові надходження. 
Тому податкова політика держави повинна 
не тільки сприяти наповненню дохідної час-
тини бюджету, а й гарантувати виконання 
визначених законодавством стандартів жит-
тя людини шляхом перерозподілу коштів. 

Сукупність загальнодержавних та місце-
вих податків і зборів, що справляються в 
установленому Податковим кодексом поряд-
ку, становить податкову систему України [9]. 

Під системою оподаткування ми будемо 
розуміти сукупність форм і методів стягнен-
ня податків і зборів (обов’язкових платежів) 
до бюджетів та до державних цільових фо-
ндів, що справляються у встановленому 
законами України порядку. 

Система оподаткування держави є соці-
ально-економічною системою, тому при по-
будові семантичної моделі соціально-еконо-
мічної ефективності системи оподаткування 
[1] будемо виокремлювати дві взаємозумо-
влені її складові – соціальну та економічну. 

Під економічною складовою розуміємо 
ефективне функціонування податкової сис-
теми, яке будується на раціональному спів-
відношенні інтересів держави у забезпечен-
ні максимальних податкових надходжень та 
платників податків при встановленні таких 
ставок, які б надавали можливість розвитку 
бізнесу та громади в цілому. 

Соціальною складовою вважаємо спра-
ведливий перерозподіл державних коштів, 

створення гідних умов праці та забезпечен-
ня незахищених верств населення. Соціа-
льна складова ефективності відображає 
вплив економічних рішень держави на соці-
альну сферу суспільства. 

Якість роботи податкової системи відо-
бражається в ефективності її функціонуван-
ня. Соціально-економічна ефективність сис-
теми оподаткування (далі – СЕЕСО) України 
складається з ефективності областей країни 
як її підсистем. В основу розуміння поняття 
СЕЕСО покладено триєдиний погляд секто-
рів суспільства: “бізнес – влада – громада”. 

З погляду бізнесу ефективна податкова 
система передбачає мінімізацію податкових 
та неподаткових платежів. За існуючої по-
даткової системи одним із чинників мінімі-
зації платежів є можливість зменшення бази 
оподаткування за рахунок застосування по-
даткових пільг. Але з погляду економічної 
теорії [13] така політика держави є хибною 
та призводить до “замкненого кола”. Збіль-
шення податкових пільг має наслідком зрос-
тання податкових ставок для забезпечення 
визначених урядом податкових надходжень. 
Високі податкові ставки погіршують еконо-
мічне становище та сприяють пошуку шля-
хів ухилення від оподаткування для бізнесу, 
або ж переходу в “тінь”. Збільшення коштів, 
що знаходяться в “тіні”, призводить до ско-
рочення податкової бази, яке зумовлює по-
дальше збільшення податкових ставок. Та-
кий негативний зворотний зв’язок можна 
зобразити за допомогою орграфа (рис. 1). 

 
Податкова ставка

Обсяг тіньової економікиПільги

Податкова база –
+

+ +

 
 

Рис. 1. Негативний зворотний зв’язок за умови використання податкових пільг 
 
Наведемо такі визначення. За економіч-

ним словником, ефективність – результатив-
ність процесу, операції, проекту, яка визна-
чається як відношення ефекту, результату 
до витрат на його отримання [2]. Ефект – 
результат, який досягається у матеріально-
му, грошовому, соціальному його виразі [2]. 

Поняття ефективності є дискусійним, але, 
як правило, під ефективністю розуміють від-
ношення отриманого (позитивного, негативно-
го) ефекту (у грош. од.) до витрат (у грош. од.) 
на його досягнення. Отже, для її визначення 
необхідно знати ефекти та відповідні витрати 
держави для досягнення таких ефектів. 

Визначимо показники, що відображають 
соціально-економічну ефективність (далі – 
СЕЕ) системи оподаткування, окремо для ко-
жного з агентів; ці показники поділено на соці-
альну та економічну ефективність (рис. 2). 

Введемо економічні показники для ви-
значення економічної складової ефективно-
сті. Визначимо їх для держави. Економіч-
ність оподаткування ДЕ1 є одним з принци-
пів податкового законодавства України, 
який передбачає установлення податків та 
зборів, обсяг надходжень від сплати яких до 
бюджету значно перевищує витрати на їх 
адміністрування [9]. Показник ДЕ1 для тури-
стичної галузі: 

 ДЕ1= ∆Ï Í
ÂÀ

, 

де ∆ПН – обсяг податкових надходжень 
галузі, грн; 
 ВА – витрати на адміністрування пода-
тків галузі, грн. 
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Рис. 2. Соціально-економічна ефективність системи оподаткування 
 
Динаміку показника економічності оподат-

кування для економіки України в цілому на-
ведено на рис. 3 (за даними [4]). З розрахун-
ків можна побачити тенденцію зменшення 
економічності оподаткування, що свідчить 

про збільшення витрат на адміністрування. 
Збільшення економічності оподаткування 
можливе за рахунок зменшення кількості пе-
ревірок, скорочення апарату податкової слу-
жби, впровадження електронної звітності. 
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Рис. 3. Показник економічності оподаткування для економіки України 
 
Будемо розглядати державу як продавця 

послуг, монополіста, а платників податків – 
як покупців послуг, які мають відносини 
співпраці та взаємодії. При наданні неякіс-
ної послуги існує ризик втрати деякої суми 
коштів, тобто платники податків приховують 
частину коштів, що підлягають оподатку-
ванню, тому що незадоволені якістю нада-
них послуг. Показник ДЕ2 позначимо як ті-
ньовий сектор економіки, у якому перебу-
вають і туристичні підприємства, і неоподат-
ковані кошти громадян, які працюють у ту-
ризмі, у вигляді заробітної плати “у конвер-
тах”, інші доходи, що визначені до оподат-
кування. При розгляді СЕЕ під показником 
ДЕ2 будемо розуміти відношення грошової 
маси в “тіні” до втрати бюджету від змен-
шення, зниження податків + витрати на бо-
ротьбу з тіньовою економікою в галузі. 

Соціальна складова набуває все більшої 
значущості в економіці держави. Не тільки 
економічні показники, а і ставлення підпри-
ємців та громадян, їх довіра до дій влади, 

податкової системи стають важливими по-
казниками ефективності її роботи. 

До показників соціальної ефективності 
держави належать: соціальна справедли-
вість (ДС1), рівень корупції (ДС2). 

Показник соціальної справедливості є од-
ним із принципів податкового законодавства 
України та передбачає встановлення подат-
ків та зборів відповідно до платоспроможно-
сті платників податків. Платоспроможний 
попит – попит на товари та послуги, забезпе-
чений грошовими коштами покупців [2]. 

Ми будемо розглядати офіційну корупцію 
як зловживання державною владою в обмін 
на особисті вигоди [10]. Необхідність давати 
хабара і мати справу з офіційним вимаган-
ням еквівалентна додатковим податкам. 
Тому корупція руйнує внутрішню податкову 
основу, бо багато країн, що розвиваються, 
прагнуть залучати прямі іноземні інвестиції, 
пропонуючи привабливі податкові умови 
іноземним фірмам. Скорочення корупції є 
більш ефективним шляхом для поліпшення 
економічного становища країни, ніж скоро-
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чення податків, тому що при цьому не ско-
рочуються податкові доходи держави. 

Введемо показники економічної ефекти-
вності для бізнесу. 

Показник БЕ1 – це загальне податкове 
навантаження на туристичну галузь [5], яке 
розраховується таким чином: 

 = Ç

ã

Ï
ÁÅ1

Î Â
, 

де Пз – сума сплачених податків і зборів 
галузі до бюджету, грн; 
 ОВг – обсяг наданих послуг галузі, грн. 

За даними [4] розрахунок показника 
БЕ1 наведено на рис. 4. Дані свідчать про 
загальне зменшення податкового наванта-
ження на туристичну галузь. 
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Рис. 4. Загальне податкове навантаження на туристичну галузь 
 
БЕ2 – показник кількості підприємств – 

свідчить про рівні умови для всього бізнесу. 
Показником рівня довіри підприємства 

туристичного бізнесу до податкової системи 
БС1 може слугувати зміна його податкового 
боргу. Податковий борг – сума грошового 
зобов’язання (з урахуванням штрафних са-
нкцій за їх наявності), самостійно узгодже-
ного платником податків або узгодженого в 
порядку оскарження, але не сплаченого у 
встановлений Податковим кодексом строк, 
а також пеня, нарахована на суму такого 
грошового зобов’язання [9]. 

Тоді: 

 ∆
=

ÇÁÑ1
Â

, 

де ∆З – зміна податкового боргу підпри-
ємств галузі, грн; 
 ВМРР – витрати держави на масово-
роз’яснювальну роботу, грн. 

Показник БС2 – рівень податкової злочин-
ності, яка розуміється як сукупність злочинів, 
об’єктом яких є охоронювані кримінальним 
законом відносини з приводу справляння по-
датків і зборів, а також здійснення контролю 
за своєчасністю і повнотою їх сплати [7]. 

Для введення показників громади нада-
мо таке визначення. Соціальний захист – це 
комплекс державних заходів, які спрямовані 
на допомогу окремим соціальним групам [2]. 

Такі заходи виявляються у вигляді пенсій, 
допомоги у зв’язку з безробіттям, тимчасо-
вою непрацездатністю, вагітністю та поло-
гами, народженням дитини, на догляд дити-
ни, у зв’язку з нещасним випадком на виро-
бництві і професійним захворюванням. 

Тоді ГЕ1 – показник соціальної захище-
ності – буде дорівнювати: 

 =
Ï ÌÃÅ1
Ï Ï

, 

де ПМ – прожитковий мінімум, грн; 
 ПП – платоспроможний попит, або това-
ри та послуги, які придбані на одну особу, грн. 

Розрахований показник ГЕ1 наведено на 
рис. 5. 

Якщо ПМ = ПП, то наявні повністю за-
безпечені гідні умови існування для всіх 
верств населення. При збільшенні ПМ під-
вищується рівень життя населення. 

Показник ГЕ2 характеризує зайнятість 
населення, що відображає потенційні мож-
ливості держави в галузі соціально-
економічного розвитку. Середньооблікову 
кількість працівників туристичної галузі на-
ведено на рис. 6. 

Рівень довіри позначимо як ГС1. Цей по-
казник відображає ставлення громади до 
політики держави та якості надання послуг і 
може бути відображений рівнем податкової 
злочинності серед громадян. 

 42 



Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 

 
Рис. 5. Показник соціальної захищеності у 2002–2010 рр. 
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Рис. 6. Середньооблікова кількість працівників туристичної галузі 
 
Характеристику соціальної свідомості 

громадянина представимо у вигляді показ-
ника ГС2 таким співвідношенням: 

 
∆

=
Ì ÐÐ

ÄÃÑ2
Â , 

де ∆Д – зміни в обсязі задекларованих до-
ходів громадян, за даними щорічної декла-
рації про доходи, грн; 
 ВМРР – витрати на масово-роз’ясню-
вальну роботу, грн. 

Цей показник є свідченням розбудови 
громадянського суспільства, яке, у свою 
чергу, будується на формуванні відчуття 
взаємної відповідальності держави перед 
суспільством за сплачені послуги та грома-
ди перед державою за надані послуги, роз-
будові партнерських відносин між владою та 
суспільством, наданні відкритої інформації 
щодо збору та розподілу коштів. Усі ці про-

цеси сприяють формуванню податкової ку-
льтури, що відповідає сучасним умовам. 

IV. Висновки 
У статті вперше надано визначення по-

няття соціально-економічної ефективності 
системи оподаткування у туристичній сфері. 
Для його обґрунтування побудовано семан-
тичну модель, в основу якої покладено три-
єдиний погляд “бізнес – влада – громада” на 
систему оподаткування, що враховує не 
тільки економічні чинники функціонування 
галузі, а й соціально-психологічні особливо-
сті побудови взаємодії економічних агентів в 
інформаційному суспільстві. Подальша ро-
бота в обраному напрямі досліджень поля-
гає в проведенні аналізу можливих варіантів 
розвитку взаємовідносин у нових економіч-
них умовах. 
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distinguished two constituents – social and economic. 
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РЕІНЖИНІРИНГ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Розглянуто зміст, структуру інформаційного простору місцевого самоврядування, вияв-

лено основні проблеми, які виникають на рівні сільського адміністративного району. Запропо-
новано нову модель інформаційних потоків та напрями реінжинірингу структурних елементів 
інформаційного простору місцевого самоврядування, обґрунтовано їх ефективність. 

Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування, інформаційний простір, 
реінжиніринг. 

 
І. Вступ0 
Місцеве самоврядування (далі – МС) є 

ланкою влади, яка безпосередньо стосуєть-
ся територіальної громади й кожного грома-
дянина. Здійснення МС породжує інформа-
ційні зв’язки (потоки), що виникають у про-
цесі обміну інформацією і в сукупності утво-
рюють досить розгалужену систему. Ці ін-
формаційні потоки разом із системами збе-
рігання, обробки та комунікаційними систе-
мами формують інформаційний простір міс-
цевого самоврядування. 

На місцевому рівні на сьогодні склалася 
ситуація, коли інформаційне, програмне, 
технічне, правове забезпечення органів мі-
сцевої влади та місцевого самоврядування 
створювалося спонтанно, підтримувалися, 
головним чином, вертикальні інформаційні 
зв’язки. Постає необхідність критичного пе-
реосмислення та коригування складових 
інформаційного простору МС, які дали б 
змогу оперативно та ефективно приймати 
рішення на місцевому рівні, задовольняючи 
при цьому інтереси територіальної громади 
та діючи в межах законів. 

Проблемам реформування існуючої сис-
теми місцевого самоврядування науковці 
приділяють велику увагу. Визначенню по-
няття “інформаційний простір” та пробле-
мам його розвитку присвячені праці вітчиз-
няних учених І. Арістової та О. Бандурки [1], 
О. Сосніна [7, с. 66], Л. Чирун [11, с. 217], 
Р. Фурмана [9] та ін. 

0  Максишко Н.К., Баштанник О.І., 2012 

За І. Арістовою, “єдиний інформаційний 
простір – це сукупність баз та банків даних, 
технологій їх ведення і використання, інфо-
рмаційно-телекомунікаційних систем та ме-
реж, які функціонують на основі єдиних 
принципів і за загальними правилами, що 
забезпечує інформаційну взаємодію органі-
зацій і громадян, а також задоволення їх 
інформаційних потреб” [1]. 

У 2006 р. автори цієї праці взяли участь у 
розробці та реалізації проекту “Інформа-
ційно-аналітична система управління ресур-
сами адміністративного району” [6, с. 381]. 
Головне завдання проекту – створення ін-
формаційно-аналітичного центру (далі – 
ІАЦ) для використання інформаційних тех-
нологій в органах МС, які діють на рівні ра-
йону. Виконання проекту дало можливість 
зменшити дефіцит управлінської інформа-
ції, консолідувати її для прийняття обґрун-
тованих рішень стосовно використання ре-
сурсів регіону. Проте питання аналізу та 
формування інформаційного простору міс-
цевого самоврядування (далі – ІП МС) як 
цілісної системи не розглядалися. 

Для вирішення проблем, які існують на 
місцевому рівні, доцільно дослідити існую-
чий стан ІП МС, розглянути можливі шляхи 
його реформування (реінжинірингу). Засно-
вниками теорії реінжинірингу є М. Хаммер і 
Д. Чампі [10]. За їх визначенням, реінжині-
ринг є фундаментальним переосмисленням 
і радикальним перепроектуванням бізнес-
процесів для досягнення істотного поліп-
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шення в таких ключових показниках резуль-
тативності, як витрати, якість, рівень обслу-
говування й оперативність. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є розробка проекту реінжи-

нірингу структурних елементів інформацій-
ного простору місцевого самоврядування та 
обґрунтування його ефективності. 

ІІІ. Результати 
Ефективна діяльність МС можлива за 

умови налагодження стабільних інформа-
ційних зв’язків між органами МС, державни-
ми управлінськими структурами, підприємс-
твами й населенням. 

ІП МС об’єднує шість основних складо-
вих: інформацію, техніку, технологію, зовні-
шні зв’язки, безпеку й організаційно-правове 
забезпечення. Відзначимо, що інформацій-
ний простір місцевого самоврядування мо-
жна розглядати як складну розподілену кі-
бернетичну систему. Незважаючи на вира-
жену ієрархію, особливістю системи є відсу-
тність деревоподібності відношень підпо-
рядкування. Окремі елементи системи під-
порядковуються водночас двом центрам 
управління, які знаходяться на різних рівнях 
ієрархії. А тому ІП МС можна зарахувати до 
організаційних систем з розподіленим конт-
ролем та міжрівневою взаємодією. 

На сьогодні існують такі основні пробле-
ми ІП МС [4]: 
– законодавча база щодо регулювання 

питань МС існує, але єдина інформацій-
на система, яка б стала інструментом їх 
підтримки та реалізації, відсутня; 

– керівництвом виокремлено коло за-
вдань як стратегічного, так і оперативно-
го управління регіоном, які потребують 
вирішення, але інформаційна база для 
цього або відсутня, або важкодосяжна 
через надмірну централізацію при зби-
ранні інформації та її розосередженість 
в управлінських структурах різного ві-
домчого і галузевого підпорядкування; 

– первинна інформація, яка надходить до 
органів місцевого самоврядування, є 
недостатньо структурованою та уніфіко-
ваною. Тому виникає необхідність її до-
даткової обробки, що позначається на 
часі її використання для прийняття рі-
шень; 

– наявне збирання великої кількості зай-
вої, дублюючої інформації (в результаті 
чого відбувається перенавантаження 
органів місцевого самоврядування, що, 

у свою чергу, уповільнює їх роботу), не-
своєчасність надходження інформації. 
Через це виникає або дефіцит інформа-
ції, що робить неможливим подальше 
виконання органами своїх функцій, або 
надлишок, що ускладнює цей процес; 

– недостатній рівень автоматизації проце-
сів збирання, обробки та зберігання ін-
формації тощо. 

Наведений перелік не є вичерпним, са-
мої інформації в чистому вигляді недостат-
ньо для того, щоб управління було ефекти-
вним. Тому необхідно залучати інструменти, 
які б адаптували її для подальшого викори-
стання, змінювали б середовище, де ця ін-
формація знаходиться, – інформаційний 
простір. Вирішення цієї проблеми пропону-
ємо здійснити за допомогою реінженірингу 
інформаційного простору місцевого самов-
рядування. 

Під реінжинірингом інформаційного про-
стору місцевого самоврядування розуміємо 
контрольований процес оздоровлення ін-
формаційного поля, зв’язків між його еле-
ментами, технологіями шляхом радикально-
го переосмислення інформації, ретельного 
вибору технічних засобів та інформаційного 
забезпечення для роботи з нею. 

Одним з результатів реінжинірингу ІП МС 
є зображення його нової структурної моделі 
(див. рис. 1). Розглянемо детальніше скла-
дові елементи, щодо яких були застосовані 
зміни. 

Інформаційні технології. Крім офісних 
технологій загального призначення, доціль-
ним є залучення таких ІТ, як системи на ос-
нові баз даних, системи електронного доку-
ментообігу, інформаційно-аналітичні ком-
плекси, геоінформаційні системи, які ґрун-
туються на єдиних технологіях обробки ін-
формації всередині ІП МС. 

Одним з привабливих напрямів розвитку 
технологій та програмного забезпечення є 
використання так званих “хмарних” обчис-
лень (cloud computing), перевагою яких є 
істотне зменшення капітальних витрат кін-
цевих користувачів на утримання інфра-
структури IT-технологій, обслуговування 
локальних БД, зменшення частки викорис-
товуваного неліцензійного програмного за-
безпечення. Упродовж 2012 р. Уряд України 
розробляє систему інформаційного обміну 
саме на базі “хмарних” обчислень [8, с. 8]. 
На рівні МС також доцільно використовува-
ти ці технології. 
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Інформаційно-аналітичні комплекси до-

цільно використовувати для безперервної 
підтримки прийняття рішень на рівні району, 
області для формування консолідованої 
бази даних регіону, а також формування та 
обслуговування бази моделей, зокрема мо-
делей аналізу та прогнозування. Прикладом 
може бути інформаційно-аналітичний ком-
плекс, розглянутий автором у праці [5, 
с. 20]. 

До програмних продуктів вузькоспеціалі-
зованого призначення на рівні МС можна 
зарахувати програмні комплекси, в розробці 
яких брали участь автори: 
– “Фінанси” – управління бюджетом місце-

вої ради, району [2, с. 178]; 
– “Земля” – управління земельними ресу-

рсами на рівні місцевої ради та району 
[3, с. 9]; 

– “Домогосподарства, населення” – облік 
фізичних осіб [6, с. 380]; 

– “Оренда” – управління нерухомістю ко-
мунальної власності [6, с. 381]. 

Особливостями сучасного середовища, в 
якому розвивається ІП МС, є робота в умо-
вах Інтернет-економіки. Доступ до глобаль-
ної мережі є не менш важливою складовою 
оновлених ІТ. 

Інформаційні ресурси. Крім текстової ін-
формації у вигляді паперових документів та 
їх електронних копій, слід застосовувати 
бази даних (далі – БД), геоінформаційні си-
стеми. Розробка БД можлива на багатьох 
платформах (DB2, Informix, Oracle, SQL 
Server, MySQL тощо). Для переходу на 
“хмарні” технології необхідне використання, 
наприклад, першої реляційної та самокеро-
ваної служби бази даних Microsoft SQL 
Azure [8, с. 10], заснованої на технології 
Microsoft SQL Server. 

Техніка представлена в ІП МС комп’ю-
терними мережами, каналами передавання 
даних та засобами комутації й управління 
інформаційними потоками. Введення до 
складу ІП МС розподілених БД зумовлює їх 
поєднання в комп’ютерні мережі та синхро-
нізацію даних. ІП МС має об’єднувати БД 
окремих суб’єктів МС у єдиному інформа-
ційно-аналітичному центрі регіону в реаль-
ному часі. 

Канали передавання даних. Існує необ-
хідність переходу від аналогових до більш 
захищених та сучасніших цифрових каналів 
передавання даних. У результаті розвитку 
 

 

 
розподілених БД і технологій “хмарних” об-
числень обсяг Інтернет-трафіку буде зрос-
тати ще більшими темпами, тому важливо 
встигнути з інфраструктурними змінами за 
зростанням ринку програмного забезпечен-
ня. 

Зовнішні зв’язки можуть виявлятися у 
формі взаємообміну між регіоном і держа-
вою, між регіоном і підприємствами або на-
селенням. Проект реінжинірингу передбачає 
подолання однієї з перешкод зовнішнім 
зв’язкам шляхом забезпечення доступу до 
Інтернету всім суб’єктам МС. 

Безпека інформаційного простору має 
досягатися розробкою та реалізацією полі-
тики безпеки ІП МС. Необхідно залучити 
сучасні інструменти (антивіруси, файєрво-
ли, електронний цифровий підпис) для за-
побігання зовнішнім загрозам. Упроваджен-
ня розподілених БД значно посилить безпе-
ку ІП МС завдяки подвійному збереженню 
критичної інформації на різних пристроях у 
різних просторових точках. Нові ефективні 
можливості захисту зможуть дати “хмарні” 
технології, які будуть запобігати загрозам та 
перевіряти пакети перед їх розсиланням на 
АРМи користувачів. 

Організаційно-правове забезпечення. У 
чинних нормативних документах уже закла-
дено основні принципи відносин суб’єктів у 
сфері функціонування ІП МС, обов’язки, по-
вноваження структурних одиниць. Але пот-
ребують подальшого вирішення питання 
обміну електронною інформацією, витягами 
з баз даних державних, галузевих та місце-
вих органів влади. 

На рис. 2 зображено моделі інформацій-
них потоків до (а) та після (б) проведення 
реінжинірингу. Інформаційно-аналітичний 
центр, який є основою реструктуризованої 
організаційної моделі, спричиняє суттєві 
зміни інформаційних потоків. 

Діяльність будь-якого органу влади має 
бути ефективною та прозорою. Основна 
мета органів місцевої влади щодо населен-
ня – надання якісних послуг з оптимальними 
витратами при прозорій діяльності та чіткій 
відповідальності. Реінжиніринг ІП МС спря-
мований на радикальне поліпшення таких 
параметрів бізнес-процесів, як вартість, 
швидкість та якість. Відповідно, для оціню-
вання ефективності цих змін можна викори-
стовувати показники часу, якості, витрат, 
продуктивності. 
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б) 

Рис. 2. Інформаційні потоки органу місцевого самоврядування до (а) та після (б) проведення реінжинірингу  
(на прикладі Пологівської районної ради Запорізької області) 
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Упровадження нової моделі дасть змогу 
досягти таких результатів: 

1) скорочення тривалості виконання 
операцій. Залучення електронних баз і бан-
ків даних, засобів комунікації, а також інфо-
рмаційної техніки і технологій дає змогу 
зменшити витрати часу на виконання окре-
мих процесів, тим самим знижуючи наван-
таження на систему; 

2) скорочення вартості процесів. За-
провадження інформаційно-комунікаційних 
технологій обміну інформаційними ресур-
сами на основі розподілених БД та систем 
електронного документообігу зменшує вар-
тість процесів за рахунок зниження транс-
портних витрат, витрат на оплату праці пер-
соналу, витрат на папір, чорнила тощо; 

3) скорочення учасників інформаційних 
відносин. Використання розподілених баз 
даних, ІАЦ дасть змогу скоротити кількість 
посередників інформаційних відносин; 

4) поліпшення якості обслуговування 
учасників. Якість обслуговування учасників 
ІП МС залежить від того, наскільки вчасно 
та наскільки точну інформацію надано за 
запитом. Тим самим знижується кількість 
звернень до баз даних, навантаження сис-
теми не відбувається, ризики відмови в ро-
боті інформаційно-аналітичного центру не 
підвищуються; 

5) одночасного виконання різних робіт з 
використанням баз даних і мереж завдяки 
зв’язку між комп’ютерами, робочими станці-
ями в реальному часі. Паралельне вико-
нання окремих робіт прискорює реалізацію 
процесу управління в цілому, робить його 
оперативним та ефективним; 

6) переходу до розподіленої організації 
даних, що забезпечує доступ до інформації 
з різних місць, отже, більш оперативного 
прийняття оптимальних рішень. Крім того, 
така організація нагромадження, зберігання, 
обробки та використання інформаційних 
ресурсів значно знижує ризики ушкодження 
всієї системи, а разом з нею – і важливої 
інформації; 

7) координації дій, що досягається за ра-
хунок швидкого доступу до необхідної інфо-
рмації у межах організації; 

8) зменшення кількості контрольних 
впливів, що зумовлює прискорення проце-
сів, зменшення їхньої вартості; 

9) використання експертних та інфор-
маційно-аналітичних систем підтримки 
прийняття рішень для залучення співробі-
тників середньої кваліфікації до виконання 
складних висококваліфікованих робіт; 

10) контролю за конкретними проце-
сами і виявлення “вузьких місць” для їхнього 
усунення. Залучення інформаційних систем 

моніторингу та контролю за функціонуван-
ням окремих процесів, виконавців, підрозді-
лів дасть змогу виявляти недоліки в їх робо-
ті в реальному часі, а тому швидко і якісно 
їх усувати; 

11) підвищення стабільності функціо-
нування системи за рахунок вибору опти-
мального варіанта процесу серед багатьох 
інших можливих версій складного процесу. 
Головним інструментом у досягненні цього 
результату слугуватимуть СППР, які, ґрун-
туючись на вхідній інформації про процес, 
обирають оптимальний шлях його реаліза-
ції; 

12) появи інших можливостей, таких як 
хмарні технології, які дають змогу зблизити 
можливості державного і регіонального 
управління, розширити залучення громадян-
ського суспільства до процесів управління і 
контролю, при цьому скоротивши витрати і 
підвищивши надійність систем управління. 

Підрахунки економічного ефекту від реа-
лізації проекту “Інформаційно-аналітична 
система управління ресурсами адміністра-
тивного району” [6, с. 382] в Пологівському 
районі Запорізької області дали оцінку не 
менше ніж 0,5 млн грн на рік. Очікування від 
реалізації проекту реінжинірингу ІП МС не 
менш оптимістичні. 

IV. Висновки 
Місцеве самоврядування є основним ін-

струментом з реалізації державної влади на 
місцях, задоволення інтересів територіаль-
них громад. Проте, як свідчить це дослі-
дження, існують певні проблеми, пов’язані з 
діяльністю як окремих органів, так і системи 
місцевого самоврядування країни в цілому. 
У статті проаналізовано структуру та зміст 
інформаційного простору місцевого самов-
рядування, на основі реінжинірингу розроб-
лено його нову модель, яка дає змогу уник-
нути недоліків існуючої моделі. 

Сучасні інформаційні технології, інші 
складові інформаційного простору суттєво 
змінюються кожні 3–4 роки. Тому одним із 
шляхів організації ефективного управління 
територіальними громадами та регіонами в 
цілому є систематичні трансформаційні 
процеси в інформаційному просторі, обов’яз-
кове створення і функціонування таких стру-
ктур, як інформаційно-аналітичні центри. 
Наповнення останніх методами та інстру-
ментами формування і прийняття рішень з 
ефективного управління ресурсами регіону 
становить перспективу подальших дослі-
джень. Важливим напрямом реформування 
ІП МС має бути його перетворення в прозо-
рий майданчик, на якому діє справжнє са-
моврядування, формується громадянське 
суспільство. 
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Максишко Н.К., Баштанник О.И. Реинжиниринг информационного пространства мест-
ного самоуправления 

Рассмотрены содержание и структура информационного пространства местного само-
управления, выявлены основные проблемы, возникающие на уровне сельского администра-
тивного района. Предложены новая модель информационных потоков и направления реин-
жиниринга структурных элементов информационного пространства местного самоуправ-
ления, обоснована их эффективность. 

Ключевые слова: территориальная община, местное самоуправление, информационное 
пространство, реинжиниринг. 

Maksishko N., Bashtannik O. Re-engineering local self-government information space 
Information space of local self-government contents and structure are considered in the article, 

main problems of the village administrative district are revealed. The new informative stream model 
and re-engineering of some elements of local self-government information space are offered, theirs 
efficiency are grounded. 

Key words: local community, local self-government, information space, re-engineering. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗВ’ЯЗАНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
 

У статті досліджено проблему прогнозування соціально-економічних показників, пов’яза-
них детермінованими співвідношеннями, з урахуванням соціально-економічних законів. Авто-
рами запропоновано термін “відхилу прогнозів”, обґрунтовано метод підвищення якості про-
гнозу на основі розподілу відхилу прогнозу. 

Ключові слова: соціально-економічний показник, відхил прогнозу, розподіл відхилу. 
 

І. Вступ0 
Отримання прогнозів динаміки соціально-

економічних показників є одним з найважли-
віших завдань математичного моделювання 
в економіці. Основними найпоширенішими 
методами прогнозування є статистичні мето-
ди [1; 2], методи експертних оцінювань [3; 4] і 
методи нелінійної динаміки − теорії хаосу [8]. 
Для застосування методів першої і третьої 
груп необхідна наявність часових рядів − ре-
зультату спостережень за соціально-еконо-
мічною системою протягом певного часу, для 
другої групи відсутність спостережень за по-
ведінкою досліджуваної системи заповню-
ється досвідом експертів, набутим при моні-
торингу аналогічних систем [4]. 

Унаслідок неповної інформації в соціаль-
но-економічній системі може виникнути про-
блема при побудові прогнозу. У цьому випа-
дку актуальним є уявлення результативного 
показника за допомогою зв’язаних з ним со-
ціально-економічних показників та обґрунту-
вання детермінованих рівнянь зв’язку. 

Моделювання структурними рівняннями 
є методом статистичного аналізу. Цей підхід 
можна розглядати як комбінацію регресійно-
го, факторного аналізу і методів теорії гра-
фів [10]. Альтернативною назвою техніки є 
моделювання коваріаційної структури, оскі-
льки модель структурних рівнянь повинна 
включати аналіз коваріаційної структури між 
спостережуваними змінними [9]. 

Дослідження теорії моделювання струк-
турними рівняннями свідчить, що цей метод 
реалізується за допомогою лінійних струк-
турних рівнянь [4]. Використання структур-
них рівнянь має на меті перевірку відповід-
ності теоретичних моделей емпіричних да-
них, оцінювання прямих та непрямих ефек-
тів, параметрів моделі. Але в соціально-
економічних системах моделювання ліній-

0  Сергєєва Л.Н., Книшенко Т.М., 2012 

ними рівняннями має спрощений характер, 
динаміка соціально-економічних показників 
є часто суттєво нелінійною [5; 8]. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідження особливостей 

прогнозування соціально-економічних показ-
ників, що пов’язані детермінованими рівнян-
нями зв’язку, а також обґрунтування рекоме-
ндацій щодо підвищення точності прогнозу. 

ІІІ. Результати 
При застосуванні статистичних методів 

прогнозування часовий ряд аналізують як 
реалізацію дискретного випадкового проце-
су [4]. На протилежність цьому, за методами 
нелінійної динаміки часовий ряд є ітерацій-
ною послідовністю, що породжується дете-
рмінованим нелінійним дискретним відо-
браженням [8]. Оскільки соціально-економічні 
системи є складними системами, то їх стан і 
поведінка характеризуються не одним пока-
зником, а цілим комплексом показників, тоб-
то при прогнозуванні поведінки таких систем 
необхідно будувати прогнози для множини 
соціально-економічних показників [5; 6]. При 
цьому прогнозування проводиться для кож-
ного показника незалежно, але можливе 
висунення і перевірка гіпотези про наявність 
між показниками статистичної залежності [2; 
9]. Проте в цьому підході не враховано ная-
вність у соціально-економічних системах 
детермінованих соціально-економічних та 
інших законів, які виражаються в детерміно-
ваних зв’язках між соціально-економічними 
показниками, наприклад: 
– прибуток підприємства, що дорівнює 

його доходам за вирахуванням витрат; 
– сальдо зовнішньоекономічної діяльності 

(платіжного балансу) − різниця експорту 
товарів і послуг та імпорту; 

– валовий внутрішній продукт, що дорів-
нює сумі витрат на споживання, держа-
вних витрат та інвестицій; 
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– структура соціально-економічних показ-

ників, зокрема частка ринку, що нале-
жить кожному з виробників, частка віко-
вої групи в загальній кількості населення 
тощо. Зауважимо, що сума всіх часток 
повинна дорівнювати 1. 

Наявність детермінованих зв’язків є додат-
ковою інформацією про соціально-економічну 

систему, яка при традиційному статистичному 
підході не враховується і не використовується 
для підвищення точності прогнозу. 

Уявімо соціально-економічний показник 
як поєднання структурних та динамічних 
властивостей, що виражається в детерміно-
ваному рівнянні зв’язку та впливає на якість 
його прогнозу (рис. 1). 

 
Економічний показник

Динаміка Структура

Лінійна Нелінійна Адитивна Мультиплікативна Змішана  
 

Рис. 1. Фактори впливу на якість прогнозу соціально-економічного показника 
 
Обґрунтуємо рекомендації щодо підви-

щення точності прогнозу. 
Для простоти викладу вважатимемо, що 

поведінка системи описується трьома пока-
зниками А, B, С, і відоме рівняння зв’язку: 

 = ( , ).C f A B  (1) 

Прогнозні значення показників, одержані 
статистичним методом (за допомогою ре-
гресійного аналізу, методами декомпозицій-
ного аналізу або методами ковзного серед-
нього й експоненційного згладжування), по-
значимо a, b, c, відповідно. 

Виділимо два основні варіанти: 
Варіант 1. Підстановка прогнозів у праву 

і ліву частину рівняння зв’язку (1) дає змогу 
одержати рівність. 

Варіант 2. Підстановка прогнозів у рів-
няння зв’язку призводить до порушення рів-
ності. Різницю 

 Δ = с – (a + b)  (2) 

будемо називати відхилом прогнозів. 
Варіант 1 виникає, якщо рівняння зв’язку 

лінійне і для отримання прогнозів для всіх 
трьох показників використовується або ліній-
на, або логарифмічна трендова модель. Роз-

глянемо цей варіант на прикладі прогнозу-
вання зовнішньоекономічної діяльності Украї-
ни. Як показник А розглянемо обсяг експорту 
товарів і послуг, В − обcяг імпорту товарів і 
послуг, С − сальдо платіжного балансу. Усі 
дані належать до часового інтервалу з 
01.02.2005 р. до 01.01.2011 р. включно [4] та 
подані в табл. 1. Рівняння зв’язку матиме ви-
гляд: 

 С = А − В. (3) 

На рис. 2 подано графічне подання пока-
зників А, В, С. 

У наведеному прикладі відхилу прогнозів 
не виникає, проте рівняння зв’язку дає змогу 
більш обґрунтовано прогнозувати динаміку 
сальдо платіжного балансу. Побудова про-
гнозної моделі є ефективною, якщо в системі 
не відбулося структурних зрушень, але на 
значення показників 2007−2009 рр. вплинула 
світова фінансова криза, тому доцільно розг-
лянути післякризову динаміку. На рис. 3 на-
ведено згладжені дані, лінійні трендові мо-
делі, рівняння моделей і значення коефіцієн-
тів детермінації для періоду 2009−2011 рр. 

Таблиця 1 
Дані платіжного балансу України за 2005–2011 рр. (млн дол. США) 

Період  
спостережень 

Експорт 
(А) 

Імпорт 
(В) 

Сальдо 
(С) 

Період  
спостережень 

Експорт 
(А) 

Імпорт 
(В) 

Сальдо 
(С) 

01.02.2005 2490,7 1804,8 685,9 01.02.2008 3664,8 4638,6 –973,8 
01.03.2005 2636,7 2407,6 229,1 01.03.2008 4701,2 6483,3 –1782,1 
01.04.2005 3223,3 3282,4 –59,1 01.04.2008 5451,3 7719,4 –2268,1 
01.05.2005 3032 3093,7 –61,7 01.05.2008 5580,5 7950,1 –2369,6 
01.06.2005 2791,8 2814,9 –23,1 01.06.2008 6305,4 7712,1 –1406,7 
01.07.2005 2829,4 3203,4 –374 01.07.2008 6891,5 7920,5 –1029 
01.08.2005 2763,7 3148 –384,3 01.08.2008 7654 8827,4 –1173,4 
01.09.2005 2683,3 3187,6 –504,3 01.09.2008 6657,6 8229,5 –1571,9 
01.10.2005 2808,8 3205,7 –396,9 01.10.2008 6666,3 8422,5 –1756,2 
01.11.2005 2923,5 3209,3 –285,8 01.11.2008 5625,8 7583,2 –1957,4 
01.12.2005 2956,2 3252 –295,8 01.12.2008 3711 5268,5 –1557,5 
01.01.2006 3089 3527,1 –438,1 01.01.2009 4057,9 4780,2 –722,3 
01.02.2006 2337,2 2711,5 –374,3 01.02.2009 2437,1 2040,8 396,3 
01.03.2006 2583,3 3184,3 –601 01.03.2009 2692,5 3798 –1105,5 
01.04.2006 3144,7 3897,7 –753 01.04.2009 3168,8 3935,3 –766,5 
01.05.2006 2870,9 3279,9 –409 01.05.2009 3070,3 3591,1 –520,8 
01.06.2006 3114,1 3687,3 –573,2 01.06.2009 2911,4 3205,1 –293,7 
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01.07.2006 3344,8 3645 –300,2 01.07.2009 3019,8 3196 –176,2 

Продовження табл. 1 
Період  

спостережень 
Експорт 

(А) 
Імпорт 

(В) 
Сальдо 

(С) 
Період  

спостережень 
Експорт 

(А) 
Імпорт 

(В) 
Сальдо 

(С) 
01.08.2006 3351,2 3753,6 –402,4 01.08.2009 3210 3899 –689 
01.09.2006 3514 3864,1 –350,1 01.09.2009 3201,9 3832,9 –631 
01.10.2006 3673,2 4183,7 –510,5 01.10.2009 3738,4 4023,3 –284,9 
01.11.2006 3472,7 4086 –613,3 01.11.2009 4120,6 4338 –217,4 
01.12.2006 3352,6 3981 –628,4 01.12.2009 3968,6 4523,1 –554,5 
01.01.2007 3609,1 4764,7 –1155,6 01.01.2010 4156,3 5050,5 –894,2 
01.02.2007 3212,5 3707,6 –495,1 01.02.2010 3008 3262,3 –254,3 
01.03.2007 3411,2 4296 –884,8 01.03.2010 3372 3712,8 –340,8 
01.04.2007 4109 4960,8 –851,8 01.04.2010 3944,8 4716,3 –771,5 
01.05.2007 4062,7 4822,3 –759,6 01.05.2010 4206,7 4602,9 –396,2 
01.06.2007 4092,9 4840,1 –747,2 01.06.2010 4194,2 4412,8 –218,6 
01.07.2007 4242,8 4675,6 –432,8 01.07.2010 4328,6 4718,8 –390,2 
01.08.2007 4261,9 5201,9 –940 01.08.2010 4241 5163 –922 
01.09.2007 4176,1 5004,2 –828,1 01.09.2010 4249,5 5423 –1173,5 
01.10.2007 4122 4846,9 –724,9 01.10.2010 4699,7 5674,6 –974,9 
01.11.2007 4347,3 5873,3 –1526 01.11.2010 4740,7 6177 –1436,3 
01.12.2007 4453,4 5818,8 –1365,4 01.12.2010 5128,8 6232,4 –1103,6 
01.01.2008 4804,3 6570,5 –1766,2 01.01.2011 5291,2 6646,3 –1355,1 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка сальдо платіжного балансу та його структурних показників 
 

 
 

Рис. 3. Побудова прогнозних моделей 
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Аналіз моделі С показує, що коефіцієнт 

детермінації не є високим, коефіцієнти мо-
делі не є статистично значущими, тобто ця 
модель відповідно до теорії регресійного 
аналізу має дуже низьку якість і не може 
використовуватися для прогнозування [5]. 

Показники А і В мають стійкий зростаю-
чий лінійний тренд. Відповідні рівняння про-
гнозних моделей мають вигляд: 

Експорт, А: 

 = −
(6,49) (395,1)

98,92 2188,03;a t  

 = =2 0,91; 232,43R F . (4) 

Імпорт, В: 

 = −
(10,62) (646,45)

129,77 3417,9;b t  

 = =2 0,87; 149,43R F . (5) 

Усі коефіцієнти обох моделей А і В є ста-
тистично значущими (під коефіцієнтами в 
дужках наведено їх стандартні відхилення). 
Коефіцієнти детермінації і значення крите-
рію Фішера свідчать про високу якість мо-
делей, отже, їх можна використовувати для 
прогнозування, а використовуючи рівняння 
зв’язку (С), можна одержати також прогноз 
сальдо платіжного балансу. 

За результатами аналізу варіанта 1, не-
обхідно відзначити, що лінійні моделі трен-

да мають обмежене застосування, їх можна 
використовувати для побудови короткостро-
кових прогнозів − на 3–4 періоди вперед. 
При середньо- і довгостроковому прогнозу-
ванні необхідно враховувати, що більшість 
соціально-економічних процесів є процеса-
ми з насиченням, і для їх моделювання за-
стосовуються нелінійні моделі, наприклад, 
степенева, логарифмічна або логістична. 
Крім того, в часовому ряді значень показни-
ка, окрім тренда, можуть бути присутні се-
зонні або циклічні коливання. Для побудови 
прогнозної моделі необхідно застосовувати 
декомпозиційний аналіз, методи ковзного 
середнього і експоненційного згладжування, 
що навіть при лінійному тренді призведе до 
появи відхилу прогнозів. 

Варіант 2 продемонструємо спочатку на 
модельних рядах даних з нелінійним трен-
дом і рівнянням зв’язку (3). На рис. 4 і 5 по-
дано два приклади модельних часових ря-
дів з лініями тренда, прогнозами по всіх по-
казниках на чотири періоди вперед і зна-
ченнями показника С, розрахованими за 
прогнозними значеннями показників А і В з 
використанням рівняння зв’язку (3). 

Розрахунки свідчать, що для першого ва-
ріанта відхил прогнозу досягає 10% від про-
гнозного значення, а для другого варіанта − 
20%, при цьому знак відхилу позитивний. 
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Рис. 4. Прогнозування за модельними часовими рядами. Ряди А і В мають параболічний тренд, ряд С − лінійний 
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Рис. 5. Прогнозування за модельними часовими рядами. Ряди А і В мають логарифмічний тренд, ряд С − лінійний 
 
Оскільки прогнозування соціально-еконо-

мічних показників здійснюється з метою 
планування майбутньої соціально-економіч-
ної діяльності, то в плані, що базується на 
прогнозних значеннях показників (напри-
клад, доходів, витрат і прибутку), відхилу 
варто уникнути для виконання рівняння 
зв’язку. Таким чином, виникає проблема 
розподілу відхилу. 

Для вирішення цієї проблеми для ліній-
них моделей автори пропонують метод роз-
поділу відхилу, заснований на середньоква-
дратичних відхиленнях помилок прогнозних 
моделей. Позначимо σА, σВ, σС − відповідні 
середньоквадратичні відхилення для показ-
ників А, В і С. На їх основі розраховуються 
коефіцієнти розподілу відхилу: 

 σ
=
σ + σ + σ

;A
A

A B C

k  σ
=
σ + σ + σ

;B
B

A B C

k  

 σ
=
σ + σ + σ

C
C

A B C

k . (6) 

Формули розрахунку коефіцієнтів розпо-
ділу відхилу задовольняють такі вимоги: 
– сума коефіцієнтів дорівнює 1; 
– більша частка відхилу йде на коректу-

вання менш точного прогнозу. 
Оскільки 

 Δ = с − (a + b),  

то 

 ( )∆ + ∆ + ∆ = − +A B Ck k k c a b   

або 

 − ∆ = + ∆ + + ∆C A Bc k a k b k . (7) 

Для моделі Δ = с – (a – b) отримуємо та-
ке рівняння зв’язку: 

 ( ) ( )− ∆ = + ∆ − − ∆C A Bc k a k b k . (8) 

Отже, скоректовані значення прогнозів 
( %a , %b , %c ) обчислюються за формулами: 

 = + ∆% ;Aa a k  = − ∆% ;Bb b k  = − ∆%
Cc c k . (9) 

Розглянемо процедуру розподілу відхилу 
для даних, наведених на рис. 5. Прогнозні 
моделі були одержані у вигляді: 

 = − =210,45ln 0,71; 0,98;a t R  

 = σ =899,5; 1,23;AF  (10) 

 = − =28,08ln 0,43; 0,97;b t R  

 = σ =713,2; 1,07;BF  (11) 

 = + =20,3 1,58; 0,53;c t R  

 = σ =22,2; 1,64.CF  (12) 

Розрахуємо коефіцієнти розподілу відхи-
лу за формулами (6): 

 kA = 0,31, kB = 0,27, kC = 0,42. (13) 
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У табл. 2 наведено прогнозні значення 

по всіх трьох показниках, обчислені за фор-
мулами (10)−(12), а також скоректовані про-

гнозні значення з урахуванням розподілу 
відхилу з вагами (13), розраховані за фор-
мулами (9). 

Таблиця 2 
Побудова зв’язаного прогнозу з розподілом відхилу 

Період 
прoгнозування a b c а – b Відхил. %a  %b  %c  %a – %b  

t1 31,09 24,17 7,88 6,93 0,95 31,39 23,91 7,48 7,48 
t2 31,58 24,54 8,18 7,04 1,14 31,94 24,23 7,71 7,71 
t3 32,04 24,90 8,48 7,14 1,34 32,46 24,54 7,92 7,92 
t4 32,49 25,24 8,78 7,24 1,54 32,97 24,83 8,14 8,14 

 
У процесі дослідження в авторів виникло 

питання щодо розподілу відхилу в моделях, 
що не є адитивними. Оскільки формули 
(6)−(8) можуть бути застосовані тільки для 
адитивних моделей, то необхідно привести 
вихідну модель до адитивного вигляду, на-
приклад, шляхом логарифмування. 

Розглянемо цей випадок на прикладі про-
гнозування частки чоловіків у населенні 
України. Як показник А розглядатимемо кіль-

кість чоловіків в Україні, В − загальну кіль-
кість осіб, а С − частку чоловіків. Усі дані на-
лежать до часового інтервалу 1995−2011 рр. 
[4] і наведені в табл. 3. Рівняння зв’язку має 
вигляд: 

 С = А/В. (14) 

Графічне зображення динаміки показни-
ків A, B, C наведено на рис. 6, 7. 

Таблиця 3 
Дані щодо частки чоловіків у постійному населенні Україні (1990–2011 рр.)  

Період спостережень, р. Кількість чоловіків, тис. ос. (А) Кількість постійного населення, тис. ос. (В) Частка чоловіків (С) 
1995 23792,3 51300,4 0,463784 
1996 23591,6 50874,1 0,463725 
1997 23366,2 50400,0 0,463615 
1998 23163,5 49973,5 0,463516 
1999 22963,4 49544,8 0,463488 
2000 22754,7 49115,0 0,463294 
2001 22530,4 48663,6 0,462983 
2002 22316,3 48240,9 0,462601 
2003 22112,5 47823,1 0,462381 
2004 21926,8 47442,1 0,46218 
2005 21754,0 47100,5 0,461863 
2006 21574,7 46749,2 0,461499 
2007 21434,7 46465,7 0,461302 
2008 21297,7 46192,3 0,461066 
2009 21185,0 45963,4 0,46091 
2010 21107,1 45782,6 0,461029 
2011 21032,6 45598,2 0,461259 

 

 
 

Рис. 6. Модель часового ряду С, частка чоловіків 
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Рис. 7. Моделі часових рядів A (кількість чоловіків), B (кількість постійного населення в Україні), тис. ос. 
 
Для застосування наведеної методики бу-

демо використовувати дані за 1995−2010 рр. 
для побудови прогнозу, а дані 2011 р. – для 
оцінювання якості прогнозу шляхом порів-
няння його з реальними даними. 

Для покращення якості прогнозу функцію 
С приведено до адитивного вигляду шляхом 
логарифмування: 

 Ln(С) = ln(А) − ln(В). (15) 

Після цього було побудовано прогнозні 
моделі. В табл. 4 наведено вигляд функцій 
для фактичних та логарифмованих значень 
A, B, C. 

Для логарифмованих значень функцій 
було розраховано коефіцієнти розподілу 
відхилу за формулою (6): 

 KIn(A) = 0,498; KIn(B) = 0,479; KIn(C) = 0,023. (16) 

 
Таблиця 4 

Вигляд функцій для фактичних та логарифмованих значень A, B, C 
Показник Прогнозна функція Логарифмована функція 

A a = 23923e–0,008t R² = 0,9932 ln(a) = –0,0083t + 10,08 R² = 0,9932 
B b = 51523e–0,008t R² = 0,9924 ln(b) = –0,0079t + 10,85 R² = 0,9924 
C c = –0,001ln(t) + 0,46 R² = 0,7846 ln(c) = –0,003ln(t) – 0,77 R² = 0,7842 

 
У табл. 5 наведено прогнозні значення по 

всіх трьох показниках, обчислені за даними 
табл. 4, скоректовані прогнозні значення з 
урахуванням розподілу відхилу з вагами (16) 

для логарифмованих функцій A, B, C. Факти-
чні скоректовані значення %a , %b , %c  визнача-
лись шляхом експонування. 

Таблиця 5 
Побудова зв’язаного прогнозу з розподілом відхилу 

Показник Фактичне Прогнозне Скоректоване 
ln(a) 9,9538 9,8974 9,8990 
ln(b) 10,7276 10,6762 10,6747 
ln(c) –0,7738 –0,7756 –0,7757 

a 21032,6 20915,97 (за прогнозною моделлю) 19910,61 (шляхом експонування) 
b 45598,2 44939,02 (за прогнозною моделлю) 43245,82 (шляхом експонування) 
c 0,461259 0,4589 (за прогнозною моделлю) 0,4604 (шляхом експонування) 

 
З табл. 5 бачимо, що, хоча за структурни-

ми показниками і спостерігається погіршення 
якості прогнозу, але підвищується якість про-
гнозу результативного показника. Для підви-
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щення якості прогнозу структурних показників 
необхідно переглянути їх прогнозні функції. 

IV. Висновки 
У статті запропоновано метод прогнозу-

вання зв’язаних соціально-економічних пока-
зників, який дає змогу підвищення якості про-
гнозу на основі розподілу відхилу прогнозу. 
Метод придатний для застосування у випад-
ках, коли структура соціально-економічного 
показника може бути приведена до адитив-
ного вигляду. Запропонований метод підви-
щення точності прогнозів за рахунок розподі-
лу відхилу має властивість універсальності, 
оскільки його можна застосовувати при про-
гнозуванні більше ніж трьох зв’язаних показ-
ників. Крім того, рівняння зв’язку може набу-
ти довільного, а не тільки лінійного вигляду. 

Метод прогнозування зв’язаних соціаль-
но-економічних показників застосовується, 
якщо: 

1. Підстановка прогнозів у праву і ліву 
частину рівняння зв’язку дає змогу одержа-
ти рівність, але потребується підвищення 
точності прогнозу. 

2. Підстановка прогнозів у рівняння зв’яз-
ку призводить до порушення рівності. У 
цьому випадку необхідно розподіляти від-
хил прогнозу та коректувати прогноз ре-
зультативного показника, а також функції 
його структурних показників. 

Запропонована процедура розподілу від-
хилу може бути застосована при декомпози-
ційному методі побудови прогнозів, а також 
при використанні методів ковзного середньо-
го й експоненційного згладжування з різними 
параметрами згладжування, оскільки в цих 
випадках відхил прогнозів також виникає. 

Перспективою наукових досліджень є за-
стосування методу при дослідженні струк-
турних властивостей соціально-економічних 
показників. 
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Сергеева Л.Н., Кнышенко Т.Н. Прогнозирование связанных социально-экономических 
показателей 

В статье исследована проблема прогнозирования социально-экономических показателей, 
связанных детерминированными соотношениями, отражающими экономические законы. Ав-
торами предложен термин “невязки прогнозов”, обоснован метод повышения качества про-
гноза путем его корректировки и распределения невязки прогнозов. 

Ключевые слова: социально-экономический показатель, невязка прогноза, распределение 
невязки. 

Sergieieva L., Knushenko T. Prognostication of related socio-economic indicators 
The authors analyzed the problem of prognostication for socio-economic indicators with the determined 

correlations, reflecting economic laws. Authors offered a definition “prognoses discrepancy”, the method of 
upgrading prognosis is grounded by his adjustment and distributing of prognoses discrepancy. 

Кey words: socio-economic indicator, prognoses discrepancy, discrepancy distribution. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ  
ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУКТУРНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

 
У статті на основі даних 2002–2011 рр. побудовано економетричні моделі, що дають змо-

гу побачити зв’язки між макроекономічними показниками України та Франції. У процесі дослі-
дження визначено та описано взаємозалежності між рівнем інфляції, обсягами інвестицій, за-
ощаджень, споживання, експортно-імпортних операцій, валовим внутрішнім продуктом та 
витратами державного сектора. За допомогою побудованих моделей проведено макроеконо-
мічний аналіз для України та Франції. 

Ключові слова: структурні моделі, інвестиції, інфляція, споживання, заощадження, ім-
порт, експорт, ВВП, витрати держави. 

 
І. Вступ0 
Економетричні моделі широко викорис-

товуються в економічній політиці багатьох 
держав. Їх розмаїття сприяє створенню ве-
ликих економетричних систем у різних краї-
нах, які складаються з декількох блоків та 
враховують специфіку власної економіки. 
Один з підходів до аналізу макроекономіч-
них процесів пов’язаний з розвитком струк-
турних економетричних моделей. Перева-
гою таких моделей є можливість усебічного 
аналізу отриманих взаємозв’язків. 

Проблема економіко-математичного струк-
турного прогнозування активно досліджува-
лася зарубіжними та вітчизняними вченими, 
серед яких можна виділити В. Геєця [2], 
О. Бакаєва [1], О. Черняка [8], Р. Лукаса 
[11], Я. Тімбергена [4, c. 12–14], П. Реіса, 
Ф. Волака [13], Д. ДеДжона, Ч. Дейва [10] 
та ін. 

Доцільність та ефективність використання 
економіко-математичного інструментарію для 
прогнозування тих чи інших показників уже 
давно підтверджено світовою практикою. Зок-
рема, макроекономічні структурні моделі на-
були широкого застосування. Серед найбільш 
відомих моделей для України можна відзна-
чити моделі Макро-1, Макро-2, УКР-МАКРО-3, 
УКР-МАКРО-4, Моделюючу систему “Бюджет” 
[3], а для Франції – MEFISTO, MIMOZA та 
BAF, METRIC, Mini-DMS [9; 12] тощо. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – на основі розроблених та 

оцінених моделей провести макроекономіч-
ний аналіз для України та порівняти отри-
мані результати із моделями Франції – 
представника Європейського Союзу. 

Мета статті зумовлює постановку за-
вдань: 
– побудувати структурні макроекономічні 

моделі для україни та франції, що опи-
сують основні аспекти економічної полі-
тики; 

– проаналізувати макроекономічне стано-
вище двох держав на основі кварталь-
них даних з 2002 до 2011 р.; 

– за допомогою аналізу основних макрое-
кономічних параметрів україни та фран-
ції визначити й описати взаємозалежно-
сті між рівнем інфляції, обсягами інвес-
тицій, заощаджень, споживання, експор-
тно-імпортних операцій, валовим внут-
рішнім продуктом та витратами держав-
ного сектора; 

– порівняти економічні зв’язки української 
та французької економік. 

ІІІ. Результати 
У роботі проаналізовано динаміку основ-

них макроекономічних змінних Франції та 
України в постійних цінах першого кварталу 
2002 р. та побудовано по 5 моделей для 
кожної країни, що дає змогу аналізувати ма-
кроекономічні зв’язки в українській та фран-
цузькій економіках. Було проілюстровано, 
що обернена залежність інвестицій від по-
переднього періоду, на відміну від Франції, 
засвідчує про велику частку спекулятивних 
вкладень в українській економіці. 

В цьому дослідженні під структурною 
моделлю розуміється сукупність економет-
ричних регресій, що використовують анало-
гічний набір факторів. Для оцінювання мо-
делей аналізу української та французької 
економік було використано стандартний ме-

0  Ставицький А.В., Мартинович Д.Є., 2012 
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тод 
 
найменших квадратів (МНК) для множинної 
регресії. Також з метою перевірки статисти-
чних гіпотез застосовано F-тест для аналізу 
моделі на адекватність, перевірено значу-
щість коефіцієнтів, стійкість моделі за допо-
могою критерію Чоу та відсутність мульти-
колінеарності між факторами [7]. 

У роботі використано такі змінні для 
України та Франції в цінах першого кварталу 
2002 р. у період 2002–2011 рр. з кварталь-
ною періодичністю в млн грн та млн євро, 
відповідно [5–6]: 

inflationt – наростаючий індекс інфляції в 
Україні/Франції; 

∆importst – приріст реального імпорту в 
Україну/Францію; 

∆investmentt – приріст реальних інвести-
цій в Україну/Францію; 

∆govermentt – приріст витрат державного 
сектора України/Франції; 

∆consumptiont – приріст реального спо-
живання в Україні/Франції; 

∆savingt – приріст реальних заощаджень 
населення в Україні/Франції; 

∆gdpt – приріст реального ВВП Украї-
ни/Франції; 

∆investment_sat – сезонно згладжена 
змінна приросту реальних інвестицій в Укра-
їні/Франції; 

∆imports_sat – сезонно згладжена змінна 
приросту реального імпорту в Украї-
ну/Францію; 

∆export_sat – сезонно згладжена змінна 
приросту реального експорту Украї-
ни/Франції; 

c200834 – фіктивна змінна, що позначає 
3 та 4-й квартали 2008 р.; 

c20083 – фіктивна змінна, що позначає  
3-й квартал 2008 р.; 

c20091 – фіктивна змінна, що позначає  
1-й квартал 2009 р.; 

c20054– фіктивна змінна, яка позначає  
4-й квартал 2005 р.; 

c200741– фіктивна змінна, що позначає 
4-й квартал 2007 р. і 1-й квартал 2008 р.; 

seas(n), n = ( )1,4  – сезонна змінна, поз-

начає n квартал кожного року. 
За допомогою тесту Діккі-Фуллера вста-

новлено, що номінальні значення переліче-
них змінних не є стаціонарними, а тому були 
використані різниці відповідних часових ря-
дів. За допомогою функції Census X12 се-
зонні коливання були усунені. 

Для моделювання інфляції в змінній 
inflation застосовано наростаючий індексний 
підхід. Цей метод полягає в тому, що зна-
чення інфляції за кожен квартал обчислю-
ються як співвідношення розрахункового 

періоду до базисного (у дослідженні базо-
вий період – перший квартал 2002 р.), тобто 
наскільки зросли ціни у поточному періоді 
порівняно з першим кварталом 2002 р. 
Отримана змінна не є стаціонарною, проте 
її використання зумовлене високими еконо-
метричними та прогностичними якостями 
отриманих моделей. 

На основі даних Державного комітету 
статистики [5] проаналізовано динаміку ос-
новних показників, що використовувалися 
при побудові даних моделей. 

У 2002 р. простежувалася дефляція, пов’я-
зана зі зниженням цін на продовольчі товари, 
стабільним курсом валют і жорсткою фіска-
льною політикою. Протягом 2003–2007 рр. 
спостерігалася інфляція на рівні 8–16%, ос-
новними причинами якої були зростання 
доходів населення, підвищення цін на енер-
гоносії та інфляційні очікування. У 2007 р. 
37 країн світу зіткнулися із загрозою продо-
вольчої кризи, яка з’явилася в результаті 
різкого зростання цін на продукти харчуван-
ня і нафту, конфліктів і стихійних лих (засу-
хи, повені, кліматичні зміни), що разом з на-
дуванням іпотечного “пузиря” у США стало 
причиною рекордної інфляції за досліджува-
ний період у 2008 р. – 22,3%. У 2009–2010 рр. 
ІСЦ становив 12,3 і 9,1%, відповідно. Зага-
лом за досліджуваний період (1 кв. 2002 р. – 
2 кв. 2011 р.) ціни зросли на 276%. 

Протягом 2002–2007 рр. ВВП України у 
постійних цінах зростав на 11–18% відпові-
дно до попереднього періоду. У результаті 
світової фінансово-економічної кризи у 
2008 р. приріст ВВП у постійних цінах ста-
новив 5% порівняно з попереднім роком, у 
2009 р. він скоротився на 16%; 2010 р. хара-
ктеризувався 10% зростанням ВВП у пос-
тійних цінах. 

Державні видатки протягом досліджува-
ного періоду зростали пропорційно до зрос-
тання ВВП. 

Протягом 2002–2008 рр. реальне спожи-
вання в Україні збільшувалося, що поясню-
ється підвищенням доходів громадян, знач-
ним зростанням споживчого кредитування 
економіки, надуванням іпотечного “пузиря”. 
Проте через фінансову кризу в 2009 р. реа-
льні доходи населення скоротилися на 
7,9%. Було фактично зупинено споживче та 
іпотечне кредитування. 

Динаміка заощаджень населення у пос-
тійних цінах є вкрай неоднорідною. Зокре-
ма, у 2003 р. вони зменшилися на 10,4%. 
Унаслідок політичних змін у 2004–2005 рр. 
заощадження виросли на 71,7 і 31,2%, від-
повідно. Протягом 2006–2008 рр. заоща-
дження у постійних цінах невпинно зменшу-
валися: на 13,4, 5,2, 13,4% менше відповід-
ного попереднього періоду. Лише протягом 
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2009–2010 рр. населення знову почало від-
кладати гроші, у зв’язку з цим заощадження 
зросли на 35,5 і 78,5%, відповідно. 

Політичні зміни, вступ України до СОТ, роз-
виток глобалізації, відкритість української еко-
номіки сприяли суттєвому зростанню інвести-
цій у постійних цінах: протягом 2002–2007 рр. 
вони зростали на 13–33%. Проблеми з лік-
відністю світової фінансової системи приз-
вели до значного відпливу інвестицій: на-
приклад, за 2009 р. падіння вкладень в еко-
номіку становила більше ніж 50% у постій-
них цінах. У 2010 р. спостерігалося пожвав-
лення ситуації, та приплив інвестицій у пос-
тійних цінах збільшився на 24,1%. 

Нарощування експорту відбувалося за 
рахунок виробництва продовольчих товарів, 
продукції паливно-енергетичного комплексу 
та металургії. 2006–2007 рр. характеризу-
валися збільшенням вартості експорту че-
рез високі світові ціни на сировину та проду-
кцію металургії. Падіння експортних цін у 
кінці 2008 р. викликало спад експорту на 
17,3% у постійних цінах. У 2010 р. ситуація 
покращилася, та обсяг реального експорту 
піднявся на 18,7%. 

У 2002–2004 рр. реальний імпорт зрос-
тав за рахунок ввезення в країну машин, 
устаткування, товарів АПК тощо. У 2005 р. 
різке збільшення цін на енергоносії, активі-
зація інвестиційного попиту, зростання реа-
льних доходів населення та збільшення 
споживчого кредитування сприяли зростан-
ню імпорту на 33,5%. Як наслідок фінансо-
вої кризи, обсяг імпорту у постійних цінах у 
2009 р. зменшився на 26,8% через суттєве 
скорочення внутрішнього попиту та зрос-
тання цін на імпортні товари. У 2010 р. обсяг 
реального імпорту збільшився на 20,3%. 

Проаналізуємо моделі, що характеризу-
ють макроекономічні взаємозв’язки України. 
Усі побудовані моделі перевірені на стабі-
льність коефіцієнтів, відсутність мультиколі-
неарності, адекватність. Розглянемо отри-
мані результати детальніше. 

Модель (1) аналізує індекс інфляції1: 
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Модель (1) відображає обернену залеж-
ність між темпом приросту реального ВВП 
та інфляцією. При зниженні темпів приросту 
реального ВВП на 1% інфляція зростає на 
0,11%, а природній рівень інфляції в Україні 
становить 3%. У моделі з метою підвищення 
її якості було використано фіктивну змінну, 

1 У дужках містяться значення t-статистики для 
коефіцієнтів. 

що відображає зростання інфляції протягом 
4-го кварталу 2007 р. та 1-го кварталу 
2008 р. на 9%, викликане зовнішніми причи-
нами та кредитним бумом. 

Модель (2) було побудовано для ви-
явлення залежності імпорту товарів та 
послуг від інших макроекономічних по-
казників: 
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Пряма залежність приросту імпорту від 
приросту інвестицій пояснюється таким чи-
ном: чим більше надходить інвестицій, тим 
більше переоціненою при фіксованому ва-
лютному курсі стає національна валюта, що 
стимулює зростання імпорту. Модель (2) 
показує, що зростання інвестицій на 1 млн 
грн у попередньому кварталі спричинить 
збільшення обсягу імпорту на 280 тис. грн, а 
у поточному кварталі – на 460 тис. грн. При 
зростанні витрат держави на 1 млн грн об-
сяг імпорту знижується на 590 тис. грн у на-
ступному кварталі, що пояснюється стиму-
люванням саме внутрішнього ринку за ра-
хунок бюджетних коштів. 

Розглянемо модель (3) інвестицій в 
Україну: 
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Зростання від’ємного сальдо торгового 
балансу спричинене переоціненою при фік-
сованій валютному курсі національною ва-
лютою через збільшення обсягу інвестицій в 
Україну. Тому зростання імпорту та експор-
ту на 1 млн грн спричинить зростання інвес-
тицій на 1,17 млн грн та зменшення на 
650 тис. грн, відповідно. Також модель відо-
бражає, що за 3 та 4-й квартали 2008 р. об-
сяг інвестицій зменшився на 6,84 млрд грн. 

Розглянемо модель (4) заощаджень 
населення в Україні: 
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Модель (4) відображає, що зростання 
приросту інвестицій на 1 млн грн спричи-
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нить через 2 квартали збільшення приросту 
заощаджень населення на 210 тис. грн. Та-
кож темп приросту реального ВВП на 1% 
спричинить зростання приросту заоща-
джень на 163,53 млн грн. Крім того, модель 
засвідчує, що в результаті кризи у 1-му ква-
рталі 2009 р. обсяг заощаджень населення 
зменшився на 3,29 млрд грн у постійних ці-
нах 2002 р. 

Модель (5) характеризує споживання 
населення України: 
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Модель (5) засвідчує, що зростання при-
ростів споживання на 1 млн грн через квар-
тал спричинить його зниження на 500 тис. 
грн, а через 2 квартали – на 590 тис. грн. Це 
означає, що чим більше було зростання 
споживання в попередніх періодах, тим ни-
жче буде зростання в теперішньому. Збіль-
шення приросту імпорту на 1 млн грн приз-
веде до збільшення приросту споживання 
на 430 тис. грн у наступному кварталі. Із 
зростанням приросту споживання держав-
ного сектора на 1 млн грн зростають приро-
сти споживання населення на 950 тис. грн. У 
моделі (5) використано фіктивну змінну, що 
позначає дату продажу Криворіжсталі у  
4-му кварталі 2005 р., яка суттєво змінила 
обсяг бюджетних доходів та споживання на-
селення. 

З метою коректного аналізу моделей 
Франції досліджено розвиток основних фак-
торів моделей на основі даних Євростату 
[6]. 

Характерною особливістю економіки 
Франції є досить низький рівень інфляції. 
Середньорічний індекс зростання цін стано-
вив від 1,1 до 2,8%. За весь досліджуваний 
період (1-й квартал 2002 р. – 2-й квартал 
2011 р.) ціни зросли на 121%. 

Протягом 2003–2007 рр. відбувалося по-
мірне зростання французької економіки за-
вдяки стійкому внутрішньому попиту, який 
подолав негативний вплив зовнішніх факто-
рів і забезпечив приріст ВВП. Разом з тим, 
ця тенденція стримувалася як у Франції, так 
і в інших країнах Європейського Союзу ви-
сокими цінами на енергоносії і падінням ку-
рсу долара щодо євро. У 2008–2009 рр. від-

бувалося зниження ВВП у постійних цінах 
на 3% щороку. 

Обсяг державних витрат у постійних цінах 
протягом 2003–2007 рр. практично був не-
змінним, у 2008 р. споживання державного 
сектора зменшилося на 2%, а у 2009 р. витра-
ти держави у постійних цінах зросли на 2% 
порівняно із попереднім періодом. Наразі спо-
стерігається значне зростання державних ви-
трат для подолання кризових явищ в економі-
ці та вирішення проблем ліквідності банків. 

Унаслідок спаду промислового виробни-
цтва та зменшення купівельної спроможно-
сті населення обсяг споживання у постійних 
цінах протягом 2002–2003 рр. зменшувався 
на 1% щороку. У 2004–2007 рр., навпаки, 
споживання зростало щороку на 1%. Світові 
кризові явища спричинили падіння спожи-
вання у постійних цінах на 3% у 2008 р. У 
2009–2010 рр. споживання населення у пос-
тійних цінах унаслідок активних бюджетних 
заходів практично не змінилося. 

Обсяг заощаджень населення у постій-
них цінах у Франції, як і в Україні, має циклі-
чну структуру: наприклад, у 2003 р. обсяг 
заощаджень зменшився на 8%, а у 2004 р. 
зростання заощаджень становило 7%. Якщо 
у 2005 р. обсяг заощаджень у постійних ці-
нах майже не змінився, то у 2006–2007 рр. 
він зріс на 10 і 12%, відповідно, а вже у 
2008–2009 рр. відбулося скорочення на 15 і 
54% відносно попереднього періоду. Зао-
щадження активізувалися у 2010 р. на 7% у 
постійних цінах. 

Уповільнення зростання промислового 
виробництва та скорочення виробничого 
попиту безпосередньо позначилися на зни-
женні інвестиційної активності. Щорічне зро-
стання інвестицій у постійних цінах стано-
вило від 2 до 4% до фінансово-економічної 
кризи, яка призвела до падіння обсягу інве-
стицій у постійних цінах на 3% у 2008 р., на 
9% у 2009 рр. та на 3% у 2010 р. 

У 2003 р. експорт товарів та послуг у по-
стійних цінах Франції зменшився на 3% че-
рез спад обсягів виробництва практично 
всіх галузей промисловості. Протягом  
2004–2007 рр. експорт у постійних цінах 
зростав на 1–4%. У зв’язку з розвитком кри-
зових явищ у 2008–2009 рр. експорт змен-
шився на 4 та 12%, відповідно, порівняно з 
попередніми періодами. Пожвавлення еко-
номіки у 2010 р. сприяло зростанню обсягу 
експорту на 7% у постійних цінах. Обсяг ім-
порту товарів та послуг до Франції у постій-
них цінах фактично повторює тенденції екс-
порту товарів та послуг. 

Модель (6) характеризує інфляцію у 
Франції: 

 
( ) ( )

∆
= − × + ×

-4,8 1660,9
0,48 1,005t
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( )

× − × =2
-1

-4,9
0,01 200834; 0,99.tinflation c R  (6) 

У моделі спостерігаємо обернену залеж-
ність між темпом приросту реального ВВП 
та інфляцією: при зниженні темпів приросту 
реального ВВП на 1% інфляція зростає на 
0,48%. У зв’язку із наявністю природного 
рівня інфляції індекс цін збільшується на 
1,005% у наступному кварталі. Також у мо-
делі використано фіктивну змінну, що відо-
бражає зниження інфляції протягом кризи у 
3 та 4-му кварталі 2008 р. на 1%. 

Модель (7) відображає темп приросту 
реального імпорту у Франції: 

 
( ) ( )−

 ∆
= − × ∆ + × 
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Зростання темпів приросту споживання 
на 1% спричинить зростання темпу прирос-
ту імпорту на 0,86%, оскільки чим більше 
населення споживає, тим більше необхідно 
товарів та послуг, які країна може придбати 
за кордоном. Збільшення темпу приросту 
реального експорту на 1% приведе до зрос-
тання темпу приросту імпорту на 0,39%. Пі-
двищення приростів питомої ваги витрат 
державного сектора у ВВП на 0,01 спричи-
нює зниження темпів приросту імпорту в 
6,14%, оскільки витрати держави спрямова-
ні на розвиток внутрішнього ринку. Також у 
моделі використано сезонну змінну, яка по-
казує збільшення темпів приросту реально-
го імпорту на 0,99% у 4-му кварталі. 

Модель (8) характеризує рівень інвес-
тицій у Францію: 

 
( )

∆ = ×∆ +
4,9

_ 0,17 _t tinvestment sa import sa   

 
( ) ( )

+ ×∆ + ×-1
4,8 2,4

0,48 _ 0,09tinvestment sa  

 
( )

× ∆ − ×-1
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 × =220082; 0,82.c R  (8) 

Модель (8) показує, що зростання приросту 
інвестицій в економіку Франції на 1 млн євро 
спричинить їх збільшення у наступному ква-
рталі на 480 тис. євро. Наявність у моделі 
фіктивної змінної засвідчує, що у 2-му квар-
талі 2008 р. відбулося зниження приросту 
інвестицій на 1,85 млрд євро у постійних 
цінах. Також із зростанням приросту імпорту в 

країну на 1 млн євро у постійних цінах при-
рости інвестицій зростають на 170 тис. євро 
у постійних цінах, а якщо збільшаться при-
рости експорту, то прирости інвестицій зро-
стають на 90 тис. євро у наступному квар-
талі. 

Розглянемо модель (9) заощаджень у 
Франції: 
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За допомогою сезонних факторів у мо-
делі враховано сезонні коливання, прита-
манні зміні заощаджень населення. Модель 
(9) відображає, що зростання приросту ВВП 
Франції на 1 млн євро спричинює збільшен-
ня обсягу заощаджень на 620 тис. євро у 
постійних цінах. 

Розглянемо модель (10) споживання 
населення Франції: 
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Модель (10) показує, що зростання інфляції 
на 1% знижує прирости реального споживання 
населення Франції на 1,85 млрд євро у постій-
них цінах. Збільшення інвестицій в економіку 
Франції на 1 млн євро спричиняє зростання 
приростів споживання на 560 тис. євро у 
постійних цінах, збільшення приростів ви-
трат державного сектора на 1 млн євро при-
зведе до зростання приростів споживання 
французів на 820 тис. євро у постійних цінах 
у наступному кварталі. 

У роботі проаналізовано динаміку основ-
них макроекономічних змінних України та 
Франції та побудовано по 5 моделей, які 
відображають зв’язки між цими факторами. 
Для більш повного дослідження отриманих 
економетричних регресій проведемо порів-
няльний аналіз отриманих результатів, ура-
ховуючи специфіку кожної країни. 

1. Було побудовано моделі інфляції (1) 
та (6) для України та Франції, які відрізняли-
ся лише наявністю фіктивної змінної. Регре-
сії засвідчили залежність інфляції від темпу 
приросту реального ВВП, а саме: при зни-
женні темпу приросту реального ВВП на 1% 
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у Франції інфляція зростає на 0,48%, а в 
Україні – на 0,11%. Крім того, обидві моделі 
показали залежність індексу цін від попере-
днього періоду, що пояснюється наявністю 
природної інфляції. 

2. Моделі імпорту (2) та (7) однаково 
показали обернену залежність обсягу імпо-
рту від споживання державного сектора, 
оскільки державні витрати спрямовані на 
розвиток внутрішнього ринку, що скорочує 
прирости імпорту. 

3. Моделі інвестицій (3) та (8) в україн-
ську та французьку економіки враховували 
подібні фактори, що дає змогу краще порів-
нювати отримані зв’язки. Моделі України та 
Франції показали пряму залежність між об-
сягами інвестицій та імпортом. Наявність 
різних фіктивних змінних у моделях зумов-
лена специфікою перебігу світової фінансо-
вої кризи у двох економіках: в моделі (3) для 
України спостерігався різкий спад інвестицій 
у 3 та 4-му кварталах 2008 р., а у моделі (8) 
Франції раніше – у 2-му кварталі 2008 р. 
Основна відмінність між моделями інвести-
цій виявилася у зв’язках між інвестиціями 
різних періодів: у Франції спостерігаємо 
прямий зв’язок між інвестиціями поточного 
та попереднього періодів, а в Україні – зво-
ротний, що пояснюється відпливом капіталу 
через тіньову економіку (спекуляції, офшо-
ри). 

4. Моделі заощадження (4) та (9) для 
України та Франції відобразили пряму зале-
жність між заощадженнями та зростанням 
національного виробництва. Також в обох 
моделях була необхідна фіктивна змінна, 
що позначала суттєві зміни у першому квар-
талі 2009 р. 

5. Моделі споживання (5) та (10) за-
значили пряму залежність між споживанням 
українців та французів від витрат державно-
го сектора України та Франції майже на од-
накові коефіцієнти: зростання витрат Украї-
нської держави на 1 млн грн спричинить 
зростання споживання на 950 тис. грн у пос-
тійних цінах, а збільшення витрат Франції на 
1 млн євро спричинить зростання спожив-
чих витрат населення на 820 тис. євро у 
постійних цінах. 

IV. Висновки 
У статті побудовано моделі, які базують-

ся на даних 2002–2011 рр. і дають змогу 
побачити зв’язки між макроекономічними 
показниками України та Франції, а саме: ви-
значено та описано взаємозалежності між 
рівнем інфляції, обсягами інвестицій, зао-
щаджень, споживання, експортно-імпортних 
операцій, валовим внутрішнім продуктом та 
витратами державного сектора. Порівняння 
моделей Франції та України засвідчили, що 
в обох країнах: 
– спостерігається залежність інфляції від 

темпу приросту реального ВВП, а саме: 

при зниженні темпу приросту реального 
ВВП на 1% у Франції інфляція зростає 
на 0,48%, а в Україні – на 0,11%; 

– існує обернена залежність обсягу імпор-
ту від споживання державного сектора, 
оскільки державні витрати спрямовані 
на розвиток внутрішнього ринку, що 
скорочує прирости імпорту; 

– існує пряма залежність між заощаджен-
нями та зростанням національного ви-
робництва; 

– спостерігається пряма залежність між 
споживанням населення та витратами 
державного сектора України та Франції 
майже на однакові коефіцієнти: зрос-
тання витрат Української держави на 
1 млн грн спричинить зростання спожи-
вання на 950 тис. грн у постійних цінах, 
а збільшення витрат Франції на 1 млн 
євро спричинить зростання споживчих 
витрат населення на 820 тис. євро у по-
стійних цінах; 

– виявляється прямий зв’язок між обсяга-
ми інвестицій та імпортом. 

Основна відмінність між моделями ін-
вестицій виявилася у зв’язках між інвестиці-
ями різних періодів: у Франції спостерігаємо 
прямий зв’язок між інвестиціями поточного 
та попереднього періодів, а в Україні – зво-
ротний, що пояснюється відпливом капіталу 
через тіньову економіку (спекуляції, офшо-
ри). 
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Ставицкий А.В., Мартынович Д.Е. Моделирование экономических связей Украины и 
Франции с помощью структурных моделей 

В статье на основе данных 2002–2011 гг. построены эконометрические модели, позволя-
ющие увидеть связи между макроэкономическими показателями Украины и Франции. В про-
цессе исследования определены и описаны взаимозависимости между уровнем инфляции, об-
ъемами инвестиций, сбережений, потребления, экспортно-импортных операций, валовым 
внутренним продуктом и расходами государственного сектора. С помощью построенных 
моделей проведен макроэкономический анализ для Украины и Франции. 

Ключевые слова: структурные модели, инвестиции, инфляция, потребления, сбереже-
ния, импорт, экспорт, ВВП, расходы государства. 

Stavytskyy A., Martynovych D. Modelling economic relations of Ukraine and France using 
structural models 

This paper presents the econometric models based on data 2002–2011, which give the possibility 
to investigate the interrelations between macroeconomic indicators of Ukraine and France. The 
correlations between the level of inflation, the volume of investment, savings, consumption, exports 
and imports operations, gross domestic product and expenditures of the public sector of Ukraine and 
France were under consideration. The macroeconomic analysis was performed for Ukraine and 
France with the help of researched models. 

Key words: structural models, investment, inflation, consumption, savings, imports, exports, GDP, 
government expenditures. 
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ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРІВ  
У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 
У статті розкрито сутність основних понять та подано характеристику основних фак-

торів професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі. Визначено пріоритетні на-
прями та інструменти управління професійним розвитком менеджерів міжнародних компаній. 

Ключові слова: міжнародний бізнес, професійний розвиток менеджера, управлінські ком-
петенції, управлінський досвід, фактори професійного розвитку. 

 
І. Вступ0 
Міжнародний бізнес будується на репу-

тації та професійних навичках. Усі міжнаро-
дні компанії світу висувають усе більш жор-
сткі вимоги до своїх керівників. Так, зокре-
ма, вони повинні стати більш умілими щодо 
забезпечення ефективного функціонування 
організації в непередбачуваному та постій-
но змінюваному майбутньому. Незмінною є 
тільки постійність змін. Якість менеджменту 
стає найважливішим чинником конкурентос-
проможності й розвитку міжнародних ком-
паній на сучасному етапі. Менеджерам у 
міжнародному бізнесі необхідно досягнути 
певного рівня управлінської кваліфікації. 
Вони мають розвивати в собі установки, 
здібності та вміння, які дадуть їм змогу чітко 
та ефективно здійснювати управління. 

Оскільки входження України у глобаль-
ний економічний простір супроводжується 
постійним зростанням темпу змін, усклад-
ненням проблем менеджменту, загострен-
ням конкуренції, то невід’ємною складовою 
розвитку українських підприємств також 
стають певні трансформації системи мене-
джменту. Для забезпечення інноваційного 
прориву в розвитку економіки України необ-
хідний перехід на якісно новий рівень 
управління. Це зумовлює формування ново-
го типу менеджерів, які мають системне, 
нестандартне та стратегічне мислення і 
здатні до застосування сучасної філософії 
управління. 

Практики міжнародного бізнесу визнача-
ють, що якщо у ХІХ ст. основна боротьба 
йшла за землю, у ХХ ст. – за промислові 
активи та природні ресурси, то в ХХІ ст. ос-
новна війна вестиметься за найкращі кадри. 
Отже, перед керівниками міжнародних ком-

0  Бережна Г.В., 2012 

паній постає питання, як створити систему, 
котра приваблювала б найкращих [4]. 

Зарубіжні дослідники М. Вудкок та 
Д. Френсіс встановили, що для успішного 
ведення міжнародного бізнесу сучасні ме-
неджери повинні мати певні навички та зді-
бності, виконувати певні функції, створюва-
ти можливості налагодження комунікацій з 
іншими людьми [3]. Вітчизняні науковці, зок-
рема В. Білошапка, Ю. Кулик, підкреслюють, 
що становлення менеджерів міжнародних 
компаній відбувається, насамперед, завдяки 
успішному оволодінню професійними управ-
лінськими компетенціями [1; 5]. 

На думку українських учених, однією з 
головних умов зростання конкурентоспро-
можності міжнародних компаній на світово-
му ринку є спрямування організаційних ре-
сурсів у сферу професійного розвитку ме-
неджерів, а саме на програми, які мають 
чіткі цілі і структуру розвитку, створену са-
мими менеджерами і їхніми безпосередніми 
керівниками, що заздалегідь сплановані і 
знаходяться в компетенції топ-менеджерів. 

ІІ. Постановка завдання: 
– розкрити сутність понять “професійний 

розвиток менеджера”, “управлінська ре-
зультативність”, “управлінські компетен-
ції”; 

– надати характеристику основних факто-
рів професійного розвитку та оцінити мі-
ру їх впливу на професійне становлення 
менеджерів у міжнародному бізнесі; 

– запропонувати пріоритетні напрями та 
інструменти управління професійним 
розвитком менеджерів у міжнародному 
бізнесі. 

ІІІ. Результати 
Професійний розвиток визначають по-

різному: 1) це процес, у результаті якого 
людині вдається зберегти якість та рівень 
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своїх професійних навичок і вмінь протягом 
усього свого життя (тобто лише позитивні, 
прогресивні зміни); 2) це не тільки придбан-
ня та удосконалення, а й втрати, руйнуван-
ня, деструкція [6]. 

Також під професійним розвитком розу-
міють професію або професійну діяльність у 
контексті життєвого розвитку. При цьому 
можливі три аспекти розгляду поняття: 

1) в інституційному сенсі: кар’єра як фо-
рмально-бюрократично організоване та іє-
рархічно упорядковане взаємовідношення 
діяльностей, позицій, роботи всередині со-
ціальної організації або професійної сфери; 

2) в об’єктивному сенсі: кар’єра як фак-
тична, об’єктивно встановлена якість пози-
цій, які індивід займає протягом свого про-
фесійного життя; 

3) у суб’єктивному сенсі: кар’єра визна-
чається сприйняттям та формуванням у ін-
дивіда зразків для пересування позиціями 
або професіями в контексті його життя, осо-
бливо під кутом зору суб’єктивної єдності 
окремих кроків або фаз розвитку життя. 

Однак у зв’язку із суттєвими змінами в 
глобальному економічному середовищі мо-
ва йде про формування нового поняття 
кар’єри, а отже, це буде впливати і на зміст 
поняття “професійний розвиток” [10, с. 2]. Ці 
процеси є особливо помітними в економічно 
розвинених країнах, однак вони потребують 
осмислення і в українському науковому та 
освітньому середовищі для того, щоб мати 
можливість формувати генерацію професі-
оналів, конкурентоспроможних у міжнарод-
ному бізнесі. 

У межах цієї статті під професійним роз-
витком менеджера будемо розуміти спря-
мований, прогресивний, закономірний про-
цес формування певних управлінських ком-
петенцій та їх реалізації у власному управ-
лінсьому досвіді для досягнення особистіс-
них професійних цілей та управлінських ці-
лей, поставлених перед цим менеджером. 

Таке визначення тісно пов’язане з ефектив-
ністю діяльності менеджера в міжнародному 
бізнесі та дає можливість відповісти на такі 
запитання: 

1) що саме формується в процесі про-
фесійного розвитку? (Управлінські компете-
нції або професійно важливі якості). 

2) коли формується? (На різних стадіях 
розвитку професіонала в міжнародному біз-
несі). 

3) ким формується? (Триєдине поєднан-
ня зусиль особистості, освітніх закладів та 
безпосередньо міжнародних компаній). 

У 15-му Щорічному опитуванні керівників 
найбільших компаній світу, підготовленому 
найбільшою міжнародною консалтинговою 
компанією PricewaterhouseCoopers, брали 
участь більше ніж 1250 керівників компаній з 
60 країн. За даними дослідження, пошук 
кваліфікованих кадрів та утримання ключо-
вих співробітників є основною проблемою 
для міжнародних компаній (43% респонден-
тів відзначили, що процес підбору персона-
лу ускладнився) [8, с. 21]. 

На першому місці серед особистісних 
пріоритетів з планування робочого часу 
представники вищого керівництва визначи-
ли бажання приділяти більше часу розвитку 
перспективних кадрів і навичок ефективного 
управління, а також проведення зустрічей з 
клієнтами (66% респондентів). Серед інших 
пріоритетів керівники називали підвищення 
ефективності діяльності організації (62%), 
формулювання стратегії та управління ри-
зиками (54%) і розвиток зарубіжної діяльно-
сті компаній (40%) [8, с. 3]. 

Джерелом інформації щодо ефективних 
підходів у професійному розвитку керівників 
міжнародних компаній можна вважати різно-
манітні рейтинги роботодавців. Серед спе-
ціалізованих рейтингів, які визначають най-
кращі компанії в розвитку бізнес-лідерів, 
найбільш відомими є рейтинги від Leadership 
Excellence та Hay Group (табл. 1). 

Таблиця 1 
Топ-10 міжнародних компаній, 

найкращих у професійному розвитку бізнес-лідерів 
Місце 2011–2012 Найкращі програми розвитку лідерства серед 

великих компаній (більше ніж 2 тис. співробітників)* 
2010 Best companies for 

leadership** 
1 General Mills/GM Institute General Electric (3)*** 
2 Ritz-Carlton Hotels Procter & Gamble (5) 
3 General Electric Intel Corporation (9) 
4 IBM Siemens (188) 
5 Procter & Gamble Banco Santander (–) 
6 CaridianBTC Coca-Cola (101) 
7 Microsoft McDonald’s Corporation (31) 
8 Qualcomm Accenture (8) **** 
9 Intel Walmart (105) 

10 Yahoo Southwest Airlines (69) 
* – Leadership Excellence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leaderexcel.com/best_ranking.html. 
** – Hay Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.haygroup.com/BestCompaniesForLeadership/ 

research-and-findings/global-top-20.aspx. 
*** – наведено місце в рейтингу “2011–2012 Кращі програми розвитку лідерства серед великих компаній”. 
**** – 8-ме місце серед великих консультаційних компаній. 
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Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
Останнім часом найбільші експортооріє-

нтовані компанії України запроваджують 
різні проекти, як тимчасові, так і постійно 
діючі, які спрямовані на підтримання конс-
труктивної взаємодії та співпраці між цими 
компаніями (роботодавцями) та вищими 
навчальними закладами України (а в окре-
мих випадках – і іноземними університета-
ми) з метою підвищення якості підготовки 
майбутніх кадрів. Так, наприклад, провідна 
фінансово-промислова група України СКМ 
(“Сістем Кепітал Менеджмент”), у якій домі-
нують підприємства важкої промисловості 
(як за обсягами виробництва, так і за обся-
гами прибутку), активно співпрацює з про-
фільними вищими навчальними закладами, 
що готують фахівців для відповідних секто-
рів економіки [7]. Одним із проектів компанії, 
розробленим у рамках соціальної програми 
“Сучасна освіта”, є проект FormulaS. Цей 
проект передбачає проведення топ-менед-
жерами Групи СКМ майстер-класів для 
українських студентів, а основне його за-
вдання полягає в тому, щоб дати студентам 
нові знання, які ґрунтуються на практичному 
досвіді [9]. 

Серед основних завдань у сфері управ-
ління кадрами топ-менеджери міжнародних 
компаній виділяють підбір та утримання ме-
неджерів середньої ланки з великим потен-
ціалом (50% респондентів, що працюють на 
розвинених ринках), прийом на роботу ква-
ліфікованого виробничого персоналу (31% 
респондентів), молодих фахівців (30% рес-
пондентів) та керівників зарубіжних підроз-
ділів компаній (21% респондентів) [8, с. 24]. 

Окремі вчені для позначення ефективно-
сті діяльності менеджерів використовують 
термін “управлінська результативність”, під 
яким розуміють рівень раціональності (ефе-
ктивності) використання ресурсів для вирі-
шення певних завдань, а також рівень доці-
льності цих завдань з урахуванням змісту та 
конкретних параметрів узятих менеджерами 
зобов’язань [1, с. 14]. 

Вимірювання управлінської результатив-
ності в міжнародних корпораціях мають ін-
тегрувати: 

1) реалізованість поставлених перед да-
ним менеджером управлінських цілей і ви-
конання взятих зобов’язань; 

2) самооцінювання менеджером свого 
коефіцієнта корисної дії; 

3) якість використання менеджером сво-
го часу; 

4) повторюваність зроблених управлінсь-
ких помилок і готовність менеджера усувати 
не тільки симптоми, а й причини виникнення 
цих помилок [1, с. 14–15]. 

Розглянемо фактори, що впливають на 
управлінську результативність менеджерів у 
міжнародних компаніях (модель “6+1”). 

І. Особистісні характеристики мене-
джера: 

1) знання та навички менеджерів; 
2) здібності менеджерів (здібність за-

пам’ятовувати факти, здібність до аналізу, 
інтуїція, стійкість до стресу, здібність до на-
вчання, здібність до лідерства); 

3) позиція (attitude) менеджера (на неї 
значною мірою впливають його потреби й 
спонукання, цінності, мотивація; вона скла-
дається з трьох основних компонентів – ког-
нітивного, афективного (емоційного) та по-
ведінкового). 

ІІ. Основні організаційні фактори управ-
лінської результативності: 

4) інформація; 
5) ресурси й інструменти; 
6) система ОСК (оцінка – стимулюван-

ня – контроль). 
ІІІ. Додатковий “фоновий” фактор: 
7) ефективний розподіл відповідальності 

[1, с. 15]. 
Отже, для забезпечення більш високих 

результатів у міжнародному бізнесі мене-
джери можуть використовувати модель 
“6+1”. Таким чином, недостатня результати-
вність менеджера в міжнародному бізнесі 
може бути пов’язана з тим, що він: 

1) не знає, як досягти потрібного резуль-
тату (через брак відповідних знань і нави-
чок) – 10%; 

2) не може в принципі цього зробити (не 
маючи деяких необхідних здібностей) – 30%; 

3) не бажає забезпечувати результат 
(виражаючи тим самим своє ставлення до 
справи або позицію) – 60%. 

Поширеною є точка зору, що на профе-
сійний розвиток менеджерів у міжнародному 
бізнесі впливають два основні фактори: 

1) управлінські компетенції, які форму-
ються із таких компонентів, як: знання, нави-
чки, здібності, позиція/установки (ставлення 
до окремих людей і подій) та поведінка; 

2) управлінський досвід, що формується 
внаслідок виконання обов’язків у різномані-
тних подіях, які класифіковані в такі групи: 
робочі завдання, невдачі (подолання особи-
стих життєвих стресів), взаємодія з керівни-
ками, взаємодія з підлеглими, форс-мажорні 
кризові ситуації [1; 3; 5]. 

Українські вчені підкреслюють важли-
вість ролі досвіду в професійному зростанні 
менеджерів міжнародних компаній. Тоді як 
знання і навички не справляють істотного 
впливу в процесі інтернаціоналізації профе-
сійного розвитку менеджерів, управлінський 
досвід відіграє важливу роль (майже 60%) у 
професійному становленні як українських, 
так і зарубіжних менеджерів міжнародних 
компаній [1, с. 20; 5, с. 11]. 

Виходячи з цього, основну увагу було при-
ділено аналізу особливостей управлінського 
досвіду. Так, було визначено основні події, що 
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найбільшою мірою впливають на професійний 
розвиток менеджерів у міжнародному бізнесі: 
– робочі завдання – 50% (організація но-

вого виробництва, виведення бізнесу з 
кризи, реалізація інноваційного проекту, 
виконання нового завдання, перехід на 
посаду з більшим масштабом управлін-
ської діяльності, перша робота, пов’я-
зана з виконанням управлінських і конт-
рольних функцій, отримання досвіду на 
першому місці роботи); 

– невдачі – 24%; 
– взаємодія з керівниками – 15%; 
– взаємодія з підлеглими, форс-мажорні 

кризові ситуації – 11% [5, с. 11]. 
Найбільшу вагу серед подій, які сприяють 

розвитку досвіду управління менеджерів в 
економічно високорозвинених країнах, ма-
ють робочі завдання; в економічно низько-
розвинених країнах – події, котрі пов’язані із 
взаємодією з керівниками. 

Водночас, у міжнародному бізнесі важ-
ливими подіями, які справляють істотний 
вплив на професійний розвиток менеджерів, 
є виконання управлінських завдань в інозе-
мній країні та взаємодії з людьми інших ку-
льтур і національностей. Здатність до диве-
рсифікованих поглядів та інтерпретацій, ду-
алізму/плюралізму міжкультурної взаємодії 
допомагає керівникам бути успішними в мі-
жнародному бізнесі. 

Глобальне мислення менеджера міжна-
родної компанії, насамперед, пов’язане з 
умінням аналізувати й використовувати фа-
ктори зростання результативності з ураху-
ванням корпоративного й крос-культурного 
контекстів, що відображається у постійно 
оновлюваних практичних навичках взяття 
відповідальності за оптимізацію організа-
ційного й управлінського розвитку та підт-
римки пріоритетів функціонування корпора-
ції на локальному, регіональному і глобаль-
ному (міжрегіональному) рівнях [1, с. 21]. 

Значною мірою успіх професійного роз-
витку менеджера в міжнародному бізнесі 
забезпечує ділове спілкування. Культура 
професійного спілкування – це основа про-
фесійної та соціокультурної діяльності ме-
неджера в міжнародному бізнесі, яку визна-
чають сукупність ціннісних орієнтирів, норм 
професійної поведінки, дотримання загаль-
ного і службового етикету у процесах між-
суб’єктної взаємодії на предметно-інформа-
ційному та інтерактивному рівнях у прийнят-
ті управлінських рішень [2, с. 9]. 

М. Вудкок та Д. Френсіс визначили 11 
факторів, які впливають на управлінську 
діяльність у міжнародному бізнесі, та сфор-
мулювали основні навички та здібності, які 
повинні бути розвинуті в менеджера для 
досягнення високої управлінської результа-
тивності (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фактори впливу на управлінську діяльність менеджерів 

у міжнародному бізнесі [3, с. 18–20] 
Фактори впливу на управлінську діяльність Навички та здатності 

для ефективного управління 
Стреси, тиск та невизначеність потребують від менеджера розвитку здатності ефе-
ктивно управляти собою та своїм часом 

Здатність управляти собою 

Ерозія традиційних цінностей та розлад особистісних переконань і цінностей пот-
ребують від менеджера здатності прояснити свої особистісні цінності 

Сформовані особистісні цін-
ності 

Існування широкої можливості вибору потребує від менеджерів чітко визначити як 
цілі виконуваної роботи, так і власні цілі 

Чіткі особистісні цілі 

Організації не в змозі забезпечити всі можливості для навчання, яке потрібне су-
часному керівникові, отже, кожен менеджер повинен сам постійно підтримувати 
власне зростання та розвиток 

Акцент на постійне особистіс-
не зростання 

Проблеми зростають та ускладнюються, а засоби їх вирішення стають дедалі об-
меженішими, що потребує від менеджера здатності вирішувати проблеми швидко 
та ефективно 

Навички вирішення проблем 

Постійна боротьба за ринки збуту, енергетичні ресурси та прибутковість роблять 
необхідним висування нових ідей та постійне пристосування, що потребує від ме-
неджера бути винахідливим та здатним гнучко реагувати на зміну ситуації 

Винахідливість та здатність до 
інновацій 

Традиційні ієрархічні відносини ускладнюються, а це потребує від менеджера ви-
користання навичок впливу на оточуючих без застосування прямих наказів 

Висока здатність впливати на 
оточуючих 

Багато традиційних шкіл та методів управління вичерпали свої можливості й не 
відповідають викликам сучасного та майбутнього, а це потребує від менеджерів 
засвоєння нових, сучасних управлінських прийомів та підходів 

Знання сучасних управлінсь-
ких підходів 

Великі витрати та труднощі пов’язані сьогодні з використанням найманих працівни-
ків, отже, від менеджера очікують більш вмілого використання людських ресурсів 

Здатність керувати 

Зростання масштабів змін потребує засвоєння нових навичок, розвитку нових під-
ходів та боротьби з можливістю власного “застарівання”, а для цього необхідне 
вміння допомогти іншим у швидкому вивченні нових методів та засвоєнні практич-
них навичок 

Уміння навчати та розвивати 
підлеглих 

Складні проблеми все більше потребують об’єднання зусиль декількох людей, які 
спільно реалізують рішення, отже, менеджер повинен уміти створювати та удоско-
налювати групи, які спроможні швидко ставати винахідливими та результативними 

Здатність формувати та роз-
вивати ефективні робочі групи 
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Однак, виходячи з наведеного визначен-

ня професійного розвитку (як циклічного 
процесу набуття управлінських компетен-
цій), управлінський досвід може розглядати-
ся як один з механізмів набуття певних 
управлінських компетенцій і, таким чином, 
він є і фактором і, певною мірою, наслідком 
професійного розвитку менеджерів у міжна-
родному бізнесі. 

Основними пріоритетами управління 
професійним розвитком менеджерів міжна-
родних компаній є: 
– створення фундаменту для управлінсь-

кого розвитку; 
– активна цілеспрямована діяльність на 

подолання нових робочих викликів і ви-
пробувань; 

– високий рівень стійкості до стресів; 
– наполегливість; 
– ефективне управління власним часом; 
– уміння формувати команду; 
– набуття управлінського досвіду за кор-

доном; 
– ефективне делегування повноважень [1; 

3; 5, с. 14]. 
Модель професіоналізації міжнародного 

менеджера включає в себе таке: 
1) професіоналізм міжнародного мене-

джера визначається його талантом і акуму-
льованим досвідом; 

2) високий професіоналізм у менеджмен-
ті неможливий без взяття персональної від-
повідальності менеджера за свій розвиток; 

3) ця відповідальність передбачає вибір і 
періодичний перегляд критеріїв власної ус-
пішності, а також контроль над ключовими 
процесами управління кар’єрою; 

4) набуття міжнародним менеджером до-
свіду неможливе у відриві від контексту 
компанії, у якій він працює; 

5) різні компанії можуть істотно відрізня-
тися одна від одної можливостями розви-
ваючого досвіду, які вони надають своїм 
менеджерам [1, с. 24]. 

Інструменти професійного розвитку ме-
неджерів у міжнародному бізнесі: 
– алгоритм управління професійним роз-

витком менеджерів міжнародних компа-
ній (об’єктивно-циклічний процес управ-
ління професійним розвитком менедже-
рів міжнародних компаній); 

– методика оцінювання готовності мене-
джерів міжнародних компаній до вико-
ристання досвіду управлінської діяльно-
сті у крос-культурному середовищі; 

– система каталізаторів професійного ро-
звитку менеджерів міжнародних компа-
ній (зворотний зв’язок, виклики, підтрим-
ка, зобов’язання щодо отримання конк-
ретного попередньо зафіксованого ре-
зультату); 

– програми управлінського розвитку як 
елемент формування корпоративної ку-
льтури [5, с. 15]. 

IV. Висновки 
Поняття професійного розвитку тісно 

пов’язане з такими поняттями, як професій-
на діяльність, кар’єра, професійне станов-
лення, професіограма. Існують різні підходи 
до визначення професійного розвитку. Крім 
того, сьогодні в економічно розвинених кра-
їнах триває процес формування нового по-
няття кар’єри, що впливатиме і на зміст по-
няття “професійний розвиток”. Ми визнача-
ємо професійний розвиток менеджера як 
спрямований, прогресивний, закономірний 
процес формування певних управлінських 
компетенцій та їх реалізації у власному 
управлінському досвіді для досягнення осо-
бистісних професійних цілей та управлінсь-
ких цілей, поставлених перед цим мене-
джером. 

На професійний розвиток менеджерів у 
міжнародному бізнесі впливають два основ-
ні фактори: 1) управлінські компетенції, що 
формуються із таких компонентів, як знання, 
навички, здібності, позиція/установки та по-
ведінка; 2) управлінський досвід, що фор-
мується внаслідок виконання обов’язків у 
різноманітних подіях. 

Пріоритетними напрямами управління 
професійним розвитком менеджерів міжна-
родних компаній є: 1) формування певної 
організаційної складової в міжнародній ком-
панії для забезпечення професійного розви-
тку менеджерів; 2) чітке формулювання про-
грами особистісного професійного розвитку 
з урахуванням викликів сучасності та влас-
них управлінських компетенцій. 
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Бережная Г.В. Факторы профессионального развития менеджеров в международном 
бизнесе 

В статье раскрыта сущность основных понятий и дана характеристика основных фак-
торов профессионального развития менеджеров в международном бизнесе. Определены 
приоритетные направления и инструменты управления профессиональным развитием ме-
неджеров международных компаний. 

Ключевые слова: международный бизнес, профессиональное развитие менеджера, 
управленческие компетенции, управленческий опыт, факторы профессионального развития. 

Berezhnay G. Factors of manager’s professional development in international business 
In the article the content of main definitions was defined and characteristics of main factors of 

managers’ professional development in the international business was made. The priority directions 
and tools of governance of international managers’ professional development were proposed. 

Key words: international business, manager’s professional development, managerial competence, 
managerial experience, factors of professional development. 
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Запорізька державна інженерна академія 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розглянуто відносини між промисловим підприємством та державою у напрямі під-

вищення енергоефективності суспільного виробництва. З цією метою запропоновано узгоджене 
використання окремих елементів регулювання енерговикористання та визначено оптимальну 
послідовність їх застосування на прикладі програми енергозбереження ВАТ “Запоріжсталь”. 

Ключові слова: енергоефективність, програма енергозбереження, державна підтримка, 
енергетичний збір. 

 
І. Вступ0 
Діяльність у сфері енергозбереження є 

одним з інструментів реалізації концепції 
стійкого економічного розвитку, тому питан-
ня ефективного споживання енергетичних 
ресурсів являє собою глобальну проблему, 
якою постійно переймається світова науко-
ва громадськість. Низька енергоефектив-
ність економіки України зумовлена, перш за 
все, відсутністю пріоритету капіталовкла-
дення в енергозбереження порівняно з ін-
шими видами інвестицій, станом основних 
фондів підприємств, галузевою структурою 
економіки, рівнем її тінізації та багатьма ін-
шими факторами [1, с. 8; 2, с. 25]. 

Одним з важливих факторів економії ПЕР 
вважають наявність та повномасштабну ре-
алізацію програм енергозбереження (далі – 
ПЕЗ) [10, с. 174], тобто низки заходів, які 
дають змогу підвищити енергетичну ефек-
тивність виробництва. За об’єктом складан-
ня розрізняють державні цільові, регіональ-
ні, галузеві, а також програми підприємства. 
Їх розробляють та приймають для прове-
дення ефективної цілеспрямованої діяльно-
сті підприємств, галузей, регіонів та держа-
ви в цілому щодо організації та координації 
дій у сфері енергозбереження [3; 4]. 

Оскільки в регіональних ПЕЗ урахову-
ються пріоритети регіону, в галузевих – ін-
тереси сукупності підприємств і організацій, 
об’єднаних спільністю ознак діяльності, то з 
принципів формування цих програм і випли-
ває найбільший їх недолік: усі заходи розг-
лядаються окремо та без урахування умов і 
можливостей конкретного підприємства, на 
якому буде здійснюватися їх реалізація. На 
підставі проведеного аналізу встановлено, 
що для успішної реалізації ПЕЗ усіх рівнів 
необхідно враховувати, перш за все, умови 
конкретного підприємства, і саме таким про-
грамам треба приділяти максимальну увагу. 

0  Братковська К.О., 2012 

Розробленню науково-методичних засад 
та дослідженню різних аспектів енергозбе-
реження присвячені праці багатьох вітчиз-
няних учених, таких як: В. Геєць, Ю. Качан, 
В. Лір, А. Праховник, О. Суходоля та ін. 

У монографії “Енергоефективність еконо-
міки у контексті національної безпеки: мето-
дологія дослідження та механізми реалізації” 
О. Суходоля відзначає, що побудова ПЕЗ на 
основі поточних розрахунків, прогнозів розви-
тку економіки та законодавчої бази дає дуже 
неточні результати, що й зумовлює низьку 
ефективність виконання програм. У разі, коли 
в програмі буде закладена надмірна конкре-
тизація дій щодо реалізації певних заходів у 
визначений час та при сталих умовах, є вели-
чезний ризик її невиконання [5, с. 118]. 

А. Праховник пропонує взагалі відмови-
тися від створення державних програм, по-
будованих на основі збору, підсумовування, 
аналізу даних, отриманих від галузевих мі-
ністерств [6, с. 23]. Але з досвіду інших країн 
відомо, що ефективність реалізації програм 
енергозбереження при централізованому 
управлінні перевищує очікуваний результат 
у 10–20 разів [7, с. 314]. 

До того ж, стандартний підхід до реалі-
зації ПЕЗ передбачає послідовний відбір 
найефективніших проектів за критерієм: 
найбільша економія ПЕР за мінімальних 
капіталовкладень. Більше того, навіть реко-
мендують реалізацію першочергових мало-
витратних заходів на першому етапі про-
грами з наступним акумулюванням власних 
коштів для проведення більш витратних за-
ходів [8, с. 86], і це відповідає принципу са-
моінвестування. Але з нагромадженого дос-
віду відомо, що після виконання безвитрат-
них рекомендацій, упровадження маловит-
ратних заходів та одного-двох масштабних 
проектів з енергозбереження зусилля у 
цьому напрямі дедалі слабшають, і врешті 
ПЕЗ промислових підприємств не викону-
ються в повному обсязі. 
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ПЕЗ промислових підприємств не можна 
розглядати відокремлено, не враховуючи 
умови середовища, в якому підприємство 
функціонує. Підвищення ефективності впро-
вадження енергозберігаючих програм має 
базуватися на принципах стимулювання та 
економічної доцільності переходу на енер-
гоефективні технології. Зусилля держави в 
напрямі посилення мотивації промислових 
підприємств до енергозбереження можуть 
знайти вияв у різних засобах регулювання 
енергоефективності виробництва. 

ІІ. Постановка завдання 
Незважаючи на значну кількість наукових 

праць та істотні досягнення, низка завдань 
теоретико-методичного характеру розроб-
лена не досить повно, а тому потребує по-
дальших досліджень. Зокрема, не визначені 
шляхи узгодження застосування окремих 
засобів підвищення енергоефективності для 
успішної реалізації програм енергозбере-
ження промислових підприємств. 

Отже, метою статті є визначення можли-
востей підвищення ефективності реалізації 
програм енергозбереження промислових 
підприємств шляхом узгодження підходів до їх 
складання з інструментами мотивації енер-
гозберігаючої діяльності. 

ІІІ. Результати 
Оскільки механізми впливу на господарсь-

ку діяльність підприємств усіх форм власності 
щодо енерговитрат на виробництво одиниці 
продукції та послуг є недосконалими через 
відсутність більшості енергетичних стандартів 
та технічних регламентів у сфері енергоефек-
тивності та невідповідність їх європейським 
директивам, на час переходу до стандартиза-
ції енерговикористання можна запропонувати 
використання прогресивної системи норму-
вання питомих енерговитрат [9, с. 752]. 

Також для виконання зазначених у дер-
жавних ПЕЗ планових завдань зі зниження 
енергоємності ВВП держава має забезпечи-
ти економічну доцільність реалізації ПЕЗ 
промислових підприємств. Адже для забез-
печення прискорених темпів зниження енер-
гоємності ВВП та відповідності темпам упро-
вадження галузевих та регіональних програм 
енергозбереження в програму можуть бути 
включені і заходи, які не відповідають на цей 
час вимогам економічної доцільності. Тому, 
щоб зробити термін окупності таких заходів 
прийнятним, частина вартості їх упрова-
дження має компенсуватися державою у ви-
гляді певних пільг або дотацій. Державна 
підтримка передбачає стимулювання не ви-
робничої діяльності підприємства, а конкрет-
ної програми підвищення енергоефективнос-
ті, і може виражатися у зменшенні податко-
вого навантаження, сприятливій кредитній 
політиці фінансових установ або в участі за-
заначених промислових підприємств у про-
грамах технічної допомоги за підтримки ЄС. 

Засоби, що використовуються з метою 
підвищення ефективності реалізації про-
грам енергозбереження промислових підп-
риємств, для узгодження їх використання 
мають бути елементами єдиного механізму. 
Однією з вимог до нього є те, що всі наміри 
з боку як підприємства, так і держави по-
винні мати юридичну силу, тобто потрібен 
документ, де будуть зафіксовані права, 
обов’язки та відповідальність сторін. У цьо-
му документі, що регламентуватиме відно-
сини між підприємством та державою, ма-
ють знайти відображення такі елементи: 
– програма заходів з покращення енерго-

ефективності (програма енергозбере-
ження), яку підприємствам необхідно 
виконати протягом певного часу. Вона 
повинна містити такі енергозберігаючі 
заходи, які забезпечать енергоємність 
кінцевої продукції не вище за світові 
аналоги, тобто довести підприємство до 
рівня розвитку світових енергоефектив-
них технологій. Також у ній має бути ін-
формація, в які терміни досягнення за-
планованих показників є прийнятним з 
технічного погляду, тобто повинен бути 
вказаний час реалізації програми та 
окремих заходів у її складі; 

– гранична та прогресивні норми витрат 
ПЕР. У рамках застосування запропоно-
ваної прогресивної системи нормування 
питомих енерговитрат, на відміну від іс-
нуючої, граничні норми енергоспоживан-
ня визначаються за найменшим досяж-
ним значенням витрати енергоресурсу 
на виробництво аналогічної продукції чи 
послуг, на час переходу за наявності на 
підприємстві програми енергозбережен-
ня та за результатами виконання остан-
ньої встановлюються прогресивні питомі 
норми питомих енерговитрат, величина 
яких відображає енергоефективність ви-
робництва, а у разі їх перевищення пе-
редбачаються більш суворі штрафні сан-
кції у вигляді енергетичного збору; 

– сума держпідтримки та форми її надан-
ня залежно від етапу реалізації програ-
ми. Це може бути скасування або змен-
шення податку на прибуток від енергоз-
берігаючої діяльності, звільнення від 
митних платежів імпортованого енерго-
ефективного обладнання, компенсація 
відсотків за користування кредитом на 
придбання такого обладнання, застосу-
вання сприятливої амортизаційної полі-
тики тощо. Як бачимо, всі перелічені ін-
струменти надання державної підтримки 
підприємству в різні часи були зазначені 
в Законі України “Про енергозбережен-
ня”, але, на жаль, лише декларативно. 
Безпідставне в багатьох випадках їх ви-
користання [1] і зумовило скасування 
таких положень у Законі; 
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– розрахунки необхідних фінансових та 

інших ресурсів і плану інвестування; 
– графік виконання; 
– механізми консультацій із зацікавленими 

особами, моніторингу виконання тощо. 
Для усунення суперечності обов’язковості 

або добровільності застосування розробле-
них інструментів підвищення ефективності 
реалізації ПЕЗ найбільш дієвим може стати 
підписання добровільних угод, які засновані 
на взаємній зацікавленості уряду та підприєм-
ства. 

Оскільки адресна держпідтримка потре-
бує забезпечення гарантій щодо досягнення 
потрібної енергоефективності, також пропо-
нуємо використовувати механізм страху-
вання. Остання пропозиція ґрунтується на 

тому, що повна реалізація ПЕЗ до досяг-
нення юридично зафіксованих показників 
енергоємності продукції у визначені в за-
пропонованому документі терміни у разі за-
безпечення умов економічної доцільності 
також підлягає страхуванню. Розмір страхо-
вого покриття не має бути меншим, ніж сума 
держпідтримки. При цьому послуги страху-
вання повинно сплачувати підприємство-
замовник. А страхові компанії, щоб знизити 
ризик невиконання програм, будуть зацікав-
лені власним коштом робити останнім екс-
пертизу. Схематично відносини між підпри-
ємством та державою за умови їх співпраці 
у підвищенні ефективності впровадження 
ПЕЗ зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема відносин між підприємством та державою за умови співпраці  
в напрямі підвищення ефективності впровадження ПЕЗ (авторська розробка) 

 
Запропоновані засоби підвищення ефек-

тивності реалізації ПЕЗ промислових підп-
риємств розглянуто на прикладі програми 
ВАТ “Запоріжсталь”. За складом заходів 
програми питомі витрати на економію 
1 кг у.п. змінюються від 0 (безвитратні захо-

ди на початку програми) до майже 50 тис. 
грн (проекти трьох останніх років). Характе-
ристику програми в базовому варіанті та 
після застосування запропонованих засобів 
підвищення її ефективності подано в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика ПЕЗ ВАТ “Запоріжсталь” (результат розрахунків автора) 

Показник ПЕЗ Базовий варіант ПЕЗ ПЕЗ при застосуванні елементів ме-
ханізму узгодження 

Економія ПЕР, млн грн 7587 8364 
NPV, млн грн –3592 –3643 
Час упровадження 7 5 
NPV’ з енергетичним збором, млн грн –12471 –10997 
Термін окупності ПЕЗ 11 10 
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За допомогою моделювання грошових по-
токів від реалізації програми ВАТ “Запоріж-
сталь” було визначено, що показники економії 
ПЕР та NPV покращуються, термін окупності 
скорочується при оптимізації послідовності 
виконання проектів у складі програми (рис. 2). 
Додатково економія ПЕР збільшується за ра-
хунок більш раннього початку отримання еко-

номічного ефекту внаслідок реалізації енерго-
зберігаючого заходу (збільшення загального 
часу реалізації заходу в рамках програми 
енергозбереження). Погіршення показника 
дисконтованих витрат зумовлене перерозпо-
ділом останніх у часі, а саме перенесенням їх 
на більш ранній період, коли гроші для підп-
риємства мають більшу вартість. 

 

 
а) 
 

 
б) 
 

Рис. 2. Грошові потоки від реалізації програми енергозбереження ВАТ “Запоріжсталь”:  
а) базовий варіант; б) після оптимізації послідовності проектів (результат розрахунків автора) 

 
Вирішення зазначеного завдання оптимі-

зації послідовності проектів у складі про-
грам енергозбереження на етапі його фор-
мування відповідає новому підходу до скла-
дання програм промислових підприємств, 
при якому, на відміну від існуючого, програ-
ма складається у процесі формування її ін-
вестиційного портфеля шляхом визначення 
оптимальних послідовності впровадження 
та часу початку енергозберігаючих заходів. 

Оптимізація тривалості ПЕЗ виконується 
для узгодження останньої з темпами зни-
ження енергоємності ВВП за галузевими та 

регіональними програмами енергозбере-
ження; при цьому надмірне погіршення по-
казника дисконтованих витрат навіть перек-
риває збільшення економії ПЕР і цим спри-
чиняє зменшення результуючого показника 
ефективності реалізації програми NPV. 
Водночас більш стрімке зниження енерго-
ємності продукції при прискореному вико-
нанні ПЕЗ зумовлює нарахування меншого 
енергетичного збору. 

Графічне визначення терміну окупності 
передбачає на певному часовому проміжку 
рівність отриманої економії ПЕР (область зе-
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леного кольору на рис. 2) сумі витрат (капіта-
ловкладення у програму – область червоного 
кольору, енергетичний збір – область синього 
кольору). Як бачимо, ця рівність досягається 
для базового варіанта програми енергозбе-
реження ВАТ “Запоріжсталь” за 10 років 
(рис. 2а), а для програми після оптимізації – 
за 10 років (рис. 2б), причому підприємство 
отримуватиме економічний ефект від реалі-
зації програми енергозбереження і надалі. 

Щодо рекомендації форм надання дер-
жавної підтримки для забезпечення еконо-
мічної доцільності виконання ПЕЗ: залучен-
ня додаткових ресурсів, викликаних як пе-

рерозподілом витрат, так і внаслідок прис-
кореної реалізації ПЕЗ, у вигляді кредиту 
зумовить нарахування відсотків, а застосу-
вання прогресивних норм витрат ПЕР – 
штрафні санкції за неефективне енергови-
користання. Разом із скасуванням енергети-
чного збору компенсація відсотків за креди-
том перевищує необхідну суму державної 
підтримки. Отже, створення умов економіч-
ної доцільності для прискореного впрова-
дження ПЕЗ ВАТ “Запоріжсталь” буде за-
безпечене лише при скасуванні енергетич-
ного збору. Можливі джерела державної 
підтримки для цієї ПЕЗ показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Необхідна та можлива (за джерелами) компенсація витрат на реалізацію ПЕЗ ВАТ “Запоріжсталь”  
(результат розрахунків автора) 

 
Для інших підприємств на час виконання 

ПЕЗ, крім застосування прогресивних норм 
питомих витрат ПЕР, що скасовує нараху-
вання енергетичного збору, можлива компе-
нсація відсотків за користування кредитом на 
залучення додаткових коштів, викликаних 
перерозподілом грошового потоку та скоро-
ченням терміну реалізації програми, або інші 
розглянуті методи, наприклад, тарифні та 
податкові пільги, що зроблять прискорене 
впровадження ПЕЗ економічно привабливим. 

Результати розрахунків підвищення ефе-
ктивності ПЕЗ від застосування окремих за-
собів засвідчили, що використання системи 
прогресивного нормування енерговитрат та 
державної підтримки не змінює загальних 
показників ефективності ПЕЗ, а лише впли-
ває на розмір фінансових зобов’язань підп-
риємства. Система прогресивного норму-
вання питомих енерговитрат їх збільшує, тим 
самим стимулюючи підприємство до знижен-
ня енергоємності продукції, щоб уникнути 
нарахування енергетичного збору, а держав-
на підтримка, навпаки, зменшує і забезпечує 
підприємству умови економічної доцільності 
виконання програми енергозбереження. 

Така компенсуюча дія засобів ще раз підт-
верджує необхідність використовувати їх ли-
ше узгоджено у вигляді ланок єдиного механі-
зму, що запобігатиме їх безпідставному вико-

ристанню окремо. Мається на увазі застосу-
вання інструментів, що збільшують фінансові 
зобов’язання, для всіх підприємств, а засобів, 
що їх зменшують, – для підприємств, які 
впроваджують енергозберігаючі програми. 

На основі проведених розрахунків запро-
поновано таку послідовність використання 
засобів підвищення ефективності впрова-
дження ПЕЗ промислового підприємства, 
що відповідає механізму узгодження: 

1) підприємство складає ПЕЗ; 
2) держава (уряд) рекомендує пріорите-

тний термін реалізації цієї ПЕЗ з огляду на 
відповідність темпам упровадження галузе-
вих або регіональних програм або на час 
досягнення певного рівня ефективності 
енерговикористання, що оцінюється за по-
казником енергоємності продукції; 

3) при економічній недоцільності реаліза-
ції ПЕЗ підприємства прискореними темпами 
виконується оптимізація її параметрів у цик-
лі; 

4) визначаються прогресивні норми пито-
мих енерговитрат для підприємства за показ-
никами ПЕЗ після оптимізації її параметрів 
(передбачається, що вдосконалена система 
нормуваня питомих енерговитрат використо-
вується для всіх без винятку підприємств); 

5) якщо після оптимізації параметрів 
ПЕЗ її реалізація залишається економічно 
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недоцільною, визначається сума державної 
підтримки, що забезпечить підприємству 
компенсацію витрат на виконання програми 
до зазначеного рівня; 

6) визначаються джерела державної під-
тримки, зумовлені конкретними потребами 
підприємства у певний час; 

7) обов’язки та відповідальність сторін 
юридично фіксуються угодою; 

8) виконання ПЕЗ страхується підприєм-
ством. 

IV. Висновки 
У цілому при використанні запропонова-

ного механізму узгодження розглянутих за-
ходів для підвищення ефективності впрова-
дження ПЕЗ ВАТ “Запоріжсталь” показники її 
виконання покращились, в тому числі і при 
необхідності реалізації програми за скороче-
ний час. Отже, можна зробити висновок, що 
використання запропонованого механізму 
узгодження засобів підвищення ефективності 
впровадження ПЕЗ разом із розробленим 
алгоритмом щодо їх використання дасть змо-
гу розширити можливості підприємств у фо-
рмуванні своєї енергетичної стратегії та пок-
ращити використання внутрішніх ресурсів. 

Основні завдання, які мають бути вирі-
шені при використанні механізму узгоджен-
ня засобів підвищення ефективності впро-
вадження ПЕЗ підприємствами: 
– обґрунтування вибору ключових секто-

рів і проблем, пріоритетності вирішення 
питань енергозбереження, в тому числі 
переліку, послідовності та тривалості 
енергозберігаючих заходів у складі ПЕЗ; 

– формулювання політики та стратегії підп-
риємства щодо підвищення енергоефек-
тивності у комплексі з розроблення конкре-
тних стимулювальних заходів; зокрема, 
впровадження й використання системи 
прогресивного нормування питомих енер-
говитрат, що втілить високі стандарти ене-
ргоефективності через штрафи за нераці-
ональне використання енергоресурсів. 
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Братковская Е.А. Повышение эффективности реализации программ энергосбережения 
промышленных предприятий 

В статье рассмотрены отношения между промышленным предприятием и государством 
в направлении повышения энергоэффективности общественного производства. С этой це-
лью предложено согласованное использование отдельных элементов регулирования энерго-
потребления и определена оптимальная последовательность их применения на примере 
программы энергосбережения ОАО “Запорожсталь”. 
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ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У статті розглянуто ознаки та принципи конкурентоспроможності підприємств металур-

гійної галузі України. Досліджено конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підпри-
ємств. Розкрито проблеми шляхів підвищення конкурентоспроможності металургійної галузі. 

Ключові слова: металургійна галузь, підприємство, ВВП, ринок, основні фонди. 
 

I. Вступ0 
Для того, щоб створити конкурентоспро-

можний промисловий комплекс, здатний в 
умовах інтеграції та глобалізації вирішувати 
основні завдання соціально-економічного 
розвитку країни як високотехнологічної дер-
жави, необхідно здійснити залучення сучас-
них організаційних, інтелектуальних, мате-
ріальних, інформаційних, кадрових та інших 
ресурсів, а також формувати конкурентні 
відносини між виробниками [2]. Тож, вирі-
шенню проблеми підвищення конкурентос-
проможності підприємств, що виникає вна-
слідок розвитку ринкових відносин, присвя-
чено велику кількість розробок науковців. 

Теоретичні і методологічні аспекти вдос-
коналення стану металургійної промислово-
сті, окремих її галузей і підприємств в умо-
вах ринку відобразили у своїх працях такі 
визнані фахівці-металурги та економісти-
практики: В.П. Алфєрьєв, А.І. Амоши, 
Т.Г. Бень, І.К. Бистряков, В.І. Большаков, 
П.І. Гайдуцький, А.С. Гальчинський, 
О.О. Гетьман, В.М. Глушков, С.Д. Дзюбик, 
С.Б. Довбня, К.Ф. Ковальчук, М.С. Кузнецов, 
Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова, В.Ф. Палій, 
Ю.М. Пахомов, В.С. Савчук, А.Г. Семенов, 
Г.А. Семенов, М.Т. Чумаченко, Г. Емерсон, 
Ф. Тейлора, Л. Гілбрейт, Г. Гант, Г. Форд, 
Д. Нортон, Р. Каплан. 

Незважаючи на це, зміни подій у металу-
ргійному комплексі останніми роками зумо-
влюють необхідність продовження дослі-
джень у галузі організації й управління ме-
талургійного виробництва. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – вивчення діагностики кон-

курентоспроможності підприємств металур-
гійної галузі та розроблення заходів щодо 
покращення конкурентної привабливості 
підприємств досліджуваної галузі. 

III. Результати 
Однією з базових галузей економіки Украї-

ни, від якої значною мірою залежить рівень 
економічного зростання країни, є металургійна 

0  Васютіна І.О., 2012 

галузь. На сьогодні в ній наявна істотна неста-
більність діяльності господарюючих елементів і 
взаємодій між ними. Існує низка проблем, що 
призводить до частої і непередбаченої зміни 
одних господарюючих елементів іншими. Зок-
рема, ці проблеми пов’язані з частими недопо-
ставками сировини і матеріалів, неплатежами, 
високими транспортними тарифами і багатьма 
іншими факторами [5, с. 124]. 

Нерідко це призводить до змін у виробни-
чій і збутовій діяльності, для здійснення яких 
підприємству потрібно витрачати чималі зу-
силля, що, в цілому, може виявитися недоці-
льним або взагалі нездійсненним.У резуль-
таті цього можуть виникнути невиконані зо-
бов’язання, тривалі простої, дефіцит грошо-
вих коштів тощо. Через це підприємства за-
знають колосальних збитків, імідж знижуєть-
ся, а в підсумку падає рівень конкурентосп-
роможності. Крім цього, порушується ритміч-
ність виробничих процесів, формування ма-
теріальних та інформаційних лагів призво-
дить до утворення дебіторської і кредиторсь-
кої заборгованості, а отже – до порушення 
стійкості підприємств. Якщо при цьому вра-
ховувати характер і специфіку взаємовідно-
син металургійних підприємств з партнера-
ми, а саме придбання великих партій матері-
алів, відвантаження великих партій готової 
продукції, то подібна ситуація нерідко може 
призвести до критичних наслідків. 

Сьогодні спостерігається нестабільність 
цін на світовому металургійному ринку, схи-
льність до частих коливань. Фахівцям скла-
дно передбачити черговий стрибок або різке 
падіння цін: ринок у черговий раз досяг сво-
го рівноважного стану, саме така рівновага 
стала головним фактором нестабільності. 
Регіональні спалахи попиту на сталь у краї-
нах, що розвиваються, які освоюють нові 
грандіозні проекти в економіці (Китай, дер-
жави Південно-Східної Азії та Близького 
Сходу), зростання оборонних бюджетів роз-
винених країн (насамперед, США) і навіть 
стихійні лиха (цунамі в Таїланді, урагани в 
Америці) створюють короткочасний дефіцит 
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металопродукції. Щоб задовольнити цей 
попит, по всьому світу запускаються нові 
сталеві потужності. Оскільки навіть найбі-
льші металургійні корпорації займають не-
велику частку ринку, проводити якусь узго-
джену виробничу політику їм складно. Ви-
пуск сталі зростає неконтрольовано, в ре-
зультаті пікові ціни змінюються обвалом че-
рез перевиробництва [7, с. 24]. 

За даними Держкомстату, спостерігалося 
зростання обсягів металургійного виробниц-
тва (у жовтні 2009 р. – 16,2%, листопаді 
2009 р. – 47,6%, грудні 2009 р. – 27,3%, січні 
2010 р. – 26,6%). Тож, слід зауважити, що 
показник січня 2010 р. (до січня 2009 р.) пе-
ревищив середнє значення у передкризовий 

період (2000–2008 рр.) – 9,8% (з урахуван-
ням 2009 р. – 4,2%) (рис. 1). Так, зростання 
обсягів металургійного виробництва у січні 
2010 р. було забезпечено, передусім, збі-
льшенням виробництва чавуну (на 25,3%), 
сталі без напівфабрикатів, отриманих без-
перервним литтям (23%), прокату готових 
чорних металів (24,2%). 

Цей позитивний результат був забезпе-
чений зростанням зовнішнього попиту і цін 
на металопродукцію на світовому ринку. 
Порівняно з аналогічним періодом минулого 
року, металургійна галузь почала відновлю-
вати зростання обсягів виробництва на зов-
нішньому ринку (рис. 1). 
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Рис. 1. Обсяг металургійного виробництва в Україні за даними Держкомстату 
 
За даними ОП “Металургпром”, виробницт-

во у січні – лютому 2010 р. Відповідно, до ана-
логічного періоду 2009 р. зросло та становило: 
– чавуну – на 15% (4420 тис. т); 
– сталі – на 12% (5069 тис. т); 
– прокату загального – на 10% (4680 тис. т); 
– прокату готового – на 11% (4514 тис. т). 

При цьому протягом січня – лютого 2010 р. 
спостерігається зменшення середньодобо-
вого виробництва металопродукції порівня-
но з груднем – січнем, що пояснюється зме-
ншенням сезонних робіт у будівельній галу-
зі, яка є одним із основних споживачів ме-
талопродукції на внутрішньому ринку, пого-
дними умовами у цей період часу та збіль-
шеною кількістю вихідних та святкових днів. 

Проте за чотири дні березня 2010 р. спо-
стерігається зростання середньодобового 
виробництва, порівняно з лютим 2010 р.: 
чавуну – на 9,3% до 81,3 тис. т, сталі – на 
12,2% до 93,9 тис. т. 

За статистичними даними, з 16 промис-
лових підприємств 10 є прибутковими. Висо-
кий рівень прибутку до оподаткування отри-

мали п’ять підприємств: “Криворіжсталь” – 
1271,08 млн грн; им. Илїча – 1023,52 млн 
грн; “Запоріжсталь” – 756,65 млн грн, “Азов-
сталь” – 378,50 млн грн; “Метилен” – 245,81 
млн грн. Збитків зазнали комбінати: “Макіїв-
ський МЗ” (–222,50 млн грн), “Єнакієвський 
МЗ”  
(–37 730 000 грн), “Алчевський МК”  
(–23 760 000 грн), “ЕМЗ Дніпроспецсталь” – 
(–31,22 млн грн), “Краматорський МЗ”  
(–2,71 млн грн), “Костянтинівський МЗ”  
(–3 530 000 грн). “Макіївський МЗ”, “Крама-
торський МЗ” і “Костянтинівський МЗ” мають 
збитки вже на стадії реалізації (негативний 
валовий прибуток). 

Аналіз показників роботи підприємств 
об’єднання свідчить про те, що в 2010 р. 
порівняно з 2009 р. значно покращився їх 
фінансово-економічний стан: збільшився 
обсяг виробництва продукції в грошовому 
вираженні, знизився рівень бартерних опе-
рацій, збільшився рівень рентабельності 
продукції, знизився дефіцит власних обіго-
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вих коштів, значно збільшився прибуток під- приємств (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Основні показники роботи металургійних підприємств України за 2009–2010 рр. 
 
В ці роки на ринку металів відбувся знач-

ний ріст цін на сировину та паливно-енерге-
тичні ресурси: залізна руда – 2,9%; агломе-
рат – 14,2%; аглоруда – 18,0%; концентрат – 
34,0%; окатиші – 19,4%; брухт сталевий – 
26,5%; вапняки – 12,8%; кокс – 22,4%; газ 
природний – 2,1%; електроенергія – 10,6%; 
феросплави – від 3,7 до 16,0%, у тому числі: 
силікомарганець – 3,7%; феросиліцій – 45–
10,9%; виняток склав феромарганець, ціна на 
який знизилася на 1,7% [4, с. 21]. 

Підвищення цін на основні види сирови-
ни металургійних підприємств призвело до 
подорожчання металопродукції порівняно з 
відповідним періодом 2009 р.: на чавун пе-
реробний – 6,0%; прокат чорних металів – 
13,0%, у тому числі: на заготовку для прока-
ту – 0,6%; заготовку трубну – 7,8%; армату-
ру – 12,4%; листовий прокат – 22,5–27,9%. 

Хоча металургійна галузь повільно але 
впевнено набирає обертів, проте існує низка 
проблем, на які насамперед необхідно зве-
рнути увагу: 
– скорочення грошових потоків у галузь, 

що значно знижує її інвестиційну при-
вабливість; 

– найгострішою для металургії є проблема 
тепло- й енергозбереження, оскільки 
Україна є газодефіцитною країною. А 
останні події на світовому ринку енерго-
носіїв свідчать про те, що ціни на газ 
зростатимуть і в майбутньому, що при-
веде до неминучого зростання залізору-
дного концентрату і вихідної сировини в 
цілому; 

– якість і конкурентоспроможність продукції 
досягається переважно за рахунок моде-
рнізації застарілого устаткування й упро-
вадження в процес виробництва іннова-
ційних технологій, які не потребують зна-
чних капітальних витрат, а така ситуація 

не відповідає сучасному рівню металургії 
стосовно зарубіжних аналогів; 

– існує значна технологічна відсталість 
порівняно з розвиненими країнами. 
Приблизно 45% металургійного вироб-
ництва в Україні сьогодні використовує 
енерговитратну мартенівську технологію 
виплавки сталі. У цей час мартенівський 
процес виробництва сталі практично ви-
тіснений набагато ефективнішим кисне-
во-конвертерним процесом (близько 
63% світового виробництва), а також 
електроплавленням (більше ніж 30%). 
Починаючи з 1970-х рр., нові мартенів-
ські пічі у світі більше не будуються; 

– призупинення дій додаткових соціаль-
них пільг, передбачених генеральними, 
галузевими угодами, колективними до-
говорами; 

– з метою збереження робочих місць пер-
сонал залучають до низькооплачуваної 
роботи з благоустрою, для проведення 
ремонтних робіт, а також робіт з охоро-
ни майна; 

– переведення управлінського й інженер-
но-технічного персоналу на скорочений 
робочий тиждень або скорочений робо-
чий день; 

– масове скорочення співробітників і, як 
наслідок, безробіття; 

– природна плинність кадрів, стимулю-
вання працівників, що досягли пенсійно-
го віку, до виходу на пенсію; 

– зниження купівельної спроможності на-
селення. 

З метою покращення стану металургійної 
галузі Донецький державний науково-дослід-
ний інститут чорної металургії розробив 
Державну програму пріоритетних напрямів 
розвитку підприємств гірничо-металургійно-
го комплексу. Стратегія розвитку ГМК Доне-
цького регіону до 2020 р. включає усі техно-
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логії отримання металопродукції повного 
металургійного циклу і виробництв, що його 
обслуговуть. При її реалізації передбача-
ється вирішення комплексу питань, пов’яза-
них з отриманням і використанням широкого 
сортаменту нових марок особливо чистої 
сталі, від їх виплавки до сертифікації і за-
твердження усієї необхідної нормативної 
документації. Базуючись на сформульова-
них теоретичних основах і нормативній до-
кументації на виробництво металопродукції, 
стратегія дасть галузі змогу стати конкурен-
тноспроможною на світовому і внутрішньо-
му ринках і відповідати за рівнем якості сві-
товим стандартам, а за окремими парамет-
рами – навіть перевершувати їх [2]. 

Слід також визначити, що головною дер-
жавною стратегією розвитку металургійної 
галузі є: 
– механізм державного регулювання екс-

портної діяльності на ринку Європейсь-
кого Союзу та регулювання ринку мета-
лопродукції України; 

– перспективи співробітництва металур-
гійних підприємств України у найбільш 
прибуткових сегментах ринку металоп-
родукції країн ЄС, а саме: реалізація 
спільних інвестиційних проектів з вироб-
никами Італії, Греції та Німеччини; 

– створення напрямів та комплексів захо-
дів організаційно-інформаційного харак-
теру щодо активізації експортної діяль-
ності з боку державних органів управ-
ління, а саме: створення Українського 
інституту чавуну та сталі; 

– надання рекомендацій щодо адаптації 
товаровиробників до вимог регіональних 
ринків металопродукції, просування то-
варів на зовнішні ринки; 

– регулювання умов інвестиційної діяльно-
сті, проведення кредитної та амортиза-
ційної політики, у тому числі шляхом 
прискореної амортизації основних фон-
дів; 

– надання фінансової допомоги у вигляді 
дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних 
позик. 

За сприятливих фінансових умов і стабі-
льної роботи реалізація цієї Програми за-
безпечить надійне опанування українськими 
підприємствами міжнародних ринків, а та-
кож необхідні обсяги внутрішнього спожи-
вання металу як основи економічної неза-
лежності країни і розвитку національної еко-
номіки. Виробнича діяльність підприємств 
металургійної галузі забезпечить щорічні 
надходження до бюджету в розмірі прибли-
зно 1,4 – 2,1 млрд грн. 

Для покращення економічного становища 
металургійних підприємств в умовах кризи, 
керівництву необхідно спрямувати свою ува-
гу на: збільшення надходжень фінансових 

ресурсів та зменшення поточних витрат; нау-
коємні та високотехнологічні виробництва, 
що призведе до зниження матеріалоємності 
продукції, до покращення якості виробництва 
та виходу підприємств на новий рівень як на 
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Для 
цього необхідно поступово оновлювати тех-
нологічний парк виробництва, що свідчить 
про потребу великих інвестиційних вливань у 
наукове забезпечення. 

IV. Висновки 
Проблеми металургійної галузі України по-

лягають у такому: збільшення витрат на ви-
робництво продукції і підвищення цін на енер-
гоносії; остання масштабна модернізація на 
основних металургійних підприємствах Украї-
ни була проведена в 1986–1989 рр.; конкуре-
нтоспроможність української металопродукції 
протягом останніх десятиліть підтримувалася 
переважно дешевизною робочої сили, сиро-
вини та енергоносіїв, а не впровадженням 
нових ресурсозберігаючих технологій; втрата 
конкурентних позицій металургійними підпри-
ємствами на світовому ринку. 

На більшості підприємств металургійного 
комплексу стартували комплексні програми 
модернізації, але необхідно, щоб ці заходи 
охоплювали всю інфраструктуру підприємства. 
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Васютина И.А. Проблемы конкурентоспособности предприятий металлургической от-
расли Украины в условиях рыночной экономики 

В статье рассмотрены признаки и принципы конкурентоспособности предприятий ме-
таллургической отрасли Украины. Исследована конкурентоспособность отечественных 
металлургических предприятий. Раскрыты проблемы путей повышения конкурентоспособ-
ности металлургической отрасли. 

Ключевые слова: металлургическая отрасль, предприятие, ВВП, рынок, основные фон-
ды. 

Vasyutin I. Problems of competitiveness of Ukrainian metallurgical industry in a market 
economy 

The article is devoted to the description of the characteristics and principles of the competitiveness 
of metallurcical industry in Ukraine. The peculiarities of Ukrainian enterprises competitiveness have 
been researched. Disclosed the problem how to improve the competitiveness of the steel industry. 

Key words: iron and steel industry, enterprise, GDP, market, capital assets. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ  
З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 
Статтю присвячено обґрунтуванню методичних рекомендацій зі складання Податкової декла-

рації з податку на прибуток підприємства у зв’язку з втратою чинності Закону України “Про опода-
ткування прибутку підприємств” і порядку № 143 “Про складання декларації”, затвердженого нака-
зом ДПА України від 23.03.2003 р. № 143. Визначено зв’язок податкової декларації та додатків до неї. 
Запропоновано методику заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства. 

Ключові слова: податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податковий кодекс 
України, додатки до декларації, Державна податкова адміністрація України, доходи, витрати. 

 
І. Вступ 
Характерною особливістю звітності з по-

датку на прибуток є відсутність правил і ме-
тодичних рекомендацій, затверджених на 
державному рівні, з її складання. 

Згідно з абзацем першим п. 44.2 ст. 44 
“Вимоги до підтвердження даних, визначе-
них у податковій звітності” Податкового ко-
дексу України (далі – ПК України) “для об-
рахунку об’єкта оподаткування платник по-
датку на прибуток використавує дані бухга-
лтерського обліку щодо доходів та витрат з 
врахуванням положень цього Кодексу”. От-
же, вимогу використовувати з метою опода-
ткування дані бухгалтерського обліку пе-
редбачено самим ПК України, от тільки як 
це зробити, він не пояснює. А ДПАУ зроби-
ла все для того, аби максимально усклад-
нити це завдання, оскільки відсутні облікові 
регістри податкового обліку [4]. 

Підсумувавши вищезазначене, пропону-
ємо вважати обліковими регістрами для по-
даткового обліку додатки до податкової де-
кларації з податку на прибуток підприємства 
(далі – декларація). 

Дослідженню проблеми заповнення подат-
кової декларації з податку на прибуток підп-

риємства присвячено багато праць вітчизня-
них і зарубіжних учених. Методичним рекомен-
даціям зі складання податкової декларації ба-
гато уваги приділяють В.М. Панасюк, Ю.І. Ля-
шенко, Ю.В. Нагаєвич, Л.М. Чернелевський, 
М.П. Бадида, Д.М. Серебрянський, М.М. Са-
довенко, А.Й. Іванський, О.В. Рудь, І.В. Го-
рошко. Проте необхідність визначення етапів 
заповнення податкової декларації з податку 
на прибуток підприємства визначає актуаль-
ність подальших досліджень у цій сфері. 

IІ. Постановка завдання 
Мета статті – розробити методичні реко-

мендації зі складання Податкової декларації 
з податку на прибуток підприємства. 

ІІІ. Результати 
Декларація складається з основної фор-

ми і 12 додатків: 8 додатків – це додатки до 
рядків декларації, а решта 4 – додатки до 
додатків. 

Починаючи роботу з декларацією, плат-
ник податків передусім повинен визначити, 
які додатки він зобов’язаний подати до по-
даткового органу. 

Для того, щоб не заплутатись при запов-
ненні декларації, пропонуємо схему зв’язку між 
декларацією та додатками, подану на рис. 1. 

 

Додаток ІД Додаток ІВ

Додаток ТП Додаток ПЗ Додаток ЗП Додаток ПН Додаток АД

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Додаток ЦП Додаток СБ Додаток АМ Додаток ВО

Додаток ВП

 
 

Рис. 1. Схема зв’язку між декларацією та додатками0 
 

0  Греськів Т.С., 2012 

Заповнення податкової декларації з по-
датку на прибуток підприємства слід розпо-

чинати з додатків, а саме з тих, які є додат-
ками до додатків. 
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Пропонуємо таку методику заповнення 
декларації. 

1-й етап. Заповнення додатку ЦП “Розра-
хунок фінансових результатів від операцій з 
торгівлі цінними паперами та іншими, ніж 
цінні папери, корпоративними правами. Ро-
зрахунок фінансових результатів за опера-
ціями з деривативами (похідними інструме-
нтами)”. На підставі цього додатка форму-
ється показник прибутку від операцій з тор-
гівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні 
папери, корпоративними правами; облігаці-
ями; векселями; іпотечними сертифікатами; 
сертифікатами фондів операцій з нерухомо-
сті та іншими цінними паперами, який відо-
бражається в рядку 03.20 додатка ІД “Інші 
доходи” декларації. Показник фінансових 
результатів за операціями з деривативами 
(похідними інструментами) відображається 
в рядку 03.21 додатка ІД декларації [3]. 

2-й етап. Заповнення додатка СБ “Врегу-
лювання сумнівної та безнадійної заборго-
ваності”. Додаток заповнюється окремо за 
кожною заборгованістю, щодо якої прода-
вець розпочав процедуру стягнення. По ко-
жному “сумнівному” договору, щодо якого 
існує справа у стадії судового розгляду, за-
повнюється окремо додаток СБ. Для того, 
щоб визначити кількість додатків, які пода-
ються разом з декларацією, необхідно про-
вести інвентаризацію заборгованостей ста-
ном на останню дату кварталу. 

Якщо продавець розпочав процедуру 
стягнення заборгованості, то обидві сторони 
мають відобразити в податковому обліку 
коригування доходів або витрат. 

Показник “Коригування суми доходів (+, –)” 
додатка СБ відображається в рядку 03.11 
додатка ІД до декларації. Показник “Коригу-
вання суми витрат (+, –)” додатку СБ відо-
бражається в рядку 06.4.24 додатка ІВ “Інші 
витрати” декларації [5]. 

3-й етап. Заповнення додатка ІД “Інші 
доходи”. Цей додаток формується відповідно 
до п. 135.5 ст. 135 “Порядок визначення до-
ходів та їх склад” Податкового кодексу Укра-
їни та показників додатків ЦП (рядок 03.11) і 
СБ (рядки 03.20, 03.21). 

Відповідно, сума рядків 03.1 – 03.28 до-
датка ІД відображається в декларації у ряд-
ку 03. 

4-й етап. Заповнення додатка АМ (одно-
іменної назви додатка немає, оскільки він 
складається з трьох таблиць). У таблицях, 
які входять до складу цього додатка, відо-
бражаються: “Нарахована амортизація за 
звітний період” згідно з пп.145.1.9. ст. 145 
“Класифікація груп основних засобів та інших 
необоротних активів. Методи нарахування 
амортизації” розділу III “Податок на прибуток 
підприємств” Податкового кодексу України; 
“Нарахована амортизація за звітний період”, 
“Витрати на ремонт та поліпшення основних 

засобів” відповідно до п. 146.12 ст. 146 “Ви-
значення вартості об’єктів амортизації” роз-
ділу III Податкового кодексу України; “Ви-
трати на реконструкцію, модернізацію та 
інші поліпшення свердловин відповідно до 
п. 148.5 ст. 148 “Амортизація витрат, пов’я-
заних з видобутком корисних копалин” роз-
ділу III Податкового кодексу України [6]. 

Показники додатка АМ відображаються в 
рядку 06.4.27 додатка ІВ декларації. 

5-й етап. Заповнення додатка ВО “Розра-
хунок витрат при здійсненні операцій з не-
резидентом, що має офшорний статус”. Ві-
дображає: загальну вартість придбаних то-
варів (робіт, послуг) у нерезидента, що має 
офшорний статус (графа 3); витрати плат-
ника податку на оплату вартості таких това-
рів (робіт, послуг), які включаються до ви-
трат покупця (графа 4 (графа 3*0,85)); собі-
вартість придбаних (виготовлених) і реалі-
зованих товарів (робіт, послуг) (графа 5) та 
інших витрат (графа 6) [1]. 

Показник додатка ВО “Частина витрат із 
загальної суми 85-відсоткової вартості то-
варів (робіт, послуг), придбаних у нерезиде-
нтів, що мають офшорний статус” відобра-
жається в рядку 06.4.37 додатка ІВ декла-
рації. 

6-й етап. Заповнення додатка ІВ “Інші 
витрати звичайної діяльності та інших опе-
раційних витрат”. Цей додаток формується 
відповідно до пп. 138.10.4, 138.10.6 ст. 138 
“Склад витрат та порядок їх визнання” роз-
ділу III “Податок на прибуток підприємств” 
Податкового кодексу України та показників 
додатків СБ (рядок 06.4.24), АМ (рядок 
06.4.27) і ВО (рядок 06.4.37) [6]. 

Відповідно, сума рядків 06.4.1 – 06.4.39 
додатка ІВ відображається в декларації у 
рядку 06.4. 

7-й етап. Заповнення додатка ТП “Розра-
хунок податку на прибуток, отриманий від 
діяльності, що підлягає патентуванню”. Цей 
додаток призначено для формування пока-
зників рядків 8 і 12 декларації. Додаток ТП 
заповнюють платники податків, які придба-
ють торгові патенти і сплачують збір за 
здійснення деяких видів підприємницької 
діяльності відповідно до ст. 267 “Збір за 
провадження деяких видів підприємницької 
діяльності” розділу XII “Місцеві податки і 
збори” Податкового кодексу України [2]. 

Цей додаток формується відповідно до 
ст. 150 “Порядок урахування від’ємного зна-
чення об’єкта оподаткування в результатах 
наступних податкових періодів” і ст. 152 
“Порядок обчислення податку” Податкового 
кодексу України. 

8-й етап. Заповнення додатка ПЗ “Розра-
хунок прибутку, що звільняється від оподат-
кування. Підстави для застосування пільги”. 
Цей додаток формується відповідно до 
ст. 154 “Звільнення від оподаткування” та 
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пп. 15–19 розділу XX “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України. Відповідно, 
показник додатка ПЗ відображається в де-
кларації в рядку 09. 

9-й етап. Заповнення додатка ЗП “Змен-
шення нарахованої суми податку. Розраху-
нок податку, що сплачується за місцезнахо-
дженням відокремленого підрозділу”. Цей 
додаток заповнюється у разі, якщо діяль-
ність підприємства є прибутковою, тобто 
маємо що зменшувати. У таблиці 1 показу-
ємо зменшення нарахованої суми податку 
за видами: спочатку на податок на прибуток, 
сплачений платником за кордоном України, 
який може зарахуватися на зменшення 
сплати податку в Україні (рядок 13.1), далі – 
на суми податку, нараховані філіями при 
сплаті консолідованого податку (рядок 13.2), 
а відтак – на зменшення ми можемо поста-
вити авансові внески при виплаті дивідендів 
(рядки 13.3, 13.4, 13.5, 13.5.1 та 13.5.2). У 
таблиці 2 розшифровується ще окремо ря-
док 13.2 з таблиці 1 додатка ЗП. Таблиця 2 
стосується розрахунку податку, що сплачу-
ється за місцем розташування відокремле-
ного (-их) підрозділу (-ів) [1]. 

Відповідно, показник додатка ЗП відо-
бражається в декларації у рядку 13. 

10-й етап. Заповнення додатка ПН “Роз-
рахунок (звіт) податкових зобов’язань нере-
зидентів, якими отримано доходи із джере-
лом їх походження з України”. Цей додаток 
заповнюється окремо щодо кожного нере-
зидента, якому виплачуються доходи. При 
заповненні додатка ПН необхідно керувати-
ся ст. 160 “Особливості оподаткування не-
резидентів” Податкового кодексу України. 

Відповідно, показник додатка ПН відо-
бражається в декларації у рядку 17. 

11-й етап. Заповнення додатка АД “Роз-
рахунок авансового внеску з податку на 
прибуток на суму виплачених дивідендів”. 
Цей додаток заповнюють підприємства, які 
нараховують і виплачують дивіденди. 

Відповідно, показник 5.1 “Сума авансово-
го внеску при виплаті дивідендів у звітному 
(податковому) періоді, що має бути сплаче-
на за місцезнаходженням юридичної особи” 
додатка АД відображається в декларації в 
рядку 20. 

12-й етап. Заповнення додатка ВП “Роз-
рахунок податкових зобов’язань за період, у 
якому виявлено помилку (-ки)”. При запов-
ненні цього додатка необхідно керуватися 
ст. 50 “Внесення змін до податкової звітнос-
ті” Податкового кодексу України. Додаток 
ВП заповнюється при виявлені помилок у 
додатках ІД, ІВ, ТП, ПЗ, ЗП, ПН, АД та від-
повідних рядках декларації [1]. 

13-й етап. Заповнення податкової декла-
рації з податку на прибуток підприємства. 

Структурно форма декларації складаєть-
ся з таких частин: 

– заголовна (реквізитна) частина; 
– таблиця для заповнення (основна час-

тина); 
– спеціальний рядок, який введено в де-

кларацію на виконання п. 46.4 ст. 46 
“Податкова декларація (розрахунок)” 
Податкового кодексу України; 

– рядок, у якому робляться відмітки про 
наявність додатків; 

– заключна частина (підписи; інформація 
про осіб, які підписали декларацію; пе-
чатка, дата); 

– службова частина (заповнюють податкі-
вці); 

– примітки (виноски). 
Заголовна (реквізитна) частина включає 

9 полів. 
Таблиця для заповнення складається з 

трьох колонок (“Показники”, “Код рядка”, 
“Сума, грн”) і 32 рядків. 

Рядки об’єднано в три групи: 
– показники поточного періоду (рядки 01–

22), в які переносяться дані з додатків: 
ІД (рядок 03), ІВ (рядок 06.4), ТП (рядки 
08, 12), ПЗ (рядок 09), ЗП (рядок 13), ПН 
(рядок 17), АД (рядок 20), ВП (у відпові-
дні рядки декларації); 

– самостійне виправлення помилок (рядки 
23–27); 

– самостійне виправлення помилок з по-
датку на прибуток, який утримується під 
час виплати доходів (прибутків) нерези-
дента (рядки 28–32). 

Заключну частину слід заповнювати з 
урахуванням вимог п. 48.5 і 48.6 ст. 48 
“Складення податкової декларації” Подат-
кового кодексу України, в яких зазначено, 
хто повинен підписувати податкову звітність 
[4]. 

ІV. Висновки 
Необхідність розроблення методики за-

повнення податкової декларації з податку 
на прибуток підприємства виникла у зв’язку 
з втратою чинності Закону України “Про 
оподаткування прибутку підприємств” і по-
рядку № 143 “Про складання декларації”, 
якими було встановлено порядок складання 
декларації. 

Отже, узагальнюючи вищезазначене з 
урахуванням вимог Податкового кодексу 
України, запропоновано схему зв’язку між 
податковою декларацією з податку на при-
буток підприємства та додатками до неї. 
Відповідно до схеми запропоновано мето-
дику складання декларації, яка складається 
з 13 етапів. Така методика виключить мож-
ливість виникнення помилок з нарахування 
податку на прибуток для сплати в бюджет, 
які можуть привести до накладання штраф-
них санкцій, які зумовлюють зменшення 
прибутковості підприємства. 

Ураховуючи, що показники декларації 
надають інформацію про поповнення дер-
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жавного бюджету, органам податкової адмі-
ністрації необхідна інформація про те, як 
проводяться нарахування та перерахунок 
сум за видами розрахунків. Така інформація 
необхідна для прогнозування тенденцій по-
повнення та видатків державного бюджету. 

Необхідність розроблення методичних 
рекомендацій зі складання податкової де-
кларації з податку на прибуток підприємства 
визначає актуальність подальших дослі-
джень у цій сфері. 
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Греськив Т.С. Методические рекомендации по составлению налоговой декларации по 
налогу на прибыль предприятия 

Статья посвящена обоснованию методических рекомендаций по заполнению налоговой 
декларации по налогу на прибыль предприятия в связи с утратой силы Законом Украины 
“О налогообложении прибыли предприятий” и порядком № 143 “О составлении декларации”, 
утвержденым приказом ГНА Украины от 23.03.2003 г. № 143. Определена связь налоговой 
декларации и приложений к ней. Предложена методика заполнения налоговой декларации по 
налогу на прибыль предприятия. 
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Greskiv T. Guidelines for tax declaration for profit company 
The article is devoted the justification of guidelines for filing a tax return for the tax on profits the 

loss of force of the Law of Ukraine “On Profit Tax”, and the order № 143 “On the drafting of the 
Declaration” approved by Order of the STA of Ukraine № 143 from 23.03.03 year. The method of filing 
a tax return for the tax on profits of the enterprise. 

Key words: the tax return for income tax businesses, the Tax Code of Ukraine, the application of 
the Declaration, the State Tax Administration of Ukraine, revenues, expenses. 
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І. Вступ0 
В останній період відзначаються значні 

коливання цін на важкоплавкі елементи і їх 
феросплави, такі як хром, нікель, молібден, 
на світовому ринку [1]. Це є основною при-
чиною зниження ефективності виробництва 
продукції спеціальної металургії та змен-
шення темпів розвитку поєднаних з нею га-
лузей народного господарства [2; 3]. 

Вирішенням цього питання з досягнен-
ням істотної економії займалися такі вчені: 
М. Лейтман, Е. Сидоров, Т. Хансман, Й. Хун-
гер, Р. Фриден, Р. Бредехефт, Х. Керкхофф 
[2] та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розроблення й упроваджен-

ня заходів, що підвищують техніко-економічні 
показники виплавки нержавіючих марок ста-
лей за рахунок використання нових важкоп-
лавких легувальних матеріалів на основі ру-
дних концентратів. Конкретні завдання поля-
гають в аналізі питомих витрат на легувальні 
матеріали при виплавці нержавіючих сталей, 
визначення їх економічної результативності 
й пропозицій щодо її підвищення. 

ІІІ. Результати 
У цій роботі зроблено спробу зменшити 

наслідки кризового впливу коливань цін на 
виробництво продукції спеціальної металур-
гії та запропонувати конкретні заходи щодо 
вишукування внутрішніх резервів ресурсо- 
енергозбереження на прикладі виплавки 
нержавіючих сталей. 

З рис. 1 видно, що від 30 до 80% від собі-
вартості виробництва досліджуваних нержа-
віючих сталей найпоширеніших марок стано-
влять витрати на феросплави й легувальні 
домішки. При цьому найбільше значення 
мають витрати на хромо-, нікель- і молібден-
вмісні легувальні матеріали. Протягом дослі-
джуваного відрізка часу коливання цін на 
важкоплавкі легувальні матеріали визнача-

0  Григор’єв С.М., Петрищева І.В., 2012 

ють ділянки на графіках (рис. 1) з різкою змі-
ною співвідношення питомих витрат на від-
повідні легувальні домішки. Аналіз питомих 
витрат на виробництво найпоширеніших не-
ржавіючих марок сталі засвідчив, що витрати 
на хромовмісні матеріали для сталі 20Х13 
становлять 23–46% (рис. 1 а). 

Максимум виявлений у період різкого під-
вищення цін на хромовмісні легувальні мате-
ріали на світовому ринку (середина 2007 р. – 
кінець 2008 р.). Кремній, алюміній та інші ле-
гувальні й розкиснювальні домішки станов-
лять 1–9% від собівартості виплавки сталі. Ви-
плавка сталей 03Х18Н11 і 10Х23Н18 характе-
ризується найбільшими питомими витратами 
на нікельвмісні легувальні матеріали: 5–25 і 
25–67%, відповідно. Питомі витрати на хро-
мовмісні легувальні матеріали також істотні (3–
7 і 7–16%, відповідно), однак менше витрат на 
легування нікелем. Відносно широкий інтер-
вал зміни питомих витрат на нікельвмісну си-
ровину викликано різкими стрибками цін на 
світовому ринку. Кінець 2005 р. – перша поло-
вина 2007 р. характеризується підвищенням 
питомих витрат на легування нікелем, які на-
прикінці цього періоду досягають максималь-
ного значення. Наступний рік відзначений 
зниженням питомих витрат на нікельвмісні 
легувальні матеріали (липень 2008 р.). Пода-
льший часовий відрізок до листопада 2010 р. 
характеризується тенденцією поступового 
підвищення питомих витрат на легування 
сталі нікелем. 

Аналіз витрат при виплавці сталі марки 
03Х17Н13М2 (рис. 1 г) свідчить, що питомі 
витрати на нікель- і молібденвмісні матеріа-
ли перебувають практично на одному рівні 
(8–33 і 15–36%, відповідно). На тлі коливань 
питомих витрат на молібден у досліджува-
ному часовому інтервалі з найбільш яскраво 
вираженими максимумами в другій половині 
2007 р. і 2008 р. прослідковується тенденція 
поступового їхнього зниження (від 36% на 
25.10.2005 р. до 15% на 01.11.2010 р.). 
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Рис. 1. Динаміка питомих витрат на легувальні матеріали при виробництві сталі з 2005 до 2010 р.:  
а – 20Х13; б – 03Х18Н11; в – 10Х23Н18; г – 03Х17Н13М2 

 
Більш наочно, у вигляді кругових діаграм, 

питомі витрати на легувальні матеріали на 
01.11.2010 р. наведено на рис. 2. Прослід-
ковуються відносно високі питомі витрати на 
легування нікелем, молібденом та хромом. 

Динаміку зміни собівартості виплавки 
сталі марки 12Х18Н10Т у дуговій печі до й 
після впровадження нової технології вико-
ристання хромовмісних брикетів наведено 
на рис. 3 а. 

Аналогічно виконано розрахунки економії 
від упровадження нової технології з ураху-
ванням факторів, які набувають розвитку 
при виплавці сталі способом ГКР із викорис-
танням для легування розплаву хромовміс-
них брикетів (рис. 3 б). Особливістю випла-
вки сталі способом ГКР є проведення про-
цесу двома етапами: виплавка напівпродук-
ту й рафінування. 

Виплавка напівпродукту здійснюється в 
основних дугових печах. Напівпродукт, при-
значений для наступної обробки способом 
ГКР, повинен містити: S < 0,040%; Si < 0,30%; 
С < 0,60%. 

Інші особливості ГКР визначають окремі 
інструкції. Критерієм рівня розплавлювання 
шихти є кількість електроенергії, витраченої 
на 1 т металозавалки (430–450 кВт-год/т). 

Для використання ферохрому ФХ015А 
для виплавки сталі марки 12Х18Н10Т хара-
ктерні такі показники [2]: 

1) фактичні витрати ФХ015А – 119 кг/т сталі; 
2) ціна 1 т ФХ015А – 1760 дол. США; 
3) ціна 1 т ФХ800 – 800 дол. США; 
4) ціна 1 т високовуглецевих хромовміс-

них брикетів – 650 дол. США; 
5) вміст хрому у ФХ015А – 63-68% (для 

зручності розрахунків узята середня вели-
чина 66%). 
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Рис. 2. Питомі витрати (%) на легувальні матеріали при виробництві сталі на 01.11.2010 р. відповідно до рис. 1 
 

  
а б 

 
Рис. 3. Зміна собівартості виплавки сталі марки 12Х18Н10Т у дуговій печі до й після  

впровадження нової технології використання хромовмісних брикетів (а) та застосування способу ГКР (б) 
 
Отже, використання низьковуглецевих 

хромовмісних брикетів при виплавці сталі 
марки 12Х18Н10Т у дуговій електропечі дало 
можливість поліпшити техніко-економічні по-
казники. Так, економія за витратами на хром 
становить 2799 дол. США/т сталі, при випла-
вці способом ГКР – 30 дол. США/т сталі. 

Фактичні витрати чистого хрому на 1 т 
сталі 12X18Н10Т становлять: 

1190,66 = 78,54 (кг/т). 

При використанні високовуглецевих хро-
мовмісних брикетів видатковий коефіцієнт у 
2,2 раза вище. 

Скорочується час плавки на 0,7 год у ко-
жному випадку, у результаті чого знижують-
ся витрати електроенергії. Економія за цією 
статтею становить 1,32 і 0,84 дол. США/т 
відповідно до процесів виплавки. Необхідно 
також відзначити, що, оскільки ціни сталі 
ФХ015А було взято за даними Лондонської 
біржі металів за 2003 р., через зростання цін 
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на цей продукт останніми роками економіч-
ний ефект від упровадження цієї технології 
в наш час значно збільшиться. 

Одержані результати свідчать про необ-
хідність розроблення й упровадження якісно 
нових легувальних матеріалів, що забезпе-
чують зниження питомих витрат на важкоп-
лавкі елементи. 

ІV. Висновки 
Проведені дослідження свідчать, що на 

часовому проміжку з 25.10.2005 р. до 
01.11.2010 р. 30-80% від собівартості виро-
бництва нержавіючих сталей марок 20Х13, 
03Х18Н11, 10Х23Н18, 03Х17Н13М2 станов-
лять витрати на феросплави й легувальні 
домішки. При цьому найбільше значення 
мають витрати на хромо-, нікель- і молібде-
нвмісні легувальні матеріали. Також прослі-
дковується тенденція різких коливань спів-
відношення питомих витрат на відповідні 
легувальні домішки, викликаних стрибкопо-
дібною зміною цін світового ринку на них. 
Одержані результати досліджень підтвер-
джують доцільність розроблення й упрова-
дження у виробництво нових ресурсо- і ене-

ргозберігаючих важкоплавких легувальних 
матеріалів на основі рудних концентратів, 
що забезпечить економію від більш ефекти-
вного використання сировини й більшу не-
залежність від імпорту легувальних матері-
алів. 
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І. Вступ0 
В умовах фінансово-економічної кризи 

зростає попит на сучасні, адаптовані до 
змінних умов, технології прийняття управ-
лінських рішень при реалізації стратегії 
промислового підприємства. Однією з таких 
моделей є процесно орієнтоване бюджету-
вання. Положення процесно орієнтованого 
менеджменту є підґрунтям для зміщення 
акцентів при формуванні концептуальних 
засад реалізації стратегії розвитку підпри-
ємства з окремих елементів, чинників на 
процеси, безпосередньо з ними пов’язані. 
Реалізацію стратегії можна визначити як 
складний процес відтворення стратегічного 
потенціалу підприємства на основі динаміч-
них причинно-наслідкових зв’язків процесів, 
що відбуваються у зовнішніх та внутрішніх 
чинниках підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано вирішення цієї пробле-
ми і на які спираються автори, свідчить, що 
реалізацію стратегії розглядають у науковій 
літературі як один з етапів процесу стратегі-
чного управління [8, с. 13]. П. Флуд, Т. Дром-
год, С. Керрол, Л. Горман зазначають, що 
вдала стратегія зумовлюється на 5–10% 
баченням та до 90% – упровадженням [9, 
с. 5]. Як спосіб дії визначає реалізацію стра-
тегії Р. Дафт: використання управлінських 
та організаційних інструментів і ресурсів для 
отримання стратегічних результатів [2, с. 248]. 
А. Ребенок досліджує застосування систем-
ного, процесного та синергетичного підходів 
до реаліазції стратегії, доповнюючи їх прое-
ктним [6, с. 32]. 

У науково-практичній літературі містять-
ся описи різних способів класифікації бю-

0  Ґудзь П.В., Науменко Р.П., 2012 

джетів підприємства, згідно з якими виділя-
ють бюджети за сферою діяльності: інвес-
тиційної, операційної, фінансової; за видами 
витрат: поточний, капітальний бюджети; 
функціональний, операційний, комплексний 
(зведений) бюджети за номенклатурою ви-
трат [1, с. 125–127; 7, с. 145], а в інших дже-
релах – за об’єктами планування та обліку 
[5]. Разом з тим, малодослідженими є пи-
тання використання процесно орієнтованого 
бюджетування як інструменту реалізації 
стратегії промислового підприємства. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення формування 

концепції впровадження управління реалі-
зацією стратегії підприємства на основі 
процесно орієнтованого бюджетування. 

ІІІ. Результати 
Провідна ідея концепції впровадження 

процесно орієнтованого бюджетування при 
реалізації стратегії розвитку підприємства 
хімічної промисловості полягає в такому: з 
погляду процесно орієнтованого управління 
реалізація стратегії являє собою безперер-
вний процес поступового втілення в життя 
планів відповідно до складених бюджетів. У 
результаті відбувається нарощування стій-
кості підприємства, покращення ключових 
показників, що є відбиттям стратегічних ці-
лей та ініціатив та орієнтиром для забезпе-
чення рівноваги, яка є необхідною переду-
мовою стійкості. Зазначені бюджети явля-
ють собою співвідношення доходів та ви-
трат, надходжень та їхніх джерел, вкладе-
них ресурсів та результатів в розрізі бізнес-
процесів підприємства. Знання бізнес-
процесів є необхідною умовою здійснення 
стратегічних змін відповідно до намічених 
цілей, оскільки, за висловом Е. Демінга, 
значна частка невдач при реалізації страте-
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гії пов’язана саме з відсутністю необхідних 
знань про закономірності формування ефе-
ктивності соціально-економічних систем [3, 
с. 15]. 

Відповідно до цього реалізацію стратегії 
можна визначити як складний процес відт-
ворення стратегічного потенціалу підприєм-
ства на основі динамічних причинно-
наслідкових зв’язків процесів, які відбува-
ються у зовнішніх та внутрішніх чинниках 
підприємства. Поряд з цим, ми дійшли ви-
сновку про важливість й інших сучасних під-
ходів в управлінні: ситуаційного, якісного, 
відновлювально-еволюційного, стандарти-
заційного, нормативного, маркетингового, 
ціннісного, структурного. 

Зрушення, які спричиняють втрату стій-
кості підприємств хімічної промисловості, – 
це зміни в законодавчій базі, постачальни-
ках ресурсів, цінах на ресурси (сировину, 
матеріали), джерелах фінансування, конку-
рентах, технологіях, умовах зовнішньої тор-
гівлі тощо. Саме такі зміни, ускладнені по-
милками в управлінських рішеннях, їх вико-
нанні на тактичному, оперативному рівнях 
здатні викликати фінансовий шок підприєм-
ства. Кінцева фаза втрати стійкості, як це 
відбулось, – це втрата фінансової стійкості. 

З урахуванням зазначеного, а також ви-
ходячи із загальнонаукового розуміння кон-
цепції (від лат. conception – розуміння, сис-
тема) як певного способу розуміння, тракту-
вання будь-яких явищ, провідного замислу, 
конструктивного принципу виду діяльності, 
нами запропоновано для досліджуваного 
підприємства ПАТ “Дніпрошина” інтегровану 
концептуальну схему впровадження управ-
ління реалізацією стратегії підприємства на 
основі процесно орієнтованого бюджету-
вання, яка включає: 
– принципи системного підходу: оціню-

вання зовнішнього, внутрішнього сере-
довища; формулювання стратегії розви-
тку; 

– принципи процесного, якісного, ситуа-
ційного підходів: виділення процесів, 
встановлення зв’язків між процесами та 
чинниками внутрішнього, зовнішнього 
середовища, вхідними та вихідними 
елементами; визначення динамічних ін-
дикаторів зв’язків між чинниками внут-
рішнього, зовнішнього середовища, вхі-
дними та вихідними елементами; конт-
роль; 

– принципи стандартизаційного та струк-
турного підходів: раціональності співвід-
ношення та підвищення обґрунтованості 
розподілу ресурсів відповідно до стран-
дартів; 

– принципи відновлювально-еволюційного 
підходу: відтворення стратегічного по-

тенціалу на кожному з етапів реалізації 
стратегії; 

– принципи ціннісного підходу: максиміза-
ції найбільш імовірної цінності підприєм-
ства в довгостроковій перспективі; 

– принципи інтеграційного підходу: забез-
печення збалансованості динамічних 
причинно-наслідкових зв’язків процесів у 
зовнішньому та внутрішньому середо-
вищі; 

– принципи маркетингового підходу: до-
держання інтересів зовнішніх та внутрі-
шніх споживачів. 

Запропоновані принципи є ключовими 
при формуванні концепції управління реалі-
зацією стратегії розвитку підприємства, 
оскільки сприяють побудові організаційної 
системи процесів (рис. 1). 

Блоки 1–3 відображають стандартні ета-
пи стратегічного менеджменту підприємст-
ва, система блоків 4–9 надає розуміння змі-
сту процесу реалізації стратегії розвитку 
підприємства на основі процесно орієнтова-
ного бюджетування. Блоками 1.1–9.1 позна-
чено принципи, які відповідають сучасним 
підходам до управління підприємством, за-
значеним вище. 

Управління реалізацією стратегії розвит-
ку підприємства на основі процесно орієн-
тованого бюджетування, в будь-якому разі, 
має вирішити такі завдання: 

1) декомпозиція стратегічних цілей, ініці-
атив по процесах; 

2) здійснення контролю – визначення 
критеріїв досягнення цілей, сигналів відхи-
лень, нормативних показників по процесах; 

3) коригування – забезпечення якості 
процесів; на всьому ланцюжку виконання 
стратегії забезпечується якість процесів, 
тому зміст коригування такий: на підставі 
сигналів визначають розмір відхилення від 
нормативного значення показника, з’ясо-
вують причини відхилення та його наслідки 
для реалізації процесу. 

Виділення процесів визначено як почат-
ковий етап процесу впровадження процесно 
орієнтованого бюджетування при реалізації 
стратегії (блок 4.1.1). Оскільки бюджети 
створюють організаційну систему процесів, 
яка забезпечує функціонування та розвиток 
підприємства у взаємозв’язку із зовнішнім та 
внутрішнім середовищем, необхідно фор-
малізувати ці зв’язки (блок 4.1.2). Управлін-
ня ними передбачає планування, прогнозу-
вання, контроль (блок 4.1.4), що може бути 
здійснене на підставі сигналів (аналогічних 
ринковим сигналам). Які це сигнали – слід 
визначити з урахуванням призначення про-
цесу, його власника, а також концепції 
управління. 
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Рис. 1. Інтегрована концептуальна схема впровадження управління реалізацією стратегії підприємства  
на основі процесно орієнтованого бюджетування (розробка авторів) 

 
Оскільки сигнали надходять у вигляді 

значень певних показників, необхідно ви-
значити відповідні індикатори (блок 4.1.3). 
Процес краще характеризують динамічні 
показники, ніж статичні, наприклад: приріст 
витрат за одиницю часу, приріст витрат на 
одиницю процесу, приріст витрат на одини-
цю продукції. Бюджетування, орієнтоване на 
процеси, ґрунтується на формуванні показ-
ників, які відбиватимуть таку динаміку ви-
трат, доходів, прибутків у часі. Це дасть 
змогу в процесі контролю своєчасно та точ-
но відслідковувати відхилення та вживати 
заходів щодо їх усунення або зменшення 
негативних наслідків. 

Зазначені в цих блоках завдання відпові-
дають принципам процесного, якісного, си-
туаційного підходів (блок 4.1). Принципи 
процесного та ситуаційного підходів є зро-

зумілими, адже вони висвітлені в численних 
роботах з менеджменту. Пояснення потре-
бує зміст принципів якісного підходу. Ре-
зультати аналізу практики реалізації страте-
гії засвідчили, що стан розвитку хімічної 
промисловості України вимагає заходів з 
прискореного відновлення галузі та еконо-
мічного зростання в рамках активної інвес-
тиційно-інноваційної стратегії. 

Водночас виявлена орієнтація на іннова-
ції у сфері переробки шин, а не їх виробни-
цтва свідчить про негайну потребу запрова-
дження механізмів реалізації стратегії, які 
не тільки забезпечували б рух у векторі ін-
вестиційно-інноваційних змін, а й стимулю-
вали б розвиток технологій основного виро-
бництва шляхом удосконалення процесів. 
Інновації потребують постійного вдоскона-
лення, неперервної праці на межі найкра-
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щих результатів. Цей принцип – постійне 
вдосконалення з досягненням максималь-
ного результату – поширюється на всі внут-
рішні параметри підприємства як системи та 
на контрольовані зовнішні чинники – персо-
нал, матеріально-технічні ресурси, техноло-
гії, цілі та завдання, організаційну культуру, 
лідерство, імідж, взаємовідносини із заціка-
вленими групами споживачів, засновників, 
громадськості, органами місцевого самов-
рядування тощо. Адже, як стверджується в 
сучасних дослідженнях, присвячених ви-
вченню успіху підприємств, розташованих у 
країнах, що розвиваються, тільки найкращі 
вміння та ресурси підприємства являють 
собою його здатність конкурувати та бути 
успішним [10, с. 141]. Саме такий характер 
вимог до виконання завдань буде сприяти 
досягненню поставлених цілей та реалізації 
стратегії розвитку підприємства. Необхідна 
концентрація на певній ідеї, певному крите-
рії, єдина умова – він (критерій) має бути 
правильним. У цьому сенсі необхідно, щоб 
керівництво підприємства, за висловом 
Дж. Коллінза, діяло за концепцією “їжака”, 
який знає щось одне, але дуже важливе, на 
відміну від “лисиці”, котра знає багато чого 
різного [4, с. 124–125]. 

Зважаючи на визначення реалізації стра-
тегії як складного процесу відтворення 
стратегічного потенціалу підприємства на 
основі динамічних причинно-наслідкових 
зв’язків процесів, які відбуваються у зовніш-
ніх та внутрішніх чинниках підприємства, 
метою здійснення етапів 4.1.1–4.1.4 є відт-
ворення стратегічного потенціалу на кожно-
му з етапів реалізації стратегії, що відпові-
дає принципам відновлювально-
еволюційного підходу (блоки 5, 5.1). Це не-
обхідно для максимізації найбільш імовірної 
цінності підприємства в довгостроковій пер-
спективі відповідно до принципів ціннісного 
підходу в управлінні (блоки 6, 6.1), що мож-
ливо шляхом забезпечення збалансованості 
динамічних причинно-наслідкових зв’язків 
процесів у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі відповідно до інтеграційного 
підходу (блоки 7, 7.1). 

При цьому, як це випливає з принципів 
маркетингового підходу до управління підп-
риємствами, необхідно враховувати інтереси 
зовнішніх та внутрішніх споживачів (блоки 8, 
8.1). Одним із способів забезпечення такого 
паритету є раціональне співвідношення й 
підвищення обґрунтованості розподілу ресу-
рсів підприємства відповідно до стандартів – 
згідно з принципами стандартизаційного та 
структурного підходів (блоки 9, 9.1). Останнє 
є також критерієм здійснення управлінського 
контролю (блок 4.1.4). 

IV. Висновки 
Отже, запропонована модель інтеграції 

принципів є базовою для розуміння процесу 
управління реалізацією стратегії підприємс-
тва на основі процесно орієнтованого бю-
джетування. У свою чергу, це дає підстави 
формувати концепцію управління реалізаці-
єю стратегії розвитку підприємства на осно-
ві двох принципових положень: перше – 
бюджетування, що засноване на сигналах, 
які характеризують певний стан процесів, і 
виступає інструментом реалізації стратегії; 
друге – постійне вдосконалення з досягнен-
ням максимального результату, що поши-
рюється на всі внутрішні параметри підпри-
ємства як системи та на контрольовані зов-
нішні чинники. 
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Гудзь П.В., Науменко Р.П. Принципы формирования концепции процессно ориентиро-
ванного бюджетирования при реализации стратегии развития предприятия химической 
промышленности 

В статье иследованы принципы формирования концепции процессно ориентированного 
бюджетирования при реализации стратегии развития химической промышленности. Обос-
нована модель интеграции принципов при построении концепции внедрения управления 
стратегией предприятия на основе процессно ориентированного бюджетирования. 

Ключевые слова: принципы, концепция, стратегия, процессно-ориентированное бюдже-
тирование, химическое предприятие. 

Gudz P., Naumenko R. The principles formation of the concept of process-based budgeting 
for the implementation of the strategy of chemical enterprise 

The principles of forming the concept of process-oriented budgeting in implementing the 
development strategy of the chemical enterprise. The model of integration of the principles in the 
construction of the introduction of the concept of enterprise management strategy, based on a 
process-oriented budgeting. 

Key words: principles, concept, strategy, process-oriented budgeting, chemical enterprise. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 
 

Статтю присвячено обґрунтуванню шляхів удосконалення фінансового обліку виробничих 
витрат. Визначено порядок розкриття інформації про витрати виробництва на рахунках 
фінансового обліку. Запропоновано для поліпшення процесу управління відходами на підприєм-
ствах запровадити окремий синтетичний рахунок 29 “Відходи виробництва” та відповідні 
субрахунки. 

Ключові слова: фінансовий облік виробничих витрат, собівартість готової продукції, ка-
лькулювання собівартості продукції, облік відходів виробництва. 

 
І. Вступ0 
Здійснення в Україні економічних ре-

форм протягом останніх років супроводжу-
ється змінами в господарському механізмі 
підприємств, що потребує вдосконалення 
методів і форм управління. У зв’язку з цим 
великого значення набуває уточнення ролі 
всіх функцій управління в нових умовах гос-
подарювання. Особливого дослідження по-
требує функція обліку як основний засіб на-
громадження, оцінювання та передачі інфо-
рмації, необхідної для координування виро-
бничого процесу та прийняття відповідних 
управлінських рішень. Тому постає низка 
важливих завдань, а саме: спрямувати облік 
не тільки на потреби зовнішніх користувачів 
інформації, а й на задоволення потреб кері-
вництва підприємства, максимально враху-
вати вплив організаційно-технологічних 
особливостей виробництва на побудову си-
стеми обліку, контролю й управління. 

В умовах динамічної ринкової кон’юнкту-
ри вирішення проблеми ефективного розви-
тку й економічного зростання промислових 
підприємств неможливе без оновлення, на-
самперед, системи управління витратами 
на виробництво продукції, переосмислення 
та реформування методології їх обліку й 
контролю. Вивчення та застосування пере-
дового світового й вітчизняного досвіду є 
запорукою успіху таких реформ та одним з 
найважливіших завдань сучасної теорії й 
практики. Створення якісно нової концепції 
бухгалтерського обліку й контролю тісно 
пов’язане з упровадженням у практику сис-
теми управлінського (внутрішньогосподар-
ського) обліку, інтегрованого з діючою мето-
дологією фінансового обліку. Ця проблема 
посилюється в сучасних умовах, коли дані 
про витрати необхідно повсякденно порів-
нювати з отриманими доходами та майбут-
німи витратами, що значною мірою зале-

0  Двоєзерська В.С., 2012 

жать від впливу зовнішнього середовища 
[3]. 

Дослідженню проблеми фінансового об-
ліку виробничих витрат присвячено багато 
праць вітчизняних і зарубіжних учених. Удо-
сконаленню методики формування бухгал-
терського фінансового результату багато 
уваги приділяють Н. Врублевський, А. Гера-
симович, К. Друрі, Д. Сігел, Д. Шим. Проте 
необхідність удосконалення методики фі-
нансового обліку виробничих витрат визна-
чає актуальність подальших досліджень у 
цій сфері. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити методику відо-

браження у фінансовому обліку виробничих 
відходів на промислових підприємствах 
введенням окремого синтетичного рахунку 
29 “Відходи виробництва” та відповідних 
субрахунків з метою управління виробничи-
ми витратами. 

ІІІ. Результати 
Витрати сировини, матеріалів та інших 

виробничих запасів, що є основою виробле-
ної продукції, як правило, можуть бути від-
несені безпосередньо на собівартість про-
дукції, що виготовляється, на підставі пер-
винних документів, тобто є прямими. 

Для того, щоб визначити вартість вироб-
ничих запасів, спожитих на одиницю виробу, 
дані про їх витрачання протягом місяця гру-
пуються в окремих нагромаджувальних ві-
домостях розподілу матеріалів. 

Якщо ж основний матеріал використовуєть-
ся для виробництва декількох видів продукції, 
то його розподіляють між виробами відповідно 
до норм виходу окремих продуктів з одиниці 
сировини, пропорційно нормативній витраті 
або іншим коефіцієнтам розподілу, з урахуван-
ням особливостей даного виробництва [4]. 

Якщо в комплексному виробництві одно-
часно виготовляють основну й супутню про-
дукцію, то із загальної суми витрат виклю-
чається вартість супутніх продуктів. Одер-
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жаний результат вважається собівартістю 
основної продукції [1]. 

Розглянемо на конкретному прикладі по-
рядок обліку витрат на виробництво і фор-
мування виробничої собівартості продукції. 

З номенклатури виробництва підприємст-
ва виберемо два види виробів: виріб “Х” 
(гранітно-мармурові плити з бронзовою тум-
бою) і виріб “Y” (звичайні гранітно-мармурові 
плити). У звітному місяці виготовлено 72 
штуки виробу “X” і 95 штук виробу “Y”. 

Витрати на матеріали, що становлять 
основу виробленої продукції, є прямими. 

Таким чином, при відпуску їх у виробництво 
фіксується загальна кількість витрачених 
матеріалів. При цьому в кінці місяця у виро-
бництві можуть залишатися матеріали, які 
не піддавалися обробці. Такі матеріали по-
вертаються на склад, а сума списаних у ви-
робництво матеріалів зменшується на суму 
таких невикористаних матеріалів. Розраху-
нок вартості матеріалів, витрачених на ви-
робництво готової продукції, подано у 
табл. 1 і 2 (кількість витрачених за місяць 
матеріалів наведено в таблицях за мінусом 
невикористаних матеріалів). 

Таблиця 1 
Розрахунок вартості матеріалів, витрачених на виготовлення виробу “Х” 

Найменування Одиниця виміру Усього витрачено 
за місяць 

Середньозважена 
ціна 

Вартість витрачених матеріа-
лів, грн (гр.3 х гр.4) 

Матеріал “1” кг 180 33,37 6006,60 
Матеріал “2” кг 80 40,21 3216,80 
Матеріал “3” шт. 95 13,58 1290,10 
Усього 10513,50 
 
 

Таблиця 2 
Розрахунок вартості матеріалів, витрачених на виготовлення виробу “Y” 
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Матеріал “А” кг 140 33,37 4671,80 1,474 49,187 
Матеріал “Б” кг 70 40,21 2814,70 0,737 29,635 
Усього 7486,50 78,822 

 
Для підприємства прямими витратами є 

витрати сировини й матеріалів, купованих 
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 
зарплат робітників виробництв (оплата пра-
ці – відрядна) і нарахування на неї, а також 
амортизація виробничого обладнання у 
складі інших прямих витрат. Тому аналітич-
ний облік прямих витрат проводиться за 
видами продукції, що виготовляється [4]. 

Зі складу матеріальних витрат виключені 
цінності, що не піддавалися обробці, на су-

му 280 грн і поворотні відходи виробництва 
загальною вартістю 150 грн. Таким чином, у 
цілому матеріальні затрати, що включають-
ся до виробничої собівартості, становили: 
18 000 – 150 = 17 850 грн. 

Поворотні відходи були оцінені за ціною 
можливого використання і розподілені між 
об’єктами обліку (виробами) пропорційно 
сумі використаних у виробництві матеріалів 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Розподіл поворотних відходів і ТЗВ за об’єктами обліку 
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Виріб “X” 10513,50 10513,50 / 18000 × 
× 100 58,41 150,00 ×  

× 58,41/ 100 87,62 1967,40 ×  
× 58,41 / 100 1149,16 

Виріб “Y” 7486,50 7486,50 / 18000 × 
× 100 41,59 150,00 ×  

× 41,59 / 100 62,38 1967,40 ×  
× 41,59 /100 818,24 

Усього  18000,00 100,00 150,00 1967,40 
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Для узагальнення інформації про витра-
ти на виробництво продукції (робіт, послуг), 
формування фактичної собівартості готової 
продукції (виконаних робіт, наданих послуг) 
Планом рахунків передбачено рахунок 23 
“Виробництво”, до якого підприємства на 
свій розсуд відкривають відповідні субраху-
нки. З прийняттям чинного Плану рахунків 

витрати основного і допоміжних виробництв 
обліковуються на одному рахунку. У зв’язку 
з цим на підприємстві для рахунку 23 були 
відкриті відповідні субрахунки: 231 “Основне 
виробництво”, 232 “Допоміжне виробництво” 
[2]. Облік прямих витрат на виробництво 
продукції наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 
Відображення в обліку прямих виробничих витрат 

Господарська операція Дебет Кредит Сума, грн 
Списано сировину й матеріали на виробництво продукції 231 2011 18280,00 
Зменшено вартість списаних у виробництво матеріалів на суму невикорис-
таних на кінець місяця матеріалів методом “червоного сторно” 231 2011 280,00 
Віднесено на збільшення собівартості продукції суму ТЗВ, що припадає на 
використані у виробництві матеріали 231 2012 1967,40 
Відображено вартість поворотних відходів, зданих на склад, за цінами мо-
жливого використання 209 231 150,00 
Списано у виробництво куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 231 202 671,00 
Нараховано заробітну плату основним робітникам виробництва 231 661 3000,00 
Проведено нарахування на заробітну плату робітників виробництва 231 65 1095,00 
Нараховано амортизацію виробничого обладнання 231 131 776,60 
Усього 26220,00 

 
У ринкових умовах господарювання пи-

танням обліку витрат і калькулювання собі-
вартості продукції потрібно приділяти біль-
ше уваги, оскільки ефективність діяльності 
багато в чому залежить від зниження витрат 
на одиницю продукції при збереженні та пі-
двищенні її якості. Конкурентна можливість 
продукції товаровиробників залежить не 
лише від рівня її відповідності споживчому 
попиту і якості, а й від величини продажної 
ціни, у складі якої значну частину становить 
собівартість. 

Прибутковість підприємств, зниження 
собівартості визначається рівнем управлін-
ня витратами, що забезпечується шляхом 
запровадження раціональної системи 
управлінського обліку. Однак управлінський 
облік на промислових підприємствах Украї-
ни формується без централізованого конт-
ролю і має певні недоліки [5]. Сьогодні під-
сумки, які характеризують процеси основної 
діяльності, для поточного оперативного 
управління не використовуються, що є сут-
тєвим недоліком: практично відсутні конт-
роль за виробничими процесами та опера-
тивне управління ним. 

Для усунення цього суттєвого недоліку 
необхідно пристосувати бухгалтерські регіс-
три для отримання проміжної інформації за 
показниками, необхідними для оперативно-
го контролю за витратами, управління ними 
і виробничим процесом у цілому, та засто-
сувати спрощену класифікацію витрат на 
виробництво. Наприклад, класифікувати 
витрати технологічних матеріалів, витрати 
на оплату праці робітникам основного виро-
бництва з відрахуваннями на соціальні за-
ходи та витрати на засоби праці. 

У сучасних умовах подальше нарощу-
вання обсягів виробництва та підвищення 
його ефективності можливе тільки шляхом 

інтенсифікації. Практично в усіх галузях 
промисловості важливе значення має вирі-
шення проблеми поліпшення якісних харак-
теристик матеріальних ресурсів, що викори-
стовуються, їх комплексної переробки, оскі-
льки зниження рівня матеріальних витрат в 
цілому по промисловості на 1% зумовлює 
зниження загальних витрат виробництва 
більше ніж на 0,7%. 

Одним із основних шляхів інтенсифікації 
виробництва є комплексна переробка мате-
ріальних ресурсів, включаючи повне вико-
ристання всіх відходів, які при цьому отри-
мують. Бухгалтерський облік виробничих 
відходів не повинен обмежуватись тільки 
відображенням операцій з їх оприбуткуван-
ням з виробництва. Важливою управлінсь-
кою інформацією при цьому є дані про ная-
вність відходів у місцях зберігання. Бухгал-
терія мала б формувати інформацію про 
величину та вартість відходів за їх видами, 
видами продукції або матеріалами, з яких 
вони одержані, місцями виникнення та й 
взагалі – про їх рух. До відходів виробницт-
ва промислового підприємства можна зара-
хувати, наприклад, відпрацьоване машинне 
мастило, залишки металевих матеріалів, 
макулатуру, полімери [5]. 

Для поліпшення процесу управління від-
ходами на підприємствах доцільно запро-
вадити окремий синтетичний рахунок 29 
“Відходи виробництва”. За його дебетом 
слід відображати надходження відходів з 
виробництва чи з інших джерел, а за креди-
том – подальше використання. До цього ра-
хунку також запропоновано відкрити такі 
субрахунки: 
– 29.1 “Відходи основного виробництва” – 

незворотні відходи, які відображати в кі-
лькісному виразі і відносити на собівар-
тість готової продукції; 
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– 29.2 “Відходи споживання” – відобража-

ти зворотні відходи, які можуть бути ви-
користані надалі, наприклад, відпрацьо-
ване машинне мастило використовувати 
для змащування вузлів техніки, залишки 
металевих матеріалів (металобрухт), 
макулатуру – здавати спеціалізованим 
підприємствам. 

Отже, кожний субрахунок відображатиме 
особливості утворення та використання від-
ходів за видами та однорідними джерелами 
їх формування. 

VІ. Висновки 
Отже, сьогодні головною проблемою для 

економіки будь-якого підприємства залиша-
ється функціонування в режимі стабільного 
розвитку, що потребує прийняття ефектив-
них управлінських рішень щодо розподілу 
витрат на виробництво й системи обліку. 
Точний облік і правильне віднесення витрат 
гарантують підприємству в умовах сучасно-
го виробництва прибутковість, а його пра-
цівникам – соціальну захищеність. 
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Двоезерская В.С. Усовершенствование финансового учёта производственных расхо-
дов 

Статья посвящена обоснованию путей усовершенствования финансового учета произ-
водственных затрат. Определен порядок раскрытия информации о расходах производства 
на счетах финансового учета. Предложено для улучшения процесса управления отходами на 
предприятиях ввести отдельный синтетический счет 29 “Отходы производства” и соот-
ветствующие субсчета. 

Ключевые слова: финансовый учет производственных затрат, себестоимость готовой 
продукции, калькуляция себестоимости продукции, учет отходов производства. 

Dvoezerskaya V. Improvement of financial accounting production expenses 
The article is devoted to study ways to improve accounting of production costs. An order of 

disclosure of information about production costs in the accounts of financial accounting. A process for 
improving waste management in enterprises to establish a separate account of a synthetic 29 
“Рroduction waste” and relevant sub. 

Key words: financial accounting of production costs, the cost of finished goods, cost of production 
calculation, accounting for waste. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ  
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ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ 

 
Розглянуто заходи державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підп-

риємств чорної металургії в Україні. Виділено основні її результати, особливості та недоліки. 
Здійснено критичний аналіз існуючих пропозицій щодо пріоритетних напрямів державної по-
літики розвитку галузі. Обґрунтовано необхідність уведення на теоретичному рівні понят-
тя “спонукання розвитку” виробничо-збутової діяльності металургійних підприємств. 

Ключові слова: стимулювання, сприяння, якісний розвиток, державне регулювання, спо-
нукання. 

 
І. Вступ0 
Необхідність переходу до якісно нової 

моделі розвитку чорної металургії України 
неодноразово відзначено у наукових працях і 
програмах державних органів влади. Проте 
наразі відсутні практичні механізми забезпе-
чення переходу галузевих підприємств на 
новий рівень розвитку. Заходи, що вживали-
ся на державному рівні стосовно галузі, мали 
здебільшого антикризовий характер і спря-
мовувалися на стабілізацію ситуації. Відсут-
ність науково-практичних розробок щодо ме-
ханізмів регулювання діяльності металургій-
них підприємств пов’язана з невизначеністю 
характеру участі держави в цьому. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити сутність та хара-

ктер основних напрямів і заходів державно-
го регулювання діяльності металургійних 
підприємств в Україні. 

ІІІ. Результати 
Під час дослідження проблематики дер-

жавного регулювання діяльності металур-
гійних підприємств нами було виділено ва-
жливу особливість. Суть її в тому, що у пра-
цях більшості дослідників та програмних 
документах державних органів влади міс-
тяться такі поняття, як “стимулювання” та 
“сприяння” розвитку. Необхідність застосу-
вання таких заходів і потенційний ефект від 
них розглядали А. Жеваго, О. Давидович, 
Е. Кошелева, Н. Пирець, Г. Горбенко, В. Кос-
тюченко [1–6]. 

Сьогодні існує низка проектів законів Украї-
ни та нормативно-правових актів уряду з при-
воду розвитку експорту промислової продукції. 
За останні 10 років прийнято лише один доку-
мент щодо розвитку (стимулювання) експорту 
продукції на зовнішні ринки – розпорядження 
КМУ “Про схвалення Програми стимулювання 

0  Денисов К.В., 2012 

експорту продукції” від 26.10.2001 р. № 4 98-р, 
яке на сьогодні втратило чинність. Він мав де-
кларативний характер і лише визначав пріори-
тетні заходи щодо стимулювання експорту то-
варів з України [7–8]. 

З метою більш повного розуміння теоре-
тичної сутності пропонованих механізмів ро-
звитку експортного потенціалу національної 
економіки (або її окремої галузі) необхідно 
спочатку з’ясувати значення понять “стиму-
лювання” і “сприяння”. Для цього пропонуємо 
звернутися до Великого тлумачного словни-
ка сучасної української мови (2005 р.). 

“Стимулювати” означає створювати, да-
вати стимул чи бути стимулом до чого-
небудь; прискорювати, посилювати, поліп-
шувати здійснення чого-небудь. Дієслово 
“сприяти” має більш розгорнуте значення, 
включаючи низку понять: сприяти – позитив-
но впливати на що-небудь; створювати від-
повідні умови для здійснення, виконання чо-
го-небудь; подавати допомогу в чому-
небудь; бути причиною, наслідком виникнен-
ня, існування чого-небудь; створювати, ви-
кликати бажання виконувати яку-небудь дію. 
Отже, “стимулювати” має більш жорсткий 
відтінок; “сприяти” можна охарактеризувати 
як середнє за значенням (відтінком) поняття. 
Тобто в обох випадках мається на увазі підт-
римка однією стороною відповідного бажан-
ня іншої сторони щодо якісного розвитку [9]. 

Досвід державного регулювання розвит-
ку чорної металургії в Україні свідчить про 
те, що стосовно галузі застосовувалися за-
ходи “стимулювання” та “сприяння”. Відзна-
чимо, що їх застосування збігалося у часі з 
моментом розгортання світових фінансово-
економічних криз 1998–2000 та 2008–2010 рр. 
Мова йде про Закон України “Про прове-
дення економічного експерименту на підп-
риємствах гірничо-металургійного комплек-
су України” та постанову КМУ “Про першо-

 102 

                                                           



Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
чергові заходи зі стабілізації ситуації, що 
склалася в гірничо-металургійному та хіміч-
ному комплексі” № 928. 

Закон “Про проведення економічного екс-
перименту…” ініціювався з “метою створення 
підприємствам гірничо-металургійного ком-
плексу України умов, необхідних для збіль-
шення обсягу виробництва продукції та над-
ходжень до бюджету, шляхом надання їм 
податкових пільг”. Тобто ставилося завдання 
забезпечення інноваційного розвитку галузі, 
розширення товарного асортименту, зни-
ження енергоємності та розширення ринків 
збуту. На нашу думку, цей Закон мав стиму-
лювальний характер унаслідок надання різ-
номанітних пільг щодо сплати податків. 

За окремими оцінками, реальний обсяг 
наданих пільг підприємствам ГМК у 1999–
2001 рр. становив 2,7 млрд грн, додатково 
було надано відстрочок платежу на суму 
близько 2,0 млрд грн. В. Венгер, аналізуючи 
наслідки дії цього Закону, відзначив зрос-
тання прибутків підприємств – учасників ек-
сперименту за період його дії в 2,2 раза, а 
рентабельності – до рівня 12,3–51,6%. За-
уважимо, що аналогічний показник у серед-
ньому по економіці тоді становив 4,5%, а по 
промисловості – 3,7% [10; 11, с. 542; 12, 
с. 59]. 

Постанова КМУ № 928 приймалася з “ме-
тою оперативного реагування на ситуацію, що 
склалася в гірничо-металургійному та хіміч-
ному комплексі”. Вона мала на меті реаліза-

цію низки кроків, які б сприяли відновленню 
конкурентних позицій вітчизняних підприємств 
на міжнародних ринках. Такими кроками ста-
ли фіксація тарифів на послуги залізниці та 
електричну енергію, скасування цільової над-
бавки за природний газ. Держава надала ви-
робникам фінансову допомогу, створивши 
умови для досягнення ними цінової конкурен-
тоспроможності на світових ринках. 

Таким чином, заходи стимулювання 
спрямовувалися на вирішення виробничо-
технологічних завдань, а заходи сприяння – 
відповідно, на забезпечення торговельної 
конкурентоспроможності вітчизняної мета-
лургії. Проте їх реальною метою було 
пом’якшення негативного впливу світової 
кризи на діяльність українських металургій-
них компаній. 

На рис. 1 у схематичному вигляді ми 
спробували узагальнити інструменти дер-
жавної політики регулювання виробничо-
збутової діяльності вітчизняної чорної мета-
лургії. На ньому зліва – ті інструменти, які 
мали практичне застосування на рівні дер-
жавних органів влади (розглянуті вище За-
кон України “Про проведення економічного 
експерименту…” від 1999 р., постанова КМУ 
№ 928, девальвація гривні та набуття Укра-
їною членства в СОТ – усі 2008 р.), а з пра-
вого боку – пропозиції, подані у працях 
окремих вітчизняних дослідників (Е. Коше-
лева, Г. Горбенко, О. Молдован, В. Костю-
ченко, К. Антоневська, Б. Колінець). 
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Рис. 1. Інструменти державного регулювання діяльності металургійних підприємств в Україні 
 
Відзначимо, що за результатами кризово-

го 2009 р., виробництво чавуну (до 2008 р.) 
зменшилося на 17,1%, напівфабрикатів – на 
1,4%, а сталі без напівфабрикатів – у 1,5 ра-
за [13]. Помірне зниження обсягів виробниц-
тва чавуну та напівфабрикатів зумовлюва-
лося попитом на них з боку світових спожи-
вачів, які одночасно зменшили замовлення 
на придбання готового прокату. Це додатко-

во призвело до закріплення українських ме-
талургійних підприємств у статусі постачаль-
ників сировини для подальшої переробки та 
випуску готової продукції на підприємствах 
інших країн. У 2009 р., зменшення фізичних 
обсягів випуску металопродукції автоматич-
но вплинуло на її експорт. При цьому вартісні 
показники експорту металопродукції змен-
шилися в 2,0–2,3 раза (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 
Експорт окремих видів продукції чорної металургії [14] 

Продукція 2008 р. 2009 р. 
 тон млн дол. 

США 
тон млн дол. США 

Чавун переробний 1472480,7 730,1 1379998,5 369,1 
Прокат готовий чорних металів 13867996,8 11575,8 10981930,4 4976,7 
 
З табл. 1 видно, що відбулося нерівномі-

рне зниження фізичного випуску продукції 
та доходу від її реалізації на зовнішніх рин-
ках. Зниження валютних надходжень від 
експорту металопродукції її виробники ком-
пенсували через низький курс гривні до до-
лара (який девальвував до 7,89 грн/1 дол. 
США), утримавши тим самим внутрішній 
рівень доходів від експорту. Зниження фізи-
чних обсягів випуску продукції зумовило 
зменшення показників споживання природ-
ного газу як джерела енергії для виробницт-
ва. Проте це майже не вплинуло на витрати 
щодо його придбання, адже девальвація 
спричинила збільшення його вартості у гри-
вневому еквіваленті. 

За даними НБУ, середній офіційний курс 
гривні до долара США у 2008 р. становив 
5,27 грн, а у 2009 р. – відповідно, 7,79 грн. 
Обсяги імпорту газу природного (код 2711 
21 00 00 згідно з УКТЗЕД), за даними Держ-
стату, у ці роки становили, відповідно, 9 438 
805,6 та 7 979 357,7 тис. дол. США. Тепер 
розрахуємо вартість імпорту газу природно-
го у гривневому еквіваленті для розуміння 
негативного впливу девальвації на діяль-
ність металургійних підприємств: 

2008 р. = 5,27 грн ×  

× 9 438 805,6 тис. дол. США = 

= 49 742 505,5 грн; 

2009 р. = 7,79 грн ×  

× 7 979 357,7 тис. дол. США = 

= 62 159 196,5 грн. 

З розрахунків видно, що, попри зниження 
вартісних обсягів імпорту газу на 15,5%, ви-
трати на його придбання в національній ва-
люті зросли на 25% [14–15]. 

Фіксація внутрішніх тарифів на залізничні 
перевезення надала металургійним підпри-
ємствам додаткову можливість знизити екс-
портні ціни на продукцію. Мораторій на під-
вищення транспортних тарифів для підпри-
ємств металургійної галузі діяв упродовж 
2008–2010 рр. Постановою КМУ від 
02.06.2010 р. № 397 цей мораторій було 
скасовано; до речі, на вимогу комісії МВФ. 
Крім того, на скасуванні мораторію наполя-
гали державні монополії, зокрема Укрзаліз-
ниця та морські порти [16–17]. 

Набуття Україною членства в СОТ дало 
змогу ліквідувати два важливі недоліки в 
експортній діяльності вітчизняної чорної ме-
талургії: зняти нетарифні обмеження на по-
ставки продукції до ЄС та США, а також 
спростити процедуру захисту від антидемпі-
нгових та інших компенсаційних заходів з 
боку урядів країн-імпортерів. Це позитивно 
вплинуло на діяльність галузевих підпри-
ємств завдяки розширенню ринків збуту та 
ускладненню процедури відкриття будь-яких 
розслідувань щодо їх продукції. 

Узагальнюючи викладене вище, можна 
дійти висновку, що надання податкових 
пільг створювало умови для реформування 
виробничо-технологічної структури галузі, 
набуття Україною статусу члена СОТ нада-
ло стимули для розширення географії екс-
порту чорних металів, а також сприяло по-
силенню позицій галузевих підприємств у 
можливих торговельних суперечках з інши-
ми країнами. Девальвація гривні та фіксація 
внутрішніх тарифів активно сприяли віднов-
ленню цінової конкурентоспроможності га-
лузевих експортерів у період кризи. 

Жодних кардинальних структурних зру-
шень у виробничо-технологічній чи торгове-
льній діяльності галузевих підприємств не 
відбулося. Тобто ефективність цих заходів у 
стратегічному вимірі залишилася низькою 
та мала ситуативний характер. Незважаючи 
на це, окремі автори пропонують і надалі 
використовувати деякі з цих інструментів у 
регуляторній політиці держави стосовно га-
лузі. Далі розглянемо сутність цих пропози-
цій. 

На користь збереження фіксованих транс-
портних тарифів висловлювалася Е. Коше-
лева, розглядаючи напрями розвитку мета-
лургійної галузі України в умовах кризи. 
Здійснений нами аналіз результатів балан-
сових нарад між представниками КМУ та 
власниками металургійних підприємств сві-
дчить про зацікавленість останніх у збере-
женні преференційних тарифів. Збереження 
преференційних тарифів можливе лише в 
умовах економічної кризи, коли кожна краї-
на застосовує різноманітні субсидії для міс-
цевих експортерів, що позбавляє її права 
критикувати аналогічну діяльність інших 
держав. У свою чергу, О. Молдован, відзна-
чає, що фіксація тарифів може відбуватися 
лише за умови існування стимулів спряму-
вання додаткової ліквідності на конкретні 
цілі розвитку [3; 17; 18]. 
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регулювання діяльності металургійних підп-
риємств засвідчив, що заходи стимулюван-
ня та сприяння не забезпечили структурного 
реформування галузі. Крім того, надання 
пільг потребувало залучення значних фі-
нансових ресурсів – на суму не менше ніж 
6,7 млрд грн. При цьому отримувачі пільг не 
забезпечили виконання покладених на них 
зобов’язань щодо технологічних зрушень, 
розвитку виробництва та експорту. 

Незважаючи на негативний попередній до-
свід пільгового податкового стимулювання 
технологічного переоснащення вітчизняних 
металургійних підприємств, Г. Горбенко про-

понує й надалі застосовувати його. Пропозиції 
цього автора стосуються надання відстрочок 
у сплаті сум до бюджету строком на 3–5 років 
за умови переоснащення виробництва. Дода-
тково має бути максимально знижене ввізне 
мито на необхідне для цього обладнання [5]. 

По-перше, зниження ввізного мита нега-
тивно вплине на динаміку доходів бюджету, 
у структурі яких воно займає не менше ніж 
4,0%. З іншого боку, у разі здійснення такого 
імпорту підприємства змушені будуть аку-
мулювати значну кількість валюти для 
оплати відповідних контрактів. У 2007–2010 
рр. імпорт металургійного обладнання ста-
новив 478,6 млн дол. США (див. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Імпорт обладнання для металургійного виробництва в Україні [14] 
 
Зменшення доходів державного бюджету 

та оплата імпортних контрактів нестимуть 
негативний ефект для економіки в коротко-
строковому періоді, на відміну від іншого 
чинника. Мається на увазі уповільнення 
внутрішнього розвитку сектора наукових 
досліджень. Приклад негативного впливу 
нарощування імпорту технік і технологій для 
потреб внутрішнього виробництва наводить 
В. Геєць, аналізуючи досвід промислової 
політики в Канаді. За роки економічного 
зростання (2000–2008 рр.) українські проми-
слові підприємства придбали за кордоном 
не менше ніж 40% загального обсягу нових 
технологій. Крім того, сьогодні окремі вітчи-
зняні металургійні підприємства вимушені 
декілька років чекати своєї черги на отри-
мання сучасного обладнання від іноземних 
компаній [19–20]. 

Останніми роками представниками вітчи-
зняного експертно-наукового товариства 
багато уваги приділили такому напряму, як 
фінансування експорту. Я. Жаліло, Л. Колі-
нець, К. Антоневська, висловлювали пропо-
зиції щодо необхідності створення в Україні 

спеціалізованих установ державного, при-
ватного та змішаного характеру. Під такими 
установами розуміються банки, експортно-
кредитні агентства, фонди, страхові компа-
нії тощо. Створення та розвиток цього ме-
ханізму розвитку в Україні є проблематич-
ним через відсутність відповідного законо-
давства, а також через багаторічний дефі-
цит державного бюджету [21, с. 307–308; 
22–23]. 

Аналіз здійснених в Україні заходів щодо 
державного регулювання розвитку чорної 
металургії та отриманих результатів засвід-
чив необхідність переходу до якісно нової 
моделі розбудови умов функціонування 
провідної галузі національної економіки. 
При цьому держава має відмовитися від 
прямого та прихованого субсидіювання екс-
портної діяльності вітчизняних підприємств. 
Це дасть змогу знизити витрати бюджету, а 
також унеможливить застосування обмежу-
вальних заходів з боку інших країн. 

О. Шнипко відзначав той факт, що в разі 
перегляду принципів державної допомоги 
приватному сектору в бік надання нефінан-
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сових послуг в останнього звужуються мож-
ливості для вилучення ренти (нецільового 
використання субсидій – авт.) [24, с. 387]. 

В. Венгер та В. Точилін зазначають, що 
має бути створена нова платформа взає-
модії органів влади, власників підприємств 
та провідних наукових організацій. При цьо-
му кожен учасник має рівні права та можли-
вості. Особлива роль у цьому “трикутнику”, 
на думку зазначених авторів, відводиться 
державі, яка має: віднайти внутрішні джере-
ла фінансування НДДКР; економічно обме-
жити експорт продукції 3 і 4-го технологічних 
укладів; спростити експортерам доступ до 
джерел комерційної інформації та процедур 
встановлення партнерських відносин [25]. 

Іншими словами, держава, особливо на 
початковому етапі реформ, має зайняти жо-
рстку позицію в питанні регулювання діяль-
ності металургійних підприємств. Має бути 
створена теоретична (наукового та законо-
давчого характеру) платформа, на якій на-
далі буде здійснюватися розроблення та 
застосування відповідного практичного ін-
струментарію. Варто відзначити, що необ-
хідність застосування примусово-адміні-
стративних заходів щодо зниження енерго- 
та ресурсоємності вітчизняних підприємств 
знайшла своє відображення як одна із тез 
щорічного послання Президента України 
(2011 р.). Такі заходи мають також спрямо-
вуватися на кардинальну зміну товарної 
структури експорту [26]. 

Зважаючи на викладене вище, було б 
доцільно, принаймні на теоретичному рівні, 
запропонувати до розгляду таке поняття, як 
“спонукання до розвитку виробничо-торго-
вельного потенціалу” металургійних підпри-
ємств. Для розкриття його сутності зверні-
мося до тлумачного словника та визначимо 
зміст поняття “спонукати”. 

Спонукати – викликати у кого-небудь ба-
жання робити що-небудь; змушувати, схи-
ляти, заохочувати до якоїсь дії, певного 
вчинку [9]. 

Як бачимо, дієслово “спонукати” має 
більш жорсткий відтінок порівняно зі слова-
ми “стимулювати” та “сприяти”. Незалежно 
від того, яку модель поведінки вибирає 
держава (стимулювальну, сприятливу чи 
спонукальну), прогнозований результат у 
всіх випадках має однакову суть – підви-
щення конкурентоспроможності національ-
ної економіки в довгостроковій перспективі. 
Але кожна модель поведінки повинна мати 
певний набір інструментів, за допомогою 
яких буде досягатися поставлена мета. 
Зробимо припущення, що такі інструменти 
можуть мати спільний для всіх моделей по-
ведінки характер (податковий, митний, та-
рифний тощо), відрізняючись лише в бік йо-
го посилення чи послаблення. 

Поняття “спонукання до розвитку вироб-
ничо-торговельного потенціалу” має перед-
бачати застосування жорстких заходів, які 
змушуватимуть власників металургійних 
підприємств до кардинальних змін у вироб-
ництві та експорті. Держава, як гарант роз-
витку країни та суспільства, схилятиме ви-
робників до діяльності в інтересах націона-
льної економіки, досягаючи тим самим ви-
сокого рівня конкурентоспроможності у світі. 
Попередні механізми державного впливу на 
їх діяльність лише посилювали технічне та 
торговельне відставання України від розви-
нутих економік світу. 

У рамках політики “спонукання” тради-
ційні механізми активізації виробничого та 
експортного потенціалу металургійних підп-
риємств прогнозовано набуватимуть більш 
жорсткого характеру. На зміну політиці “те-
пличних умов”, що ставить під загрозу якіс-
ний розвиток суспільства, має прийти полі-
тика “застосування сили”, коли підприємст-
ва змушені будуть виконувати поставлені 
перед національною економікою завдання. 
Такими завданнями є стабільний якісний 
розвиток, науково-технічний прогрес, доб-
робут, заможне суспільство, екологічна без-
пека. 

Зокрема, фінансові та податкові пільги 
можуть бути замінені на цільові проекти 
щодо створення сучасного обладнання та 
технологій. По-перше, нівелюватиметься 
можливість нераціонального використання 
бюджетних коштів; по-друге, обмежувати-
меться імпорт обладнання та технологій, що 
позитивно вплине на зовнішньоторговель-
ний та платіжний баланси країни; по-третє, 
прискорюватиметься процес технологічного 
розвитку галузі. 

Замість фіксації внутрішніх тарифів і 
знецінення національної валюти, які ство-
рюють умови для цінової конкурентоспро-
можності продукції з низьким рівнем пере-
робки, мають бути створені адміністративні 
та економічні обмеження на її експорт. Од-
ночасно з цим необхідно створити відповідні 
умови для нарощування вітчизняними підп-
риємствами випуску та експорту продукції 5 
і 6-го технологічних укладів. Тобто держава 
має довести до приватного бізнесу недоці-
льність та економічну неефективність екс-
порту продукції 3 і 4-го технологічних укла-
дів. 

IV. Висновки 
Аналіз досвіду реформування вітчизня-

ної чорної металургії засвідчив необхідність 
переходу до нової моделі участі держави в 
процесі регулювання розвитку виробничо-
торговельного потенціалу галузевих підпри-
ємств. Механізми, що були застосовані в 
період кризових явищ на світових ринках, не 
можуть бути використані в умовах економіч-
ного відновлення та зростання. Крім того, 
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пряме чи опосередковане фінансування 
діяльності металургійних підприємств лише 
посилює дефіцит державного бюджету. 

Існуючі інструменти регулювання діяль-
ності металургійних підприємств не забез-
печують виконання поставлених перед ними 
завдань, саме тому держава має відмови-
тися від понять “стимулювання” та “сприян-
ня” розвитку виробничо-торговельного по-
тенціалу галузі, попри схильність до них 
власників підприємств та окремих предста-
вників експертно-наукового товариства. 

На державному рівні необхідно перейти 
до політики “спонукання” розвитку виробни-
чо-торговельного потенціалу. Серед перс-
пективних інструментів політики “спонукан-
ня” можна відзначити зміну порядку відшко-
дування ПДВ (для спонукання розвитку ви-
робничого потенціалу), а також перегляд 
тарифів на транспортування металопродук-
ції залізничним транспортом і перевалку в 
торгових портах (спонукання розвитку тор-
говельного потенціалу) [27–28]. 
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Денисов К.В. Анализ особенностей государственной политики регулирования произ-
водственно-сбытовой деятельности предприятий черной металлургии Украины 

Рассмотрены меры государственной политики регулирования производственно-
сбытовой деятельности предприятий черной металлургии в Украине. Выделены основные 
их результаты, особенности и недостатки. Произведен критический анализ существующих 
предложений относительно приоритетных направлений государственной политики разви-
тия отрасли. Обоснована необходимость введения на теоретическом уровне такого поня-
тия, как “принуждение к развитию” производственно-сбытовой деятельности металлурги-
ческих предприятий. 

Ключевые слова: стимулирование, способствование, качественное развитие, государс-
твенное регулирование, принуждение. 

Denisov K. The analysis of government regulation policy of production and sales activities 
at the ferrous metallurgy enterprises in Ukraine 

Means of government regulation policy of production and sales activities at the ferrous metallurgy 
enterprises in Ukraine are covered. Its main results, features and disadvantages are highlighted. 
Critical analyses of existing proposals for priority directions of government policy for the field 
development is made. The necessity of theoretic implementation of the concept “development 
motivation” of the production and sales activities of metallurgy enterprises is justified. 

Key words: stimulation, support, quality development, government regulation, motivation. 
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У статті наведено складові процесу діагностики, які передбачають логіко-математичне 

перетворення показників, їх кількісну характеристику, спрямовану на якісну ідентифікацію 
стану об’єкта дослідження. 

Ключові слова: ризик, діагностика, невизначеність, середовище, параметричні, непара-
метричні, евристичні методи. 

 
І. Вступ0 
Економіка України розвивається у неста-

більному політичному, соціальному та еко-
номічному середовищі за несприятливих, а 
почасти – кризових та екстремальних умов. 
Дію економічних механізмів владні органи 
намагаються замінювати так званим “руч-
ним регулюванням”, спостерігаються вплив 
на взаємодію між державним і приватним 
секторами, пряме контролювання діяльності 
приватних підприємств. Різке розшарування 
населення за рівнями доходу призводить до 
зменшення як первинного попиту спожива-
чів, так і обсягу ринку кінцевих продуктів 
(особливо вітчизняного виробництва). Не-
стабільність в економіці істотно погіршує 
перспективи зростання українських підпри-
ємств, знижує можливості нагромадження 
капіталу, необхідного для вкладень у виро-
бництво, особливо в основні фонди. 

Вагомий внесок у дослідження теоретич-
них та практичних аспектів управління підп-
риємствами в умовах невизначеності та ри-
зику зробили праці вітчизняних і зарубіжних 
економістів: О. Альгіна, І. Балабанова, 
І. Бланка, А. Буянова, Г. Великоїваненко, 
П. Верченко, В. Вітлінського, Ю. Гермейера, 
В. Гранатурова, Ю. Єрмолаєва, А. Камінського, 
К. Кірсанова, М. Клапків, Т. Клебанової, 
Г. Клейнера, В. Ковальова, Б. Койлі, Н. Ма-
шина, Д. Месен, Л. Міхайлова, М. Моісеєва, 
О. Мороза, Ф. Найта, Т. Райса, О. Устенко, 
Е. Уткіна, В. Хобти, В. Черкасова, Д. Штефа-
нича, О. Ястремського. 

Теоретичні засади та практичні рекомен-
дації щодо діагностики діяльності підприєм-
ства в умовах нестабільного середовища 
функціонування розглянуто А. Вартановим, 
А. Воронковою, О. Гетьманом, А. Градовим, 
А. Гречан, Н. Данілочкіною, В. Забродським, 
В. Зінченко, Г. Козаченко, Л. Костирко, 
І. Отенко, В. Пономарьовим, Г. Савицькою, 
І. Сокирницькою, В. Шаповалом. 

0  Жилінська Л.О., 2012 

Однак процеси перебудови системи гос-
подарювання об’єктивно зумовлюють наро-
стання невизначеності ситуації і нестабіль-
ності соціально-економічного середовища, в 
якому діють підприємства. Унаслідок цього 
знижуються можливості прогнозування, по-
гіршується якість прогнозів і, як наслідок, 
зростають та урізноманітнюються ризики, 
спричиняючи відхилення від поставленої 
мети. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є теоретичнє та методоло-

гічнє обґрунтування організційно-економіч-
ного механізму діагностики діяльності підп-
риємств з урахуванням ризику, що сприяти-
ме їх адаптації до функціонування у неста-
більному ринковому середовищі. 

ІІІ. Результати 
Необхідність аналітичного (діагностично-

го) дослідження підприємства для виявлен-
ня проблемних питань функціонування та 
розроблення засобів, спрямованих на пок-
ращення його становища, не викликає сум-
нівів та усвідомлюється усіма дослідниками. 
Але, як засвідчив аналіз окремих публікацій, 
вимоги до змісту процесу діагностики, пере-
лік об’єктів дослідження, методологія уза-
гальнення отриманих результатів ще пере-
бувають у стадії формування та неоднозна-
чно трактуються різними фахівцями.  

Діагностика не є чимось новим в еконо-
міці вітчизняних підприємств. Від визначен-
ня й оцінки стану функціонування суб’єктів 
економічного процесу залежить розроблен-
ня комплексу профілактичних заходів, ре-
комендацій і процедур, спрямованих на по-
ліпшення цього стану або запобігання не-
сприятливим для його функціонування си-
туаціям і подіям у невизначеному ринковому 
середовищі. Тобто економічна діагностика 
має виступати як обґрунтована та достовір-
на процедура, від якої залежить подальша 
діяльність суб’єкта господарювання. Будь-
який неправильно зроблений діагностичний 
висновок може звести нанівець усі зусилля 
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підприємства, спрямовані на досягнення 
стабільності чи кращих перспектив розвит-
ку. 

Термін “діагностика” походить від грець-
кого diagnōstikόs – здатний розпізнавати – і 
розглядається як вчення про методи і прин-
ципи розпізнавання проблемних ситуацій та 
постановки діагнозу. Іншими словами, діаг-
ностика передбачає: розпізнавання стану 
об’єкта за другорядними ознаками; дослі-
дження стану об’єкта; формування уявлен-
ня про об’єкт. 

Серед економістів поки не існує єдиного 
підходу до розуміння сутності і змісту про-
цесу діагностики, незважаючи на те, що це 
поняття достатньо широко застосовується 
при дослідженні всіх проблем удосконален-
ня організації виробництва й управління пі-
дприємством. Досить поширеною помилкою 
менеджерів є прийняття рішення без вста-
новлення дійсної причини проблеми, тобто 
без визначення тих “хвороб”, від яких необ-
хідно “вилікувати” підприємство. 

Розглянемо механізм діагностики як сис-
тему елементів (процеси діагностики), приз-
начених для перетворення вихідної інфор-
мації про стан об’єкта управління шляхом 
проведення діагностичних процедур на мо-
жливі рекомендації щодо зменшення нега-
тивних впливів і покращення (відновлення) 
стану об’єкта. Узагальнюючи та творчо роз-
виваючи існуючі методичні підходи щодо 
проведення діагностики, було здійснено де-
композицію процесу діагностики. На рис. 1 
виділено такі етапи діагностики: 

1) визначення об’єкта діагностики – полі-
тичної, соціальної, економічної, технічної 
систем, суспільних відносин і зовнішнього 
середовища, що поділяється на зовнішнє 
середовище прямого і непрямого впливу на 
об’єкт дослідження; 

2) визначення меж системи як об’єкта 
аналізу, побудова математичної моделі; 

3) процес аналізу й оцінювання окремих 
факторів; 

4) синтез впливу факторів на діяльність 
підприємства; 

5) формуванні кінцевих висновків суб’єк-
та управління щодо результатів діагностики 
та визначення варіантів вирішення виявле-
них проблем. 

Ці етапи як складові процесу діагностики 
передбачають логіко-математичне перетво-
рення аналізованих показників, їх кількісну 
характеристику, спрямовану на якісну іден-
тифікацію стану об’єкта дослідження. 

Ґрунтовні рекомендації щодо кількісного 
оцінювання ризику наводять В.В. Вітлін-
ський та Г.І. Великоіваненко: “вимірюваль-
ними властивостями економічних систем 
повинні бути характеристики структури, ста-
ну, динаміки чи поведінки цих систем та зо-
внішнього середовища, котрі дають змогу в 

умовах невизначеності та конфлікту віднай-
ти й деталізувати за потенційними наслід-
ками можливі майбутні стани чи траєкторії 
(їх множину) поведінки певних економічних 
об’єктів, можливі відхилення від цілей, мож-
ливі збитки, невикористані можливості” [1, 
с. 16]. 

Методи, що застосовуються для прове-
дення діагностики, зумовлені самим визна-
ченням цього терміна як процесу, що пов’я-
заний з розпізнаванням і виявленням стану і 
проблем функціонування об’єкта. Тобто най-
більш прийнятними для цілей діагностики є 
методи розпізнавання образів, за допомогою 
яких можна визначати, до якого класу нале-
жить об’єкт або досліджувана ситуація. Коло 
завдань, які можуть вирішуватися за допомо-
гою систем розпізнавання, є досить широким. 
Сюди останнім часом усе частіше зарахову-
ють не тільки завдання технічної діагностики 
розпізнавання, а й завдання розпізнавання 
складних процесів та явищ, що виникають, 
наприклад, при виборі доцільних дій керівни-
ків в умовах ефективного управління техноло-
гічними, економічними, транспортними або 
іншими операціями. У кожному з таких за-
вдань аналізуються певні явища, процеси, 
зовнішнє становище. Але перед діагностикою 
об’єкта або ситуації необхідно отримати про 
нього впорядковану інформацію. Ця інформа-
ція являє собою характеристику об’єктів, їх 
відображення на множині сприймаючих орга-
нів системи розпізнавання. 

Розпізнавання образів можна визначити 
як зарахування вихідних даних до певного 
класу за допомогою виділення суттєвих 
ознак або властивостей із загальної маси 
менш суттєвих деталей [2]. І головна склад-
ність у цьому процесі – це визначення 
принципу, на підставі якого певні об’єкти 
можуть бути визнаними схожими між собою. 
Розроблення цієї проблематики може спри-
яти автоматизації не тільки рутинних, а й 
творчих дій менеджера.  

Предмет розпізнавання образів об’єднує 
кілька наукових дисциплін; їх пов’язує пошук 
вирішення спільного завдання – виділити 
елементи, які належать до конкретного класу, 
з множини елементів, що належать до декіль-
кох класів. Під класом образів розуміють пев-
ну категорію, яка визначається низкою влас-
тивостей, спільних для всіх її елементів. Об-
раз – це опис будь-якого елемента як пред-
ставника відповідного класу образів [4, с. 18]. 

Розпізнавання – це логіко-класифікацій-
ний процес, який реалізується системою 
розпізнавання, що має вхід та вихід. На вхід 
системи подається інформація про ознаки, 
притаманні об’єктам, що ідентифікуються. На 
виході системи відображається інформація 
про те, до яких класів зараховано розпізнані 
об’єкти. З метою з’ясування сутності та ана-
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лізу сфери застосування методів розпізна- вання образів розглянемо їхню типологію. 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм діагностики 
 
Окремі автори розрізняють параметрич-

ні, непараметричні та евристичні методи, 
інші – виділяють групи методів, виходячи з 
напрямів, що склалися в даній сфері дослі-
дження. Досить обґрунтованою є класифі-
кація, розглянута у праці І.Г. Сокиринської 
[3]. Вона виділяє дві основні групи методів 
розпізнавання образів: інтенсіональні мето-
ди, які ґрунтуються на операціях з ознаками 
та екстенсіональні методи, підставою для 
яких є операції з об’єктами.  

Особливістю інтенсіональних методів є 
те, що як елементи операцій при побудові і 
застосуванні алгоритмів розпізнавання об-
разів вони використовують різноманітні ха-
рактеристики образів та їх зв’язків. Такими 
елементами можуть бути окремі значення 
або інтервали значень ознак, середні вели-
чини та дисперсії, матриці зв’язків, ознак. 
При цьому об’єкти в цих методах виступа-
ють у ролі індикаторів для оцінювання вза-

ємодії та поведінки своїх атрибутів. Група 
інтенсіональних методів включає і логічні 
методи, які ґрунтуються на апараті алгебри 
логіки, коли формується певна система ло-
гічних правил розв’язання; лінгвістичні ме-
тоди розпізнавання, що базуються на вико-
ристанні спеціальних граматик, за допомо-
гою яких може бути описана сукупність вла-
стивостей об’єктів, що розпізнаються; мето-
ди, засновані на припущеннях щодо класу 
функцій розв’язання (в цьому випадку ма-
тематична задача розпізнавання зводиться 
до задачі пошуку екстремуму). 

У методах екстенсіональної групи, на ві-
дміну від інтенсіонального напряму, кожно-
му об’єкту, що вивчається, надається більш 
самостійне діагностичне значення. Тобто 
кожний об’єкт розглядається як цілісна інди-
відуальна система, що має власну діагнос-
тичну цінність. Основними операціями в 
розпізнаванні образів тут постають визна-
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чення схожості та відмінностей різних 
об’єктів. До найбільш простих екстенсіона-
льних методів розпізнавання належить ме-
тод порівняння з прототипом. Він, зокрема, 
може застосовуватися при розв’язанні за-
дач економічного напряму, коли можна 
встановити певний еталон кожного окремо-
го класу. Для класифікації невідомого 
об’єкта знаходять найближчий до нього 
прототип (еталон), і об’єкт зараховують до 
того самого класу, що й прототип. Ще один 
з методів цієї групи – метод k-найближчих 
сусідів, коли при класифікації невідомого 
об’єкта знаходять задане число (k) геомет-
рично найближчих до нього в просторі ознак 
інших об’єктів (найближчих сусідів) із зазда-
легідь відомою належністю до класів, що 
розпізнаються. Рішення про зарахування 
невідомого об’єкта до того чи іншого діагно-
стичного класу приймають за допомогою 
аналізу інформації про відому належність 
його найближчих сусідів. 

Дослідження ризиків доцільно проводити 
за кількома основними напрямами, наяв-
ність яких зумовлена: 
– особливостями зовнішнього середови-

ща, в якому функціонує підприємство і 
яке перебуває в процесі постійного роз-
витку; 

– особливостями безпосередньо суб’єкта, 
що займається підприємницькою діяль-
ністю; 

– взаємозв’язком і взаємопроникненням 
зовнішнього середовища і внутрішнього 
механізму господарювання та у зворот-
ному напрямі. 

Економічні, екологічні, соціальні та інші 
проблеми, що пов’язані із функціонування 
підприємницьких структур, часто характери-
зуються лише теоретично, пропонуються 
загальні описові рекомендації щодо їх вирі-
шення без використання числових показни-
ків. Чіткі підходи на зразок класичного стати-
стичного чи регресійного аналізу стосовно 
підприємницьких організацій використати 
неможливо. Описові методики не дають змо-
ги комплексно оцінювати ризики, що виника-
ють у процесі діяльності підприємств, з ме-
тою визначення проблем та пошуку шляхів 
покращення ситуації. Комплексний аналіз 
можна здійснювати лише на якісному рівні із 
використанням суто словесних міркувань та 
висновків (метод експертних оцінювань). 

Проте за допомогою нечітких описів су-
ворою мовою математики можна формулю-
вати та розв’язувати навіть такі задачі, в 
яких присутні лише лінгвістичні висловлю-
вання (нечислові змінні), а також оцінювати 
ефективність функціонування системи шля-
хом поєднання кількісних і якісних показни-
ків, розглядаючи їх не тільки у статиці, а й у 
динаміці.  

Для оцінювання ризику окремих видів ді-
яльності підприємства можна додатково 
використовувати апарати нечіткої логіки та 
нечітких множин, що об’єктивно дає змогу 
моделювати виробничі, комерційні, фінан-
сові та інвестиційно-інноваційні аспекти дія-
льності підприємства. Апарати нечітких 
множин та нечіткої логіки призначені для 
роботи із числовими і нечисловими даними 
та налаштування моделі відповідно до реа-
льних даних.  

Загальна процедура побудови моделі 
об’єкта з використанням методів нечітких 
множин включає створення множини зна-
чень змінних для можливих станів об’єкта і, 
відповідно, множини оцінок (бальних чи лін-
гвістичних) цих значень. 

Основним поняттям теорії нечіткої логіки 
є лінгвістична змінна – змінна, значеннями 
якої є слова або вирази природної чи штуч-
ної мови. Прикладом лінгвістичної змінної 
може бути характеристика такого показника, 
як “зменшення ефективності виробництва”, 
якщо вона вказується в лінгвістичних зна-
ченнях: незначне, помітне, істотне, катаст-
рофічне тощо. Лінгвістичні значення нечітко 
характеризують наявну ситуацію. 

Визначення лінгвістичних оцінок змінних і 
необхідних для їх формалізації функцій на-
лежності є першим етапом побудови нечіт-
кої моделі досліджуваного об’єкта. У літера-
турі з нечіткої логіки цей етап одержав назву 
фаззифікації змінних (від англ. fuzzification). 

Зміст лінгвістичного значення X характе-
ризується обраною мірою – функцією нале-
жності (membership function) µ:U→[0,1], за 
якою кожному елементу u універсальної 
множини U ставлять у відповідність значен-
ня сумісності цього елемента з X. Напри-
клад, універсальною множиною є множина 
всіх можливих значень падіння ефективнос-
ті виробництва (від 0 до 100%). 

Нечіткі описи у структурі методу оціню-
вання ризикових ситуацій з’являються у 
зв’язку з невпевненістю експерта, що вини-
кає при різноманітних класифікаціях. Напри-
клад, експерт не може чітко розмежувати 
поняття “високої” і “максимальної” ймовір-
ності або провести межу між середнім і ни-
зьким рівнем значення деякого параметра 
(падіння ефективності виробництва). Тоді 
застосування нечітких описів передбачає, 
що експерт утворює лінгвістичну змінну зі 
своєю терм-множиною значень. Наприклад, 
змінна “рівень ризику” повинна мати терм-
множинне значення (терм – повний набір 
лінгвістичних термінів, що відповідають усім 
можливим станам даної змінної): {дуже ни-
зький, низький, середній, високий, дуже ви-
сокий}. Щоб конструктивно описати лінгвіс-
тичну змінну, експерт обирає відповідну їй 
кількісну ознаку, наприклад, сконструйова-
ний певним способом показник величини 
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ризику виникнення небезпеки, що набуває 
значення від нуля до одиниці. Далі експерт 
кожному значенню лінгвістичної змінної (яке 
за своєю сутністю є нечіткою підмножиною 
області значень показника рівня ризику в 

інтервалі [0, 1]) зіставляє функції належності 
рівня ризику тій чи іншій нечіткій підмножині. 
Найпоширенішими є трапецієподібні функції 
належності (рис. 2). 
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Рис. 2. Нечітка змінна х із трапецієподібною функцією належності 
 
Нижня основа трапеції [ , ]x x′ ′  виражає 

всю припустиму множину значень нечіткого 
фактора х, верхня [ , ]x x  – тих значень, для 
яких експерт встановлює гарантовану від-
повідність обраному значенню лінгвістичної 
змінної. Бічні ребра трапеції відображають 
зміну рівня впевненості експерта щодо його 
оцінки від 1 до 0. Усі інші значення фактора 
х, що виходять за межі основи трапеції, од-
нозначно не будуть відповідати обраній лін-
гвістичній змінній. 

Для компактного опису трапецієподібної 
форми нечіткого числа х зручно користува-
тись трапецієподібними числами виду 

′ ′= , , ,x x x x x . Інтервал [ , ]x x  називають 

оптимістичною оцінкою параметра х, а інте-
рвал ′ ′[ , ]x x  – песимістичною оцінкою пара-
метра х. Подамо трапецієподібну функцію 
належності, зображену на рис. 2, в аналіти-
чній формі: 

 

′<
 ′− ′ ≤ ≤

′ −


≤ ≤µ = 
 ′ − ′≤ ≤
 ′ −


′>

0,

,

1,( )

,

0,

x x
x x x x x
x x

x x xx

x x x x x
x x

x x

 (1) 

Опис лінгвістичної змінної на цьому етапі 
закінчено, і аналітик може використовувати 
її як математичний об’єкт у відповідних опе-
раціях і методах. 

Нехай U – універсальна множина, тобто 
повна множина, що охоплює всю проблемну 
область. Нечітка підмножина F множини U 
визначається через функцію належності 
µF(u), де u – елемент універсальної множи-
ни, тобто u ∈ U. Функція належності відо-

бражає елементи із множини U на множину 
чисел у діапазоні [0, 1], які характеризують 
ступінь належності кожного елемента u ∈ U 
до нечіткої множини F ⊂ U. Носієм підмно-
жини F називається множина таких точок в 
U, для яких величина µF(u) позитивна. 

Якщо універсальна множина U охоплює 
кінцеву кількість множин елементів u1, u2, … 
un (як це є у фінансово-економічних зада-
чах), то нечітку множину F можна предста-
вити у вигляді: 

 1 1 2 2( ) ( ) ...F FF u u u u= µ + µ + +   

 
1

( ) ( ) .
n

F F
n n i i

i
u u u u

=
+ µ = µ∑  (2) 

Розглянемо об’єкт з одним виходом і n 
входами типу: 

 y = fy(x1, x2, …, xn), (3) 

де x1, x2, …, xn – набір значень вхідних 
змінних; 
 у – відповідне значення вихідної змін-
ної. 

Змінні x1, x2, …, xn та у можуть бути як кі-
лькісними, так і якісними. Якісні змінні x1, x2, 
…, xn і у характеризуються множиною всіх 
можливих значень: 

 { }1 2, ,..., , 1, ;iq
i i i iU v v v i n= =  (4) 

 { }= 1 2, ,..., ,mq
i i i iY y y y  (5) 

де 1( )iq
i iv v  – бальна оцінка, що відповідає 

найменшому (найбільшому) значенню вхід-
ної змінної xi; 
 1( )mq

i iy y  – бальна оцінка, що відповідає 
найменшому (найбільшому) значенню вихі-
дної змінної у. 
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Для розв’язання поставленої задачі необ-
хідно розробити методику прийняття рішен-
ня, за допомогою якої фіксованому вектору 
вхідних змінних = ∈* * * * *

1 2, ,..., ,n i iX x x x x U  

однозначно ставився б у відповідність 
розв’язок y* ∈ Y для об’єкта з дискретним 
виходом. Для формального розв’язання та-
кої задачі необхідною умовою є наявність 
залежності (3). Для встановлення такої за-
лежності будемо розглядати вхідні 

=, 1,ix i n  та вихідну у змінні як лінгвістичні 
змінні, задані на універсальних множинах 
(4), (5). Для оцінювання лінгвістичних змін-
них =, 1,ix i n  та у будемо використовувати 
якісні терми з таких терм-множин: 

{ }1 2, ,..., ik
i i i iA a a a=  – терм-множина вхідної 

змінної xi, = 1,i n ; 
D = {d1, d2, …, dm} – терм-множина вихід-

ної змінної у, 
де p

ia  – p-ий лінгвістичний терм змінної xi, 

= 1,i n ; 

 dj – j-ий лінгвістичний терм змінної у. 
Якщо змінні , 1,ix i n=  та у є якісними, 

нечіткі множини будуть визначатися так: 

 
1

( ) / ;
i p

i

q
ap s s

i i i
s

a v v
=

= µ∑  (6) 

 
1

( ) /
m

j

q
d r r

j
r

d y y
=

= µ∑ ,   (7) 

де 
p
ia s

i(v )µ  – ступінь належності елемента 
s
i iv U∈  до терму p

i ia A∈ , 1,i n= , 1, ip k=  

1, ;is q=  

 jd r(y )µ  – ступінь належності елемента 

yr ∈ Y до терму dj ∈ D, 1,j m= . 
Більшість підходів до кількісного оціню-

вання економічних втрат та ризиків дають 
змогу оцінити ризики окремих напрямів дія-
льності тільки на основі статистичних даних 
за числовими показниками без урахування 
впливу якісних факторів. 

З огляду на недоліки існуючих підходів 
виникла необхідність у розробленні компле-
ксної методики оцінювання ризикованості 
функціонування підприємств, позбавленої 
суб’єктивізму, наділеної властивостями 
адаптивності до мінливих умов навколиш-
нього середовища. Із цією метою можна 
успішно застосувати апарат нечіткої логіки, 
який дасть змогу не тільки налаштувавати 
модель на економічні характеристики конк-
ретного об’єкта підприємницької діяльності, 
а й враховувати специфіку регіону, період 
часу, в якому проводиться оцінювання. По-
єднання у нечітких описах кількісних та якіс-

них показників, дослідження їх у статиці та 
динаміці сприяють ураховуванню невизна-
ченості не тільки статистичної, а й лінгвісти-
чної природи. 

Ефективність логічного висновку можна 
підвищити, якщо спочатку весь набір фак-
торів впливу розподілити між кількома уза-
гальненими групами і вже згідно з ними 
здійснювати заключний аналіз. Такий підхід 
дає змогу логічно структурувати систему і, 
крім визначення кінцевої оцінки рівня ризи-
кованості функціонування досліджуваного 
об’єкта, ще й цілеспрямовано здійснювати 
ґрунтовний аналіз окремих його складових. 

Розробимо математичну модель оціню-
вання інтегрального показника ризиковано-
сті функціонування підприємства із викорис-
танням методів нечітких множин, що буде 
формуватись у кілька основних етапів: 

Етап 1 (показники). Експерт-аналітик 
обирає показники X = {Xi}, 1,i n= , які вва-
жає найважливішими для оцінювання пока-
зника ризикованості. Щоб уникнути дублю-
вання критеріїв з огляду на їхню значущість 
для оцінювання, відібрані показники повинні 
оцінювати різні за видами аспекти виник-
нення ризиків. Так, набір X показників для 
оцінювання комплексного показника ризику 
може бути складений з якісних критеріїв Х1, 
Х2, …, Хn (виробничий, комерційний, фінан-
совий, екологічний та інші види ризиків). 

Етап 2 (лінгвістичні змінні і нечіткі підм-
ножини). Спочатку повна множина рівнів 
ризику G розбивається на п’ять підмножин: 

G1 – нечітка підмножина “ризик незнач-
ний”; 

G2 – нечітка підмножина “низький рівень 
ризику”; 

G3 – нечітка підмножина “рівень ризику 
середній”; 

G4 – нечітка підмножина “ризик високий”; 
G5 – нечітка підмножина “дуже високий 

рівень ризику”. 
Носій множини G – показник рівня інтег-

рального показника ризику g – набуває зна-
чень від нуля до одиниці за визначенням. 

Для будь-якого окремого фактора впливу 
на рівень ризику Xi повна множина його зна-
чень Bi розбивається на п’ять підмножин: 

Вi1 – підмножина “дуже низький рівень 
показника Xi”; 

Вi2 – підмножина “низький рівень показ-
ника Xi”; 

Bi3 – підмножина “середній рівень показ-
ника Xi”; 

Вi4 – підмножина “високий рівень показ-
ника Xi”; 

Bi5 – підмножина “дуже високий рівень 
показника Xi”. 

Принциповою у такому разі є констатація 
тієї умови, що зростання окремого показника 
Xi пов’язане із зростанням рівня ризику, який 
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виникає в процесі функціонування підприєм-
ства. Якщо для цього показника спостеріга-
ється зворотна тенденція, то в процесі оці-
нювання його варто замінити оберненим. 

Етап 3 (значущість). Зіставляємо з кож-
ним показником Xi рівень його значущості ri 
для оцінювання. Щоб оцінити цей рівень, 
потрібно розташувати всі показники в по-
рядку зменшення значущості таким чином, 
щоб виконувалося правило: 

 r1 ≥ r2 ≥ … ≥ rn. (8) 

Якщо систему показників проранжовано 
у порядку зменшення їхньої значущості, то 

значущість i-го показника можна визначати 
за правилом Фішберна: 

 2( 1)
( 1)i
n ir
n n
− +

=
+

. (9) 

Якщо усі показники мають однакову зна-
чущість або системи переваг немає, тоді: 

 1/ir n= . (10) 

Етап 4 (класифікація рівнів ризикованості 
функціонування об’єкта ризику). Будуємо 
класифікацію поточного значення показника 
рівня ризикованості g як критерій розбиття-
множини G на нечіткі підмножини (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація значень показника рівня ризику 

Інтервал значень G Найменування підмножини 
0,8 ≤ g ≤ 1 G1 – “дуже високий рівень ризику” 

0,6 ≤ g ≤ 0,8 G2 – “ризик високий” 
0,4 ≤ g ≤ 0,6 G3 – “рівень ризику середній” 
0,2 ≤ g ≤ 0,4 G4 – “низький рівень ризику” 
0 ≤ g ≤ 0,2 G5 – “ризик незначний” 

 
Етап 5 (класифікація рівня вихідного па-

раметра та ступеня впевненості в ній). Бу-
дуємо класифікацію поточного значення g 

показника рівня ризику як критерій розбиття 
цієї множини на нечіткі підмножини (табл. 
2). 

Таблиця 2  
Класифікація значення g показника рівня ризику 

Інтервал значень g Класифікація рівня параметра Ступінь впевненості (функція належності) 
0 ≤ g ≤ 0,15 G5 1 

0,15 ≤ g ≤ 0,25 
G5 µ5 = 10 × (0,25 – g) 
G4 1 – µ5 = µ4 

0,25 ≤ g ≤ 0,35 G4 1 

0,35 ≤ g ≤ 0,45 
G4 µ4 = 10 ⋅ (0,45 – g) 
G3 1 – µ4 = µ3 

0,45 ≤ g ≤ 0,55 G3 1 

0,55 ≤ g ≤ 0,65 
G3 µ3 = 10 × (0,65 – g) 
G2 1 – µ3 = µ2 

0,65 ≤ g ≤ 0,75 G2 1 

0,75 ≤ g ≤ 0,85 
G2 µ2 = 10 × (0,25 – g) 
G1 1 – µ2 = µ1 

0,85 ≤ g ≤ 0,1 G1 1 
 
Етап 6 (класифікація значень показників). 

Зведемо у табл. 3 класифікацію поточних 
значень х показників X як критерій розбиття 

повної множини їхніх значень на підмножи-
ни виду В. 

Таблиця 3 
Класифікація поточних значень обраних показників 

Найменування 
показника 

Критерій розбиття за підмножинами 
Ві1 Ві2 Ві3 Ві4 Ві5 

Х1 x1 < b11 b11 < x1 < b12 b12 < x1 < b13 b13 < x1 < b14 b14 < x1 
… … … … … … 
Хі xi < bi1 bi1 < xi < bi2 bi2 < xi < bi3 bi3 < xi < bi4 bi4 < xi 
… … … … … … 
Хn xn < bn1 bn1 < xn < bn2 bn2 < xn < bn3 bn3 < xn < bn4 bn4 < xn 

 
Етап 7 (оцінювання рівня показників). 

Необхідним є оцінювання поточного рівня 
факторів Xi = xi за показниками діяльності 
об’єкта дослідження та експертними су-
дженнями для різних часових періодів або 
різних однотипних об’єктів, щоб мати змогу 
або прослідкувати динаміку змін якості фун-

кціонування об’єкта, або порівняти ризико-
ваність функціонування різних об’єктів. 

Етап 8 (класифікація рівня показників). 
Проведемо класифікацію поточних значень 
xi, 1,i n=  за критерієм табл. 1. Результатом 
проведеної класифікації є табл. 4, де λij – 
рівень належності носія хi, нечіткій підмно-
жині Bj. У таблиці λij = 1, якщо bi(j – 1) < xi < bij, 
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та λij = 0 у протилежному разі (коли значен-
ня хi не потрапляє в обраний діапазон кла-

сифікації). 

Таблиця 4 
Класифікація рівня показників 

Найменування 
показника 

Результат класифікації за підмножинами 
Ві1 Ві2 Ві3 Ві4 Ві5 

Х1 λ11 λ12 λ13 λ14 λ15 
… … … … … … 
Хі λi1 λi2 λi3 λi4 λi5 
… … … … … … 
Хn λn1 λn2 λin3 λn4 λn5 

 
Етап 9 (оцінювання рівня ризику). Вико-

наємо формальні арифметичні дії з оціню-
вання рівня ризику певного напряму діяль-
ності або конкретної ситуації прийняття 
управлінського рішення g: 

 
5

1 1

n

j i ij
j i

g k r
= =

= λ∑ ∑ , (11) 

де kj – число, яке визначає належність па-
раметра до певної множини (визначається 
за табл. 4, а ri – за формулами (9) або (10)). 

Етап 10 (лінгвістичне розпізнавання). 
Класифікуємо отримане значення рівня 
ймовірних втрат за базою даних (табл. 1). 
Результатом класифікації у цьому випадку є 
лінгвістичний опис рівня ризику виникнення 
втрат (або недосягнення очікуваного ре-
зультату), а також міра впевненості експер-
та у правильності його класифікації. Висно-
вок про рівень ризику набуває не тільки лін-
гвістичної форми, а й характеристику якості 
отриманих тверджень. У загальному випад-
ку при використанні нечітко-множинного під-
ходу модель оцінювання загального показ-
ника ризикованості матиме такий вигляд:  

 
{ }1

1 1
...

[ ( ... ]; 1,arg
mG G

Y g G G i m= ∈ = . (12) 

Наведений алгоритм побудови відповід-
ної моделі оцінювання ризику дає змогу по-
єднувати вже існуючі методики оцінювання 
ризику з методом експертних оцінювань та 
методами математичного апарату теорії 
нечітких множин та нечіткої логіки, що під-
вищує якість узагальнювальних оцінювань 
ризику. 

Розроблені і застосовувані багаторівневі 
системи для визначення результативного 
показника ризику на основі різних методів 
(статистичного, експертного та ін.) або не 
мають механізму навчання на реальних да-
них взагалі, або налаштування в них прово-
диться лише шляхом підбору відповідних 
значень термів вихідних параметрів. Систе-
ми нечіткої логіки можуть оперувати неточ-
ною якісною інформацією та пояснювати 
прийняті рішення, але водночас не здатні 
автоматично засвоювати правила їх обґрун-
тування. Для подолання цього недоліку ви-
никає потреба в їх поєднанні з іншими сис-

темами обробки інформації. Значно підви-
щити можливості налаштування моделі мо-
жна шляхом введення до неї елементів 
нейронних мереж – це моделі, побудовані 
на принципах функціонування людського 
мозку (неформалізованість оцінок – не тіль-
ки “так” чи “ні”, а й “не знаю точно, але ско-
ріше так”) і створені для роботи за умов не-
повної інформації про зовнішнє середови-
ще. Їх основною перевагою є можливість 
навчання (налаштування), тобто процес 
адаптації мережі до заданих еталонних зра-
зків шляхом модифікації (згідно із заданим 
алгоритмом). Цей процес є результатом 
алгоритму функціонування мережі, а не по-
передньо закладених людиною знань. Ней-
ронні мережі сьогодні активно використову-
ють для настроювання функцій належності 
нечітких систем прийняття рішень у різних 
галузях підприємницької діяльності (конт-
роль технологічними процесами, конструю-
вання, фінансові операції, оцінювання кре-
дитоспроможності, медична діагностика то-
що). При розв’язанні економічних задач за-
вдяки динамічності своєї функції належності 
нейронні мережі дають змогу адаптуватися 
до постійно змінюваних умов. 

Якщо проблема належно структурована 
на основі предметної і статистичної інфор-
мації, то можливе застосування запрогра-
мованих рішень. Тоді методичні особливості 
різних типів менеджменту відображаються у 
розроблення алгоритмів підготовки і прийн-
яття ризикових рішень. Розроблення спеці-
альних алгоритмів прийняття ризикових рі-
шень може забезпечити необхідний рівень 
їх якості, знизити вплив суб’єктивних факто-
рів, раціоналізувати процес управління ри-
зиком за умов дефіциту часу.  

IV. Висновки 
На основі результатів дослідження про-

блем ризику впродовж останніх десятиліть 
інтенсивно формується окрема наука про 
економічний ризик, що отримала назву “ри-
зикологія”. Дотримуючись сучасних поглядів 
на ризик як об’єктивно-суб’єктивну катего-
рію, можна стверджувати, що ризик – це 
ситуативна характеристика розвитку систе-
ми у просторі і часі, яка має об’єктивний ха-
рактер і призводить до зміни рівноважної 
стійкості системи (або її складових), відо-
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бражає невизначеність реалізації цільових 
завдань, зумовлену впливом ендогенних 
і/або екзогенних факторів та різних варіантів 
дій (у т. ч. бездіяльності) суб’єктів ризику. 

Діагностика підприємств розглядається 
як процес розпізнавання і виявлення на ос-
нові визначених ознак (ключових оцінних 
показників, вивчення окремих результатів, 
неповної інформації) проблем у функціону-
ванні об’єкта з метою оцінювання наявних 
тенденцій і виявлення можливих перспектив 
його розвитку та аналізу варіантів найкра-
щого вирішення виявлених проблем.  

Управління ризиком спирається на ре-
зультати комплексного техніко-технологіч-
ного й економічного аналізу потенціалу і 
середовища функціонування підприємства, 
на чинну нормативну базу господарювання, 
економіко-математичні методи аналізу та 
інші дослідження. Аналіз ризиків передба-
чає підхід до ризику не як до обов’язкового 
статично незмінного, а як до підконтрольно-
го параметра, на рівень якого не тільки мо-
жна, а й треба впливати. Кінцева мета 
управління ризиками повністю відповідає 
цільовій функції підприємництва, яка поля-
гає в одержанні доходу (прибутку) за опти-
мального співвідношення “прибуток – ри-
зик”. 

У сучасних гібридних нейронних нечітких 
системах нейронні мережі та нечіткі моделі 
комбінуються в єдину гомогенну (однорідну) 

структуру. Такі системи можуть інтерпрету-
ватися або як нейронні мережі з нечіткими 
параметрами, або як паралельні розподіле-
ні нечіткі системи. 

Отже, сучасні математичні теорії дають 
змогу розробити багаторівневу систему оці-
нювання ризику із використанням методів 
нечіткої логіки, нейронних мереж та нечітко-
множинного підходу.  

Список використаної літератури 
1. Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання 

ризику у фінансово-економічній сфері / 
В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко // 
Фінанси України. – 2003. – № 11. – 
С. 16–24.  

2. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск : 
пер. с анг. / Т. Райс, Б. Койли. – К. : 
Торг.-издате. бюро ВНV, 1995. – 592 с.  

3. Сокиринська І.Г. Концепція економічної 
діагностики та її роль в управлінні підп-
риємством / І.Г. Сокиринська // Вісник 
Академії праці і соціальних відносин 
Федерації профспілок України. – 2002. – 
№ 1 (14). – С. 147–151.  

4. Толчеев Ю.З. Система диагностики в 
антикризисном управлении промыш-
ленным предприятием / Ю.З. Толчеев // 
Модели управления в рыночной эконо-
мике : сб. науч.т рудов / [общ. ред. и 
предисл. Ю.Г. Лисенко] ; Донец. нац.  
ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2003. – Вып. 6. – 
С. 158–164.  

Стаття надійшла до редакції 5 березня 2012 р. 

Жилинская Л.О. Обоснование организационно-экономического механизма диагностики 
деятельности предприятий 

Приведены составляющие процесса диагностики, которые предусматривают логико-
математическое превращение показателей, их количественную характеристику, направ-
ленную на качественную идентификацию состояния объекта исследования. 

Ключевые слова: риск, диагностика, неопределенность, среда, параметрические, непа-
раметрические, эвристические методы. 

Zhilinskyа L. Ground of organizational-economic mechanism of diagnostics of activity of 
enterprises 

The constituents of process are resulted diagnosticians, which foresee logiko-matematicheskoe 
transformation of indexes, their quantitative description, directed on high-quality authentication of the 
state of research object. 

Key words: risk, diagnostics, vagueness, environment, self-reactance, non-parametric, 
evristicheskie methods. 

 117 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

УДК 65.012.12:658.8 

Г.Г. Карчевська 
аспірант 

Класичний приватний університет 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджено та проаналізовано інноваційно-інвестиційну складову соціально-

економічного розвитку коксохімічних підприємств України. 
Ключові слова: інноваційна спрямованість, інвестиційна діяльність, економічна діяль-

ність, економічна діагностика. 
 

I. Вступ0 
Результати діяльності коксохімічних під-

приємств залежать від ринкової поведінки 
функціонуючих об’єктів діагностики, на яку 
впливають дві групи протилежно спрямова-
них рушійних сил. 

Перша група сил формується під впливом 
інституту “ринкової влади”, який забезпечує 
коксохімічним підприємствам, що є 
суб’єктами висококонцентрованих ринків 
збуту продукції, спроможність встановлювати 
вигідні для них ціни. Друга група рушійних 
сил соціально-економічного розвитку підпри-
ємств коксохімічної промисловості України 
тісно пов’язана з посиленням впливу загост-
рення конкурентної боротьби між суб’єктами 
висококонцентрованих ринків збуту продукції 
за лідерство в інноваційно-інвестиційній дія-
льності, що забезпечує впровадження ресур-
созберігаючих технологій та оновлення за-
старілих основних фондів. 

Формуванню методології, теоретичних 
засад та науково-практичних рекомендацій 
щодо проведення діагностичних досліджень 
процесів сталого розвитку і визначення фі-
нансового стану, виробничого, управлінсь-
кого, інвестиційного та інноваційного потен-
ціалів присвячені праці І.О. Бланка, Н.Ю. Брю-
ховецької, І.П. Булєєва [1], А.С. Вартанова, 
Н.М. Вітрової [2], А.Е. Воронкової [3], О.І. Гад-
зевич [4], О.О. Гетьман [5], В.А. Заброд-
ського [6], Н.М. Євдокимової, О.К. Єлісєєвої 
[7], М.О. Кизима, Ю.С. Кончака [8; 9], 
Т.Д. Костенко [10], Л.А. Костирко, І.І. Мазура, 
А.Н. Марюти, О.М. Тридіда, В.Д. Шапіро 
та ін. 

Разом із тим, дотепер багато актуальних 
наукових завдань щодо створення та вико-
ристання дієвого інструментарію проведен-
ня діагностичних досліджень результатів 
діяльності підприємств, зокрема коксохіміч-
ної промисловості України, не набули ефек-
тивного вирішення. Отже, наявність невирі-

0  Карчевська Г.Г., 2012 

шених завдань економічної діагностики ре-
зультатів діяльності коксохімічних підпри-
ємств, теоретичне та практичне значення 
розроблення цих завдань визначили актуа-
льність обраної теми. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – дослідження та аналіз ін-

новаційно-інвестиційної складової соціаль-
но-економічного розвитку коксохімічних під-
приємств України. 

ІІІ. Результати 
Інноваційна спрямованість інвестиційної 

діяльності на коксохімічних підприємствах є 
стратегічним фактором підвищення ефекти-
вності використання створеного виробничо-
го потенціалу і формування нових техніко-
технологічних можливостей у процесі їх фу-
нкціонування. 

Забезпечення сталого соціально-еконо-
мічного розвитку на основі комплексного 
фінансового оздоровлення підприємств кок-
сохімічної промисловості України потребує 
кардинальних змін, метою яких є інновацій-
не оновлення та підвищення економічної 
ефективності використання наявних ресур-
сів підприємства відповідно до ринкової орі-
єнтації поведінки функціонуючих об’єктів 
економічної діагностики. Дослідження тен-
денцій динаміки показників, які визначають 
результативність діяльності за фінансово-
економічною складовою кожного з підпри-
ємств, що увійшли до вибіркової сукупності, 
дають об’єктивну підставу для висновку 
щодо формування певних негативних тен-
денцій динаміки цих показників. Про ці самі 
тенденції свідчать узагальнені дані за асо-
ціацією “Укркокс”, подані в табл. 1. 

Аналізуючи дані табл. 1, можна зробити 
такі висновки: 
– протягом 2003–2010 рр. рентабельність 

товарної продукції за підприємствами 
асоціації стрибкоподібно зменшувалася 
(за винятком 2007 р.). За весь період 
дослідження цей показник скоротився з 
20,2 до 8,1%, тобто більше ніж удвічі; 
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– питома вага матеріальних витрат у за-

гальних витратах на виробництво була і 
залишається досить високою. Крім того, 
цей показник постійно зростав, і протя-
гом 2003–2010 рр. його значення підви-
щилося майже на 24%; 

– на тлі зростання питомої ваги матеріа-
льних витрат постійно знижувалась пи-
тома вага витрат на оплату праці в за-
гальних витратах на виробництво про-
дукції. Скорочення цього показника у 

2010 р. порівняно з 2003 р. становило 
2,75 раза; 

– падіння рентабельності товарної продукції 
на підприємствах коксохімічної промисло-
вості України супроводжується скорочен-
ням коефіцієнта використання виробничої 
потужності з коксу валового 6% вологості. 
Найбільше скорочення цього коефіцієнта 
було зафіксовано в 2005 та 2009 р., коли 
майже 15% виробничих потужностей не 
були задіяні у виробництві коксу. 

Таблиця 1 
Значення показників діяльності підприємств асоціації “Укркокс” у 2003–2010 рр., % 

Показники Роки 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Рентабельність товарної продукції 20,2 7,3 3,4 5,3 22,7 14,5 9,9 8,1 
Питома вага матеріальних витрат у зага-
льних витратах на виробництво 71 77 85 87 87 88 88 88 

Питома вага витрат на оплату праці в 
загальних витратах на виробництво  11 7 7 5 4 5 5 4 

Коефіцієнт використання виробничої 
потужності з коксу валового 6% вологості 91,3 90,4 82,4 92,1 85,7 95,6 84,9 89,3 

 
Певною мірою виявлені загальні тенден-

ції динаміки показників діяльності підпри-
ємств коксохімічної промисловості України 
були зумовлені коливаннями попиту на вну-
трішньому ринку збуту, змінами світових цін 
на газ, сировину і матеріали, зниженням 
експортних поставок коксу та посиленням 
залежності вітчизняних металургійних ком-
бінатів від імпорту коксу. Поряд із цими 
об’єктивними чинниками формування нега-
тивних тенденцій динаміки показників, що 
ідентифікують результати діяльності коксо-
хімічних підприємств України, ми вважаємо 
за доцільне проаналізувати фактори забез-
печення сталого соціально-економічного 
розвитку функціонуючих об’єктів економіч-
ної діагностики, які пов’язані з активізацією 
інвестиційної діяльності. Вплив цих факто-
рів має постійно зростати, особливо в су-
часному глобалізованому виробництві. Ці 
фактори, що діють на рівні кожного коксохі-
мічного підприємства з вихідної сукупності 
об’єктів економічної діагностики, як свідчать 
дані табл. 1, потребують пильного дослі-
дження внаслідок таких об’єктивних обста-
вин. 

По-перше, середній вік коксових батарей 
постійно зростає і вже на 01.01.2005 р. ста-
новив 25,3 року, що на 5,3 року перевищує 
нормативний строк амортизації коксових 
батарей. По-друге, більше ніж 53 та 24,7% 
загальної кількості коксових батарей мають 
строки служби більше ніж 20 та 35 років, 
відповідно. 

Наведені дані свідчать, що коксохімічні пі-
дприємства України протягом 2003–2010 рр. 
практично не оновлювали матеріально-

технічну базу виробництва і використовува-
ли застарілі основні засоби. 

У 2010 р. порівняно з 2009 р. виробничі 
потужності з коксу валового 6% вологості в 
асоціації “Укркокс” зросли з 23687,7 до 
24238,3 тис. т, тобто на 2,32%. Таке зрос-
тання було забезпечене активізацією інно-
ваційно спрямованої інвестиційної діяльно-
сті на окремих підприємствах. Зокрема, піс-
ля проведення технічної реконструкції були 
введені в дію коксові батареї у ВАТ “Арсе-
лорМіттал”, ВАТ “Алчевський коксохімічний 
завод”, ВАТ МК “Азовсталь”. Разом з тим, 
деякі підприємства, в тому числі ВАТ “Яси-
нівський коксохімічний завод”, ВАТ “Запо-
ріжкокс”, ВАТ “Макіївський коксохімічний 
завод”, ВАТ “Авдіївський коксохімічний за-
вод”, у цьому році мали вивести з експлуа-
тації коксові батареї внаслідок фізичного 
зносу пічного фонду, але нові виробничі по-
тужності на цих підприємствах не вводилися 
і не засвоювалися, рівень їх інноваційної й 
інвестиційної діяльності порівняно з іншими 
підприємствами галузі невисокий. Таким 
чином, оновлення застарілих основних за-
собів за рахунок упровадження інноваційно-
го обладнання, а саме нових коксових бата-
рей, позитивно впливатиме на показники 
діяльності підприємств асоціації “Укркокс”. 

Отже, комплексна економічна діагности-
ка соціально-економічного розвитку цих під-
приємств передбачає аналіз їх інвестиційної 
та інноваційної діяльності. У табл. 2 наве-
дено дані про розмір та структуру засвоєних 
капітальних інвестицій на коксохімічних під-
приємствах України в 2010 р. 
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Таблиця 2 
Обсяг засвоєних капітальних інвестицій  

на підприємствах коксохімічної промисловості України у 2010 р., тис. грн 

Підприємства 
Засвоєно капітальних інвестицій На збереження довкілля 

усього в основний 
капітал 

на поліпшення 
об’єкта усього % до загального 

обсягу 
ВАТ “Авдіївський КХЗ” 88 743 84 363 0 9882 11,14 
ВАТ “Донецьккокс” 5608 2295 3106 792 14,12 
ЗАТ “Єнакіївський коксо-хімпром” 426 390 0 0 0 
ВАТ “Алчевськкокс” 280 816 279 884 773 90 105 32,09 
ВАТ “Макіївський КХЗ” 54 206 10 673 43 140 1027 1,89 
ВАТ “Ясинівський КХЗ” 87 208 59 409 27 799 16 265 18,65 
ВАТ “Баглійкокс” 29 381 28 989 212 2462 8,38 
ВАТ “Дніпродзержинський КХЗ” 17 996 16 498 1477 14 000 77,80 
ВАТ “Дніпрококс” 8225 6266 1706 31 0,38 
ВАТ “Запоріжкокс” 58 561 56 983 0 20 341 34,73 
ВАТ “Завод коксохім-обладнання” 18 281 5875 12 395 211 1,15 

 
Як видно з табл. 2, найбільший обсяг за-

своєних капітальних інвестицій (280816 тис. 
грн) спостерігався в 2010 р. на підприємстві 
ВАТ “Алчевськкокс”. Найменшою була сума 
засвоєних капітальних вкладень у ЗАТ “Єна-
кіївський коксохімпром” (426 тис. грн). 

На основі даних про засвоєні капітальні 
інвестиції на коксохімічних підприємствах 
України було проведено їх ранжування за 
сумою капітальних інвестицій. Ранги підпри-

ємств визначалися у міру зростання обсягів 
капітальних інвестицій: підприємству, яке 
мало максимальне значення цього показни-
ка, присвоєно перший ранг (рис. 1). 

За результатами ранжування перший 
ранг присвоєно ВАТ “Алчевськкокс”, дру-
гий – ВАТ “Ясинівський коксохімічний за-
вод”, третій – ВАТ “Макіївський коксохіміч-
ний завод” тощо. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Ранги підприємств коксохімічної промисловості за розміром освоєних капітальних інвестицій у 2010 р. 
 
При діагностиці інноваційно-інвестиційної 

складової соціально-економічного розвитку 
коксохімічних підприємств доцільно проана-
лізувати структуру засвоєних капітальних 
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інвестицій за напрямами. Результати про-
веденого аналізу показано на прикладі під-

приємства ВАТ “Ясинівський коксохімічний 
завод” (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура розподілу капітальних інвестицій за напрямами у ВАТ “Ясинівський коксохімічний завод” у 2010 р. 
 
З рис. 2 видно, що у 2010 р. у ВАТ “Яси-

нівський коксохімічний завод” 68% капіталь-
них інвестицій становили інвестиції в основ-
ний капітал, 32% капітальних інвестицій спря-
мовані на поліпшення об’єкта. Таким чином, 
переважна частка капітальних інвестицій 
спрямовується у ВАТ “Ясинівський коксохіміч-
ний завод” на вирішення завдань техніко-
технологічного оновлення виробничої бази 
підприємства. Аналогічні дані було отримано 
й за іншими об’єктами діагностичних дослі-
джень (табл. 2). При цьому слід зазначити, що 
на трьох підприємствах вибіркової сукупності, 
а саме ВАТ “Авдіївський коксохімічний завод”, 
ВАТ “Запоріжкокс” та ЗАТ “Єнакіївський коксо-
хімпром”, у 2010 р. інвестиційні кошти на по-
ліпшення об’єктів не витрачалися. 

IV. Висновки 
Отже, за результатами досліджень вста-

новлено високий рівень зносу основних за-
собів на коксохімічних підприємствах. Екс-
плуатація застарілих основних засобів є на-
слідком недостатньої активності інновацій-
но-інвестиційної діяльності на коксохімічних 
підприємствах України. 

Протягом 2003–2010 рр. тільки половина 
підприємств досліджуваної сукупності впро-
ваджували технологічні інновації. Це такі 
підприємства, як ВАТ “Авдіївський коксохімі-
чний завод”, ВАТ “Алчевськкокс”, ВАТ “Баг-
лійкокс” та ін. Найбільший обсяг засвоєних 

капітальних інвестицій спостерігався в 
2010 р. у ВАТ “Алчевськкокс”, найменший – 
у ВАТ “Єнакіївський коксохімпром”. 
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У статті досліджено історію розвитку факторингу, проаналізовано його нормативне за-
безпечення, визначено його переваги, стан і тенденції подальшого розвитку. 

Ключові слова: факторинг, фактор, факторингова компанія, банк, кредит, адміністру-
вання дебіторської заборгованості. 

 
І. Вступ0 
Післякризові економічні реалії роблять 

усе більш популярними фінансові продукти, 
альтернативні класичному заставному бан-
ківському кредитуванню. Одним з таких 
продуктів у міру зростання як роздрібного, 
так і зовнішньоторговельного товарообігу 
стає факторинг. Згідно з опублікованими в 
кінці квітня 2011 р. даними, загальносвіто-
вий ринок факторингу збільшився в обсязі 
майже на 30%, значно випередивши темпи 
зростання світової економіки. Щодо України 
міжнародні оцінки поки не реєструють таких 
вражаючих показників: за підрахунками, ри-
нок факторингу 2010 р. тільки починав від-
новлюватися від посткризового шоку. Та все 
ж світові тенденції ось-ось почнуть виявля-
тися і в нашій країні – найбільші оператори 
ринку вже значно поліпшили умови, які вони 
готові надавати своїм клієнтам. 

Теоретичні засади, інституційні та прак-
тичні аспекти функціонування факторингу, 
перспективи його розвитку в Україні дослі-
джено у працях вітчизняних науковців, таких 
як: О.І. Ступницький, В.М. Коверда, Н.М. Вну-
кова, Л.В. Руденко, Ю.М. Лисенко, Ю.С. Ска-
кальський, О.М. Остапенко, Н.М. Левченко, 
Г.В. Кравченко, Я.С. Карп’як, Л.І. Ріжко, 
В.В. Гриценко та ін. Проте проблеми та пер-
спективи розвитку у післякризовий перід 
залишаються малодослідженими. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження нормативно-

правової бази факторингу, обґрунтування 
його переваг як перспективної форми фі-
нансування бізнесу та на основі аналізу ри-
нку факторингу виявлення перспектив його 
розвитку в Україні. 

ІІІ. Результати 
Звертаючись до історії, слід зазначити, 

що факторинг – це одна з найдавніших 
форм торговельного кредитування. Його 
окремі риси можна знайти ще в епоху царя 
Хаммурапі (4000 років до н. е.), коли торго-
вці застосовували його у своїй діяльності. 
Потім його використовували за часів Римсь-

0  Криховецька З.М., 2012 

кої імперії і на ранніх стадіях розвитку капі-
талізму в XIV ст. Факторинг почав активно 
розвиватися в Англії в ХІV ст., що було без-
посередньо пов’язано з розвитком тексти-
льної промисловості. У той час ринки збуту 
були віддалені від місць виробництва про-
дукції, фактори відігравали роль сполучної 
ланки між виробничими підприємствами і 
кінцевими покупцями продукції. Перед фак-
тором, що знав товарний ринок, платоспро-
можність покупців, закони і торгові звичаї 
даної країни, ставилися завдання пошуку 
надійних покупців, збуту товару, а також по-
дальшого інкасування торговельної виручки. 

Велика кількість факторингових компаній 
виникла в кінці XIX ст. у США. Вони були 
агентами “делькредере” німецьких і англій-
ських постачальників одягу і текстилю, а 
через великі відстані між населеними пунк-
тами в Америці і відмінності в законодавстві 
різних штатів надавали послуги місцевим 
виробникам. Делькредере гарантували 
оплату всіх товарів. Із зростанням фактори-
нгових компаній до вищеперелічених послуг 
додалася функція фінансування постачаль-
ника продукції. 

У Європі факторинг набув розвитку по-
чинаючи з 50-х рр. XX ст. Саме в цей період 
підприємства стали все активніше застосо-
вувати розстрочку платежу при поставках 
товарів своїм контрагентам. Така практика 
була зумовлена двома основними причина-
ми. З одного боку, поступово за низкою то-
варних груп почав формуватися стійкий “ри-
нок покупця”, де покупці стали визначати 
основні умови торговельних операцій, на-
полягаючи на розстрочці платежу. З іншого 
боку, багато покупців у той час відчували 
нестачу вільних грошових коштів і вважали 
за краще спочатку продати товар кінцевому 
споживачеві (або перетворити закуплену 
продукцію на кінцевий продукт), а потім уже 
розраховуватися з власними постачальни-
ками. Таким чином, покупці вважали за 
краще користуватися комерційним креди-
том, а не брати кредит у банку, що 
пов’язаний із безліччю формальностей і має 
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обмежений характер. При цьому постачаль-
ники самі відчували нестачу обігових коштів 
і не були часто фінансово спроможні надати 
розстрочку платежу. Факторинг став своєча-
сною відповіддю на виниклу у постачальни-
ків потребу в обігових коштах. Фінансування 
постачальників відразу після відвантаження 
товару давало постачальникам змогу нада-
вати своїм покупцям значні розстрочки пла-
тежу, не турбуючись про власну ліквідність. 
Зростав попит на продукцію таких постача-
льників, зростали продажі, а також і фінан-
сування постачальників. 

Із середини ХХ ст. почав розвиватися 
міжнародний факторинг. Зростання обсягів 
ринку супроводжувалося і розвитком зако-
нодавчої бази як на національному, так і на 
міжнародному рівні. Основним документом, 
який містить визначення поняття міжнарод-
ного факторингу, є Конвенція УНІДРУА “Про 
міжнародний факторинг”. Держави-учасниці 
цієї Конвенції, усвідомлюючи той факт, що 
міжнародний факторинг відіграє значну 
роль у розвитку міжнародної торгівлі, ви-
знають важливість прийняття єдиних пра-
вил міжнародного факторингу. При цьому 
важливим у регулюванні факторингових 
операцій є Закон України “Про приєднання 
України до Конвенції УНІДРУА про міжнаро-
дний факторинг”. Генеральна Асамблея 
ООН 31 січня 2002 р. прийняла резолюцію 
про регулювання переуступки дебіторської 
заборгованості в міжнародній торгівлі. Дія-
льність у рамках міжнародного факторингу 
також регулюють “Правила міжнародної фа-
кторингової діяльності” [3]. 

Зрозуміло, що за багато років факторинг 
серйозно еволюціонував, і сьогодні він пе-
редбачає надання цілого комплексу супутніх 
послуг, який може включати кредитний ме-
неджмент, захист від ризиків, консалтинг і 
адміністрування дебіторської заборгованос-
ті. 

Загальні умови і порядок здійснення фа-
кторингових операцій в Україні визначають-
ся Цивільним кодексом України, Господар-
ським кодексом України, іншими законодав-
чими актами, а також нормативно-право-
вими актами Національного банку і Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Із прийняттям Закону України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо факторингу” було удоскона-
лено нормативну базу щодо факторингових 
операцій в Україні шляхом усунення різно-
манітних неузгоджень у нормативно-
правових актах, що регулюють факторингові 
відносини [2]. Зокрема, ст. 350 Господарсь-
кого кодексу України було викладено у такій 
редакції: “Банк має право укласти договір 
факторингу (фінансування під відступлення 
права грошової вимоги), за яким він пере-

дає або зобов’язується передати грошові 
кошти в розпорядження другої сторони за 
плату, а друга сторона відступає або зо-
бов’язується відступити банку своє право 
грошової вимоги до третьої особи”. Стаття 
1077 Цивільного кодексу України викладена 
в такій редакції: “За договором факторингу 
(фінансування під відступлення права гро-
шової вимоги) одна сторона (фактор) пере-
дає або зобов’язується передати грошові 
кошти в розпорядження другої сторони (клі-
єнта) за плату (у будь-який передбачений 
договором спосіб), а клієнт відступає або 
зобов’язується відступити факторові своє 
право грошової вимоги до третьої особи 
(боржника). Клієнт може відступити факто-
рові свою грошову вимогу до боржника з 
метою забезпечення виконання зо-
бов’язання клієнта перед фактором. Зо-
бов’язання фактора за договором фактори-
нгу може передбачати надання клієнтові 
послуг, пов’язаних із грошовою вимогою, 
право якої він відступає”. Частину третю 
ст. 1079 Цивільного кодексу України викла-
дено в такій редакції: “Фактором може бути 
банк або інша фінансова установа, яка від-
повідно до закону має право здійснювати 
факторингові операції”. Досить істотною но-
вацією стало розширення спектра операцій 
фактора і відсутність вичерпного переліку 
послуг, які можуть ним надаватися. Крім 
факторингу, факторингові послуги після на-
брання чинності законом включають також 
такі операції (ч. 5 ст. 5 Закону України “Про 
фінансові послуги і державне регулювання 
ринків фінансових послуг”): “послуги з 
пов’язаного з цим ведення обліку грошових 
вимог, надання поруки за виконання борж-
ником свого обов’язку за грошовими вимо-
гами постачальників товарів (послуг) та 
пред’явлення до сплати грошових вимог від 
імені постачальників товарів (послуг) або від 
свого імені, а також інші послуги, спрямовані 
на одержання коштів від боржника”. Для 
банків наведений перелік послуг доповню-
ється наданням гарантій за грошовими ви-
могами (ст. 47 Закону “Про банки і банківсь-
ку діяльність”). Пункти 5 і 6 ч. 2 ст. 47 вище-
згаданого Закону викладено в такій редакції: 
“5) операції за грошовими вимогами, надан-
ня гарантій, порук за грошовими зо-
бов’язаннями; 6) фінансування під відступ-
лення права грошової вимоги (факторинг) 
та пов’язане з цим ведення обліку грошових 
вимог клієнтів до боржників, пред’явлення 
до сплати грошових вимог від імені клієнтів 
або від свого імені, а також інші операції, 
спрямовані на одержання коштів від борж-
ника”. 

Незважаючи на здійсненні вдосконален-
ня у сфері факторингових операцій, україн-
ське законодавство не регламентує і, відпо-
відно, не дозволяє проведення операцій 
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факторингу з регресом, який є доволі попу-
лярним в індустріально розвинених країнах і 
при якому факторингова компанія здійснює 
фінансування клієнта і бере на себе ліквідні 
ризики (несвоєчасної оплати поставки дебі-
тором). Кредитний ризик бере на себе ком-
панія клієнта. Частина 1 ст. 1084 Цивільного 
Кодексу України визначає: “Якщо відповідно 
до умов договору факторингу фінансування 
клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього 
фактором права грошової вимоги, фактор 
набуває права на всі суми, які він одержить 
від боржника на виконання вимоги, а клієнт 
не відповідає перед фактором, якщо одер-
жані ним суми є меншими від суми, сплаче-
ної фактором клієнтові”. 

Факторингові операції регулюються та-
кож деякими положеннями Податкового ко-
дексу України. Зокрема, у розділі III “Пода-
ток на прибуток підприємств” у п. 135.4.2 
доходи від здійснення операцій факторингу 
визначаються як доходи від відступлення 
права вимоги боргу третьої особи або вико-
нання вимоги боржником, а відповідно до 
п. 138.1.1 витрати від операцій факторингу 
визнаються як витрати на придбання права 
вимоги на виконання зобов’язань у грошовій 
формі за поставлені товари чи надані пос-
луги [5]. 

Проаналізуємо стан та тенденції розвит-
ку світового та вітчизняного ринку фактори-
нгу. На сьогодні на ринку факторингу пра-
цюють близько тисячі компаній, розташова-
них у Північній і Південній Америці, Європі, 
Азії, Австралії й Африці. Обсяг світового 
ринку факторингу в 2010 р. становив близь-
ко 1 650 000 млн євро, зрісши на 28,4% по-
рівняно з аналогічним показником поперед-
нього року, перевищивши рекордні докризо-
ві показники 2008 р. Слід зазначити, що це 
значне зростання, яке спостерігалося впро-
довж останніх п’яти років. Лідером на світо-
вому ринку факторингу є Європа, частка 
якої в 2010 р. становила 63,4% (майже 2/3 
загальносвітового показника). Другим рин-
ком-лідером є Азія (22%). Ринок Північної і 
Латинської Америки поступається азіатсь-
кому на 11 процентних пунктів і становить 
11%. Найменшими світовими ринками є ри-
нки Австралії (3%) та Африки (1%). Найбі-
льшим ринком факторингових послуг у Єв-
ропі і безумовним лідером на світовому ри-
нку факторингу залишається Великобрита-
нія (226,2 млрд євро). У країні налічується 
близько 100 факторингових компаній, діяль-
ність яких не підлягає ліцензуванню, що дає 
їм змогу безперешкодно розвиватися. Крім 
Великобританії, великими гравцями на сві-
товому ринку факторингу є Франція (153,5 
млрд євро) і Італія (143,7 млрд євро), Ірлан-
дія, Німеччина, Іспанія. У цих країнах, як і в 
деяких інших європейських державах, “від-
ношення факторингового обороту до ВВП” 

становить близько 10–15%. З неєвропейсь-
ких країн великий оборот факторингового 
ринку в 2010 р. склався у США, Японії, Тай-
вані, Австралії і Бразилії [7]. 

Українські показники поки що набагато 
скромніші. Факторинг в Україні є достатньо 
молодим і перебуває на стадії формування. 
Економіка України, як і світова, успішно від-
новлюється після кризи, зростає купівельна 
спроможність населення, і збільшується 
споживання товарів. Зростання попиту спо-
живачів змушує постачальників шукати 
шлях поповнення обігових коштів для вико-
нання заявок торгових мереж і залучати різ-
ні фінансові інструменти. Переважно виби-
рають між банківським кредитом і факторин-
гом. 

Факторинг в Україні за 2008–2010 рр. за-
знав чимало змін: знизилася ділова актив-
ність факторів – серед діючих “гравців” за-
лишилися одиниці, деякі пішли з ринку, ін-
ші – перепрофілювалися на колекторські 
компанії чи зайнялися роботою з проблем-
ними боргами клієнтів. Ще три роки тому 
факторинг активно реалізовували близько 
25 банків і близько десяти спеціалізованих 
компаній. 

За експертними оцінками, обороти фак-
торингу в Україні в 2010 р. становили 
540 млн євро, залишившись практично не-
змінними порівняно з попереднім роком. Це 
всього лише 40% від рівня передкризового 
2008 р., тобто падіння ринку виявилося бі-
льше ніж дворазовим. Однією з головних 
причин цього стала нездатність багатьох 
торговельних компаній, у тому числі і найбі-
льших, розраховуватися за своїми зо-
бов’язаннями, внаслідок чого у факторів у 
багато разів виросли обсяги простроченої 
заборгованості. Через виникнення дуже ви-
соких ризиків більшість факторів або повніс-
тю припинила надання факторингових пос-
луг, або серйозно посилила свої вимоги як 
до клієнтів, так і до їх дебіторів. Супутньо 
були підвищені і кредитні ставки, і комісійні. 

Більшість банків і факторингових компа-
ній надають послуги факторингу тільки доб-
ре перевіреним клієнтам, які належать до 
фінансового класу “А”. За даними дослі-
дження компанії “Простобанк Консалтинг”, 
новим клієнтам послугу факторингу на сьо-
годні готові надати лише ПлюсБанк, Прива-
тБанк, Райффайзен Банк Аваль і Укрсоц-
банк. Для цього позичальники повинні пра-
цювати не менше ніж 1 рік, належати до фі-
нансового класу “А”, а дебітори – до фінан-
сового класу не нижче від “Б”. У середньому 
плата за фінансування може становити від 
20 до 23% річних. За прострочені постача-
льником виплати ставок і комісій існують 
штрафні санкції. Зазвичай допускається де-
який термін (у досліджуваних банках – від 
двох тижнів до одного місяця), під час якого 
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банк не звертається до судово-
процесуальних дій, обмежуючись фінансо-
вими стягненнями. 

Якщо порівнювати зазначені вище умови 
з докризовими, то, насамперед, варто від-
значити, що вартість факторингового обслу-
говування під час кризи значно зросла, а 
доступність – знизилася. Також слід заува-
жити, що банки, які надають послуги факто-
рингу, сьогодні знизили ліміт фінансування 
через необхідність детальнішого аналізу 
ризиків і розміщують менше ресурсів для 
надання таких послуг. Якщо раніше банки-
фактори орієнтувалися на збільшення част-
ки ринку шляхом нарощування портфеля, 
менше уваги приділяючи оцінюванню ризи-
ку, що не призводило до серйозних проблем 
у період кредитного буму та економічного 
зростання в країні, то тепер, перш за все, 
проводиться оцінювання надійності боржни-
ка. У зв’язку з цим банки переважно відмов-
ляють новим клієнтам і працюють тільки зі 
“старими”, перевіреними компаніями. 

Проведений ZN.UA аналіз фінансової 
звітності українських банків виявив такі по-
казники. У 2011 р. більш-менш значні обсяги 
факторингових послуг надають усього два 
десятки банківських установ. Їх нинішній 
обсяг залишків на факторингових рахунках 
становить близько 800 млн грн (при серед-
ній оборотності послуги близько шести цик-
лів на рік ми виходимо на показник близько 
5 млрд грн). Першу п’ятірку лідерів форму-
ють Укрексімбанк, Укрсоцбанк, Сведбанк, 
Райффайзен Банк Аваль і банк Credit 
Agricole (ІНДЕКС-БАНК). На їх частку при-
падає 87% від загального обсягу операцій 
(при цьому у найбільшого оператора – Ук-
рексімбанку – майже половина) [1]. Проте 
частка факторингових операцій у їх кредит-
ному портфелі є незначною. 

За даними Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання ринків фінан-
сових послуг, обороти факторингу фінансо-
вих компаній за 2010 р. збільшилися відразу 
в чотири рази (з 1,6 до 6,4 млрд грн). Для 
цього сегмента, як і для банківського, теж 
характерна значна концентрація. Топ-3 його 
учасників забезпечили 64%, а топ-5 – 80% 
оборотів ринку. Із зареєстрованих 78 фак-
торингових компаній фактично здійснюють 
факторинг лише близько четвертої їх части-
ни, на частку яких припадає 95% ринку. Ха-
рактеризуючи розподіл факторингових опе-
рацій, бачимо превалювання укладання до-
говорів факторингу в інших галузях – 61%, 
меншу частку в харчовій промисловості – 
30% та незначну частку в будівництві – 8% і 
хімічній промисловості – 1%. Покращилася 
структура джерел фінансування факторин-
гових операцій: частка власних засобів за 
2010 р. зросла з 16,9 до 30,2% [4]. 

У зв’язку з тим, що характерною рисою 
для факторингу є беззаставне фінансуван-
ня і необмежена за часом дія договору, 
проведення таких операцій спричинило не-
виплати боргів. Тому збільшення обсягів 
фінансування залишалося проблематичним 
через нестійкий фінансовий стан факторів. 
На сьогодні у виграшному становищі пере-
бувають ті факторингові компанії, які почали 
активну діяльність на ринку після прохо-
дження піку фінансової кризи, оскільки вони 
не мають значних обсягів проблемної забо-
ргованості і можуть активно розвиватися, 
надаючи запитані фінансові послуги, зокре-
ма факторинг. Крім того, аналіз звітності 
операторів цього ринку (деякі з них здійсню-
вали облігаційні випуски, випустивши при 
цьому проспекти емісій) свідчить, що на-
справді основний вид їх діяльності – робота 
з проданими або переданими на їх баланси 
проблемними банківськими кредитами. А 
частка реальних факторингових операцій у 
портфелях цих компаній досить незначна. 

Проте потенціал цього ринку досить ве-
ликий: у світі частка факторингу у ВВП 
окремих країн досягає 10–12%, у Росії на-
ближається до 2–3% ВВП, в Україні ж, на-
віть за найоптимістичнішими оцінками, цей 
показник не перевищує 1%. 

Компанії, у яких уже намітилося зростан-
ня продажів, потребують ресурсів для роз-
витку. А оскільки навіть великі позичальники 
через брак вільних застав сьогодні відчува-
ють труднощі з отриманням нових кредитів, 
їм доводиться шукати альтернативні схеми 
фінансування, а саме – факторинг. 

Факторинг має попит, коли традиційна 
схема роботи на умовах товарного кредиту 
стає дуже обтяжливою для постачальників, 
для яких із збільшенням їх оборотів наяв-
ність відстрочення платежу може стати кри-
тичною, спровокувавши серйозну нестачу 
обігового капіталу. Тривалі касові розриви 
між витратами на закупівлю товару й отри-
манням виручки від його реалізації, що ви-
никають при цьому, можуть не тільки нега-
тивно позначитися на платоспроможності 
самого постачальника, а й обірвати в недо-
речний момент технологічний або бізнес-
ланцюжок. 

Основні переваги факторингу: 
1. Цю послугу варто використовувати, 

якщо у компанії простоюють величезні ви-
робничі потужності, які вона не може вико-
ристовувати через обмежену кількість дебі-
торів. Для швидкої реалізації всіх обсягів 
продукції, які виробляються, необхідно на-
лагоджувати співпрацю з максимальною 
кількістю дебіторів, у тому числі шляхом 
надання їм відстрочень платежу. 

2. Факторинг дає постачальникам змогу 
одержати гроші за товар одразу після від-
вантаження, а заборгованість перед факто-
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ром автоматично погашатиметься з грошей, 
які дебітор перераховує як оплату за поста-
влену продукцію. Послуга особливо при-
ваблива для компаній-постачальників і ви-
робників продукції, які працюють з торгови-
ми мережами або дистриб’юторами: саме в 
цій сфері поставки товару здійснюються з 
відстроченням платежу, причому з достат-
ньо тривалим. 

3. Головна вигода операції для постача-
льника очевидна – вилучені грошові кошти 
можуть бути знову запущені в оборот. Це і є 
головною рушійною силою механізму, про-
тотипами якого людство почало користува-
тися вже на ранніх етапах свого розвитку. 

3. Використання інструменту факторингу 
дає підприємствам можливість за короткий 
строк збільшувати обсяги продажів у декіль-
ка разів і розвиватися більш ефективно, ніж 
при кредитуванні. Основна мета факторин-
гового обслуговування – забезпечити клієн-
ту можливість займатися основною діяльні-
стю – продажами, не відволікаючись на пос-
тійне вирішення фінансових питань. Поста-
чальники можуть використовувати додаткові 
кошти, залучені за допомогою факторів, на 
закупівлю і постачання більшої кількості то-
варів. Наявність додаткового доходу компе-
нсує клієнтам вартість факторингових пос-
луг. Частково покривати вартість факторин-
гового фінансування постачальники також 
можуть шляхом надання покупцям більш 
вигідних умов відстрочення платежу. Як 
правило, надаючи відстрочення платежу, 
постачальники збільшують ціну продукції, і 
ця різниця є вартістю товарного кредиту для 
покупця. Факторинг дає постачальникам 
змогу застосовувати цю практику і тим са-
мим скорочувати свої витрати. 

4. Вигідною для постачальника є і про-
цедура сплати податків. Згідно з чинним 
Податковим кодексом України, переуступка 
прав вимоги оплати за відвантажений товар 
не впливає на податковий облік доходів по-
стачальника, де як дохід підприємства відо-
бражається витратна накладна, оскільки 
першою подією в цьому випадку є відванта-
ження товару. Оплата факторингових пос-
луг відноситься постачальниками на витра-
ти звітного періоду за аналогією до витрат 
за користування кредитними ресурсами, 
одержаними від банків. 

5. Факторинг допомагає постачальнику 
значно зміцнити свої позиції в конкурентно-
му середовищі, а саме запропонувати своїм 
покупцям за відвантажені товари або надані 
послуги більш тривалі відстрочення плате-
жів, що в сьогоднішній ситуації є вагомою 
конкурентною перевагою. 

6. Необхідно відзначити, що факторинг – 
це не тільки фінансування, а й комплекс 
супутніх послуг: страхування ризиків, 
пов’язаних із невчасною оплатою товарів 

або послуг; інкасація дебіторської заборго-
ваності; інформаційне обслуговування; кон-
салтинг документів. Також факторингові 
компанії займаються адмініструванням де-
біторської заборгованості клієнтів. У цей 
сервіс входить контроль над своєчасністю і 
повнотою оплати, робота з покупцями для 
забезпечення оптимальної платіжної дисци-
пліни, а також робота з простроченою забо-
ргованістю. Фактор має у своєму розпоря-
дженні необхідну інформацію й ефективні 
методики оцінювання платоспроможності 
дебіторів. Якщо говорити про основну масу 
клієнтів, то небагато представників малого і 
середнього бізнесу можуть дозволити собі 
додатково утримувати персонал, який за-
йматиметься адмініструванням заборгова-
ності. Ці функції беруть на себе факторин-
гові компанії, переважно незалежні, для 
яких факторинг є головним напрямом робо-
ти. Тим самим постачальники мають нагоду 
перекласти величезну ділянку роботи з по-
купцями (дебіторами) на факторів і перек-
лючитися на вирішення інших, більш важ-
ливих, завдань, спрямованих на розвиток 
бізнесу. Послуга адміністрування заборго-
ваності дає клієнтові змогу зосередиться на 
своїй основній діяльності і максимально 
ефективно використовувати свій час і засо-
би для просування бізнесу. 

Вибір інструменту поповнення обігового 
капіталу, перш за все, залежить від величи-
ни підприємства і його потенційних фінан-
сових можливостей. Факторинг, насампе-
ред, буде вигідний підприємствам малого і 
середнього бізнесу, які постійно потребують 
обігових коштів, тоді як їхні покупці, посту-
пово збільшуючи відстрочення платежу за 
відвантажений товар, позбавляють поста-
чальників цих коштів. Представники малого 
і середнього бізнесу частіше звертаються 
до факторингових компаній, оскільки з низки 
причин мають обмежений доступ до креди-
тних ресурсів. Компанії, які відвантажують 
товар своїм покупцям на умовах передо-
плати, а також великі підприємства, що ма-
ють доступ до дешевого ресурсу, можливо, 
віддадуть перевагу банківському кредиту-
ванню. Вибір залишається за позичальни-
ками. 

Компанії, котрі використовують факто-
ринг, бачать явні його переваги над банків-
ським кредитом, які, головним чином, вияв-
ляються в гнучкості і зручності для клієнта: 

1. Фактично при факторингу може бути 
покритий практично весь термін відстрочен-
ня платежу (частіше за все, від двох тижнів 
до трьох місяців), що дає постачальнику 
змогу пропонувати більш вигідні умови 
оплати покупцям. 

2. Перевага факторингу перед кредитом 
зумовлюється також можливістю розширен-
ня бізнесу. Кредит дає можливість підтри-
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мати бізнес на досягнутому рівні і планомір-
но його нарощувати. Але для активного 
зростання – у декілька разів – кредиту не 
достатньо, для цього необхідний факторинг, 
який дає змогу в більшому обсязі поповню-
вати обігові кошти; економити на роботі з 
дебіторами, оскільки це робить фактор; пе-
ретворити постійні витрати з кредитування у 
змінні, чітко прив’язавши їх до реалізації й 
оплати товарів. 

3. Обсяг фінансування при факторингу 
залежить тільки від збутових можливостей 
самої компанії і фактично обмежений лише 
обсягами її продажів. Сума кредиту завжди 
обмежена розміром застави, причому рин-
кова вартість застави може у два рази пе-
ревищувати розмір кредиту. 

4. На відміну від кредиту, факторинг не 
виключає одночасне використання тради-
ційних фінансових інструментів. Підприємс-
тво може почати співпрацювати з фактором 
для швидкого поповнення обігових коштів і 
зростання бізнесу і при цьому мати кредит 
для реалізації довгострокових цілей. Фінан-
сування при факторингу, як правило, не за-
лежить від розмірів одержуваних кредитів. 
Крім того, при використанні факторингу по-
ліпшуються показники бухгалтерської звіт-
ності підприємства. Сума фінансування не 
збільшує заборгованість клієнта за креди-
тами в балансі, а розмір дебіторської забор-
гованості при цьому, навпаки, зменшується. 

5. Для постачальників товарів із сезон-
ним попитом перевагою факторингу перед 
банківським кредитом є так звані “плаваючі” 
ліміти фінансування. Фактори часто йдуть 
назустріч виробникам сезонної продукції і 
пропонують їм таку схему фінансування, 
коли сума коштів, залучених за допомогою 
факторингу, зростає разом із зростанням 
продажів клієнта. Такі умови співпраці з фа-
кторинговими компаніями дають клієнтам 
змогу “увійти” до сезону підготованими, за-
працювати на “піках” продажів і пережити 
сезонні спади без істотних втрат. 

6. Відсутність кредитної історії і твердої 
застави у вигляді забезпечення нерухоміс-
тю значно скорочує можливості постачаль-
ників одержати кредит. Для отримання фак-
торингового фінансування відсутність кре-
дитної історії перешкодою не є. На відміну 
від кредитів, факторингові операції є безза-
станими. При факторингу банк не вимагає 
від клієнта надання забезпечення, тому як 
основні засоби, так і обігові кошти залиша-
ються в його повному розпорядженні. “За-
ставою” стають права вимоги оплати за від-
вантажений товар. Не вимагає застави і та-
кий банківський інструмент, як овердрафт. 
Проте його недолік полягає в необхідності 
щомісячного погашення. А факторинг підп-
риємство одержує на період відстрочення 

платежу, що дає можливість планувати фі-
нансові потоки. 

7. При традиційному кредитуванні на 
збір документів і їх розгляд банком позича-
льнику знадобиться близько трьох тижнів, 
залучити фінансування за допомогою фак-
торингу можна менше ніж за 7 днів. Факто-
рингова схема дає можливість використову-
вати електронний документообіг, що значно 
спрощує доступ до коштів і прискорює всі 
бізнес-процеси. 

Головні переваги, які дає ця послуга, ви-
никають, якщо мати на меті значно приско-
рити темпи зростання бізнесу компанії або 
відновити попит на її продукцію, щоб повер-
нутися на докризовий обсяг виробництва. І в 
цьому випадку факторинг може дати цілу 
низку переваг порівняно з кредитними про-
дуктами. 

Проте дорожнеча факторингу порівняно 
з більш традиційними банківськими застав-
ними кредитами є тією обставиною, яка не-
рідко відлякує потенційних клієнтів. У цьому 
контексті все залежить від кожного конкрет-
ного випадку. По-перше, багато що зале-
жить від можливостей самого фактора. І, 
поза сумнівом, найважливіша умова – це 
собівартість ресурсів банку або фінансової 
компанії, нижче за яку він просто не може 
працювати, інакше зазнаватиме збитків. Ва-
ртість послуг банку може знижуватися за-
лежно від фінансового стану самого клієнта 
і його контрагентів, профілю діяльності, об-
сягів фінансування і терміну товарного кре-
диту, а також потенційних ризиків здійсню-
ваної операції. Факторинг – дуже індивідуа-
льна послуга, пристосовувати яку дово-
диться буквально під кожного клієнта. Осо-
бливу увагу банки приділяють оцінюванню 
дебіторів – тих, хто, власне, і повертатиме 
гроші. Зрозуміло, що для клієнтів, з якими 
фактор уже давно і плідно співпрацює, умо-
ви будуть більш вигідними, ніж для тих, хто 
звернувся вперше, зокрема вищі шанси 
одержати максимальний розмір фінансу-
вання під більш низьку процентну ставку. 
Отримати відразу всю суму за поставлений 
товар клієнт не зможе. Як правило, банки 
встановлюють граничний розмір фінансу-
вання – не більше ніж 90–95% від суми на-
кладної, хоча такі ліміти швидше виняток, 
ніж правило, і доступні лише обраним (ве-
ликі висококласні позичальники, які трива-
лий час співпрацюють із банком). Частіше за 
все клієнт може розраховувати на 50–60% 
від суми. 

І, на завершення, варто зауважити, що, 
хоча факторинг і користується попитом у 
клієнтів, далеко не всі банки і фінансові 
компанії готові пропонувати таку послугу. 
Багато клієнтів сегмента малого і середньо-
го бізнесу не є достатньо фінансово стійки-
ми для того, щоб фактор узяв на себе їх 
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ризики. Компанії не відображають реальний 
стан бізнесу в офіційній фінансовій звітнос-
ті. У більшості з них немає чітко налагодже-
ної схеми документообігу, що ускладнює 
процес запуску і поточної роботи з клієнта-
ми з використанням факторингу. Це не ма-
совий продукт, тут потрібен індивідуальний 
підхід не тільки до кожного клієнта, а й до 
кожного дебітора. Причому невиконання 
дебітором своїх зобов’язань або навіть де-
фолт покупця – це лише одні з небагатьох 
ризиків для банку. До окремої категорії мо-
жна зарахувати шахрайство: наприклад, 
змову клієнта і дебітора, коли клієнт нама-
гається одержати гроші за неіснуючі постав-
ки, або переуступку клієнтом права вимоги 
за однією накладною відразу декільком фа-
кторам. Фахівцям з факторингу іноді дово-
диться виконувати роботу колекторів. Тому 
все частіше банки виділяють напрям факто-
рингу в окремий структурний підрозділ, де 
працюють вузькопрофільні фахівці. Банкіри 
йдуть на це, по-перше, щоб мати нагоду 
одержувати окреме фінансування (напри-
клад, шляхом випуску облігацій), а по-друге, 
щоб не погіршувати баланс фінустанови 
проблемною заборгованістю. Більше того, 
деякі банки використовують власні факто-
рингові компанії як колекторів [6]. 

IV. Висновки 
Для якісного і швидкого зростання ком-

панії потребують обігових коштів. Їх недо-
статність призводить до фінансових труд-
нощів, зниження оборотності, касових роз-
ривів тощо. Одним з найсучасніших і перс-
пективних механізмів фінансування бізнесу 
є факторинг. Усе більше компаній упрова-
джують механізм факторингу в розрахунки 
із своїми контрагентами. В умовах, коли ба-
нки з великою обережністю ставляться до 
забезпечення з низьким рівнем ліквідності, 
застави у вигляді ТМЦ, торгові компанії, бе-
зумовно, вибирають факторинг, головними 
перевагами якого є фінансування без за-
стави та індивідуальний підхід до кожного 
клієнта. Цей інструмент актуальний для 
будь-якого рівня бізнесу, головне – зрозумі-
ти його переваги і використати їх по макси-
муму, вирішуючи абсолютно різні бізнес-
завдання. 

Щодо розвитку факторингових послуг, то 
вони характеризуються значним попитом і 
мають дуже великі перспективи, оскільки 
багато підприємств зацікавлені в найбільш 
ефективному управлінні своєю дебіторсь-
кою заборгованістю, що особливо актуально 
в умовах кризи, коли дебіторська заборго-
ваність за даними деяких підприємств є до-
волі високою. А враховуючи те, що отри-
мання кредиту на сьогодні все ще залиша-

ється досить проблематичним, факторинг 
може стати відмінною альтернативою для 
короткострокового фінансування діяльності 
бізнесу. Фінансові компанії і банки, які вже 
сьогодні займаються удосконалення механі-
зму надання факторингових послуг, виходя-
чи із сучасних тенденцій зарубіжного досві-
ду і напрацьовують клієнтську базу, можуть 
опинитися в досить виграшному становищі 
порівняно з конкурентами після виходу з 
кризи. 
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У статті розглянуто наукові підходи до визначення економічного потенціалу фермерських 

господарств, проблеми їхнього ефективного функціонування та розвитку. 
Ключові слова: фермерське господарство, фактори впливу на ефективність виробницт-

ва,економічний потенціал, проблеми розвитку. 
 

І. Вступ0 
Головний напрям аграрної реформи – 

кардинальне реформування існуючих відно-
син власності на засоби та результати пра-
ці, формування та розвиток організаційно-
правових агроструктур ринково-підприєм-
ницького типу – переважно завершено. У 
практичному плані від самого початку ре-
форми постало питання щодо порівняння 
економічного потенціалу та відповідного 
вибору агроструктур. Більшість науковців 
вважали, що “у ринковій економіці фермер-
ство... найбільше відповідає умовам та за-
конам ринку” [2, с. 126], “сімейні фермерські 
господарства найбільш ефективні та зага-
льноприйняті” [5, с. 26], а тому “майбутнє 
розвитку аграрного сектора економіки нашої 
країни – за фермерськими господарствами” 
[8, с. 135]. 

Натомість за два десятиріччя в Україні 
фермерство не набуло очікуваного розвит-
ку. Його питома вага у виробництві валової 
продукції сільського господарства станови-
ла у 2010 р. лише 5,0% (у 2008 р. – 5,7%). 
Починаючи з 2008 р. зменшується кількість 
фермерських господарств (за 2008–2010 рр. – 
на 1886 одиниць, або на 4,3% порівняно з 
2007 р.) [10, с. 162–164]. 

Наголосимо, що у фермерських госпо-
дарствах порівняно низька продуктивність 
використання землі в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь – 117 тис. грн, 
тоді як по всіх категоріях господарств у 
2010 р. цей показник становив 270 тис. грн 
(у 2,3 раза вище). 

У зв’язку з цим актуальними є дослі-
дження щодо системного оцінювання еко-
номічної ефективності фермерських госпо-
дарств, а відповідно, визначення перспек-
тив їхнього розвитку. 

0  Мельник Л.Ю., Ільченко О.Е., 2012 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити проблеми ефек-

тивного функціонування та розвитку фер-
мерських господарств. 

ІІІ. Результати 
З початком аграрної реформи проблема-

тика фермерства привертала до себе пиль-
ну увагу таких вітчизняних науковців, як: 
О.В. Грищенко, П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник, 
М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Они-
щенко, В.В. Юричишин та ін. 

Проте, незважаючи на цінність проведе-
них досліджень, аналіз опублікованих праць 
засвідчив, що тут є ще багато недослідже-
них або дискусійних теоретичних питань і 
невирішених практичних проблем. Одна з 
головних – системний підхід до оцінювання 
економічного потенціалу фермерських гос-
подарств (далі – ФГ). Він дає підстави стве-
рджувати, що, безперечно, тотожність влас-
ності і праці в сімейних ФГ самозабезпечує 
найбільш високий рівень мотивації фермера 
до високопродуктивного й ефективного ви-
користання усіх виробничих ресурсів. Разом 
з тим, це не означає, що “... переваги фер-
мерської форми господарювання незапере-
чні...” [11, с. 4]. Якби це було так, то в умо-
вах ринкової конкуренції ФГ рано чи пізно 
витіснили б інші агроструктури. Але цього 
не сталося в жодній країні світу з ринковою 
економікою. Прикладом тут може бути сіль-
ське господарство США (табл. 1). 

Наведені в табл. 1 дані свідчать про те, що: 
– за кількістю аграрних господарств домі-

нують сімейні ферми, хоча цей показник 
дещо зменшився порівняно з 2002 р. 
(89,7%) – на 3,2%; 

– несімейні ферми використовували 37,7% 
земельних площ, але виробили половину 
товарної продукції сільського господарст-
ва й одержали майже половину чистого 
доходу, тобто вони продуктивніше вико-
ристовували землю. У цьому аспекті най-
більш продуктивними були корпорації. 
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Таблиця 1 
Частка різних видів ферм США у 2007 р. у загальній їх кількості, земельній площі, 

товарній продукції й чистому (грошовому) доході, % 
Показник Сімейні ферми Партнерства Корпорації Кооперативи  

та інші агроформування сімейні несімейні 
Кількість ферм 86,5 7,9 3,9 0,5 1,2 
Земельна площа 62,3 17,5 12,4 1,9 5,9 
Товарна продукція 50,1 20,9 21,8 6,0 1,2 
Чистий дохід 52,0 21,8 20,8 4,4 1,0 
Розраховано за даними: [13] 
 
Крім того, як відомо, чимало сімейних ФГ 

є збитковими, тобто єдність власності і пра-
ці не самозабезпечує, не є гарантією ефек-
тивного й стабільного їхнього функціону-
вання та розвитку. На них впливає низка 
чинників, головні з яких знаходяться у сфері 
дії окремого господарства. З погляду як те-
орії, так і практики важливо виділити голов-
ний або декілька з них. Більшість вітчизня-
них науковців з початку 90-х рр. ХХ ст. вва-
жали, що таким чинником є приватна влас-
ність і приватні форми господарювання. На-
самперед ішлося про особисті селянські та 
фермерські господарства. “Власність – го-
ловний елемент мотиваційного механізму 
трудової діяльності індивіда. Ніщо не спро-
можне зрівнятися з нею за рівнем мотивації 
до високопродуктивного, ефективного гос-
подарювання та підприємливості” [3, с. 78]. 
В умовах приватної власності її суб’єкт ін-
дивідуально реалізує свої права на землю 
та майно (земельні і майнові паї), а також на 
всю одержану продукцію чи весь одержаний 
прибуток. Найбільшою мірою таку можли-
вість мають ФГ, особисті присадибні госпо-
дарства та інші приватні власники [12]. 

Останніми роками високо оцінюється те-
хніко-технологічний фактор: “Вирішення 
проблеми дохідності в агропромисловому 
комплексі неможливе без формування су-
часної матеріально-технічної бази виробни-
цтва продукції... Масштаби та напрями роз-
витку аграрного виробництва, ефективність 
та конкурентоспроможність визначає мате-
ріально-технічна база, особливо її активна 
частина – машини та обладнання” [9, с. 26, 
28]. 

Традиційно дискусійним було і залиша-
ється питання щодо впливу на прибутко-
вість аграрних підприємств їх розмірів. Од-
нак на сьогодні більшість науковців визна-
ють істотну роль концентрації виробництва 
на рівні підприємств, її позитивний вплив на 
прибутковість. Зокрема, В.Я. Месель-Весе-
ляк зазначає, що “... невеликі розміри сіль-
ськогосподарських підприємств не забезпе-
чують раціонального використання системи 
технічних засобів і відповідного зниження 
собівартості продукції. Збільшення ж їхніх 
розмірів дає змогу раціональніше викорис-
товувати техніку та інші основні виробничі 
фонди, транспорт, трудові ресурси, а відпо-

відно й ефективніше вести виробництво в 
цілому” [6, с. 14]. 

Деякі науковці акцентують увагу на орга-
нізаційному чиннику, зокрема менеджменті. 
Наводилися дані про те, що вже сьогодні за 
рахунок організаційних факторів, досягаєть-
ся 30% економії живої праці. У розвинутих 
країнах раціональна організація виробницт-
ва забезпечувала 20–50% приросту націо-
нального доходу [1, с. 16]. А окремі науков-
ці, посилаючись на спеціалістів з менедж-
менту, стверджують “... що ефективність 
економіки лише на третину зумовлюється 
вкладеннями в обладнання, техніку. Все 
інше залежить від інтелектуального потен-
ціалу, зокрема від кваліфікації керівників, 
рівня їх компетентності, вміння передбачати 
і приймати обґрунтовані рішення” [4, с. 72]. 

Узагальнення і критичний підхід до ви-
кладених вище точок зору, зарубіжний й 
вітчизняний досвід, логіка, а також 
об’єктивний аналіз щодо місця й ролі окре-
мих внутрішньогосподарських чинників, які 
впливають на результати господарської ді-
яльності аграріїв, дають підстави сформу-
лювати такі положення. 

1. Поки що не розроблена методика ви-
значення структури (питомої ваги) впливу 
внутрішніх чинників на кінцеві результати 
господарської діяльності. Напевне, і зробити 
це більш-менш точно неможливо. 

2. Економічно вагомість чинника приват-
ної власності, безперечно, досить істотна, 
але зменшується, “розмивається” із впрова-
дженням у виробництво нових видів техніки 
і технологій, відповідної найманої праці, збі-
льшенням розмірів господарства. І тільки в 
трудомістких видах сільськогосподарської 
продукції цей чинник і сьогодні посідає про-
відне місце. 

3. Стрімкий розвиток продуктивних сил у 
сільському господарстві, впровадження до-
сягнень НТП (щодо техніки й особливо тех-
нологій), об’єктивна необхідність відновлен-
ня та розвитку сільського господарства на 
інтенсивно-інноваційних засадах надають 
чиннику техніко-технологічної оснащеності 
й, відповідно, професіоналізму тих, хто її 
використовує (техніко-людська система), 
визначального значення. Цьому сприяють і 
такі зовнішні чинники, як кон’юнктура аграр-
ного ринку, зокрема ринкові ціни та конкуре-
нція. Глобалізаційні процеси, зокрема втуп 
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України до СОТ, об’єктивно змушуватимуть 
вітчизняних аграріїв посилити рівень техніч-
ної оснащеності сільського господарства. 
Але, безперечно, їх повне й ефективне ви-
користання потребує відповідних земельних 
площ, рівня концентрації виробництва. 
Зрештою, йдеться про те, що в сучасних 
умовах сектор великотоварних постіндуст-
ріальних агроструктур стає провідним у ви-
рішенні продовольчої безпеки країни за час-
ткою в загальному виробництві товарної 
продукції, обсягів експорту тощо. 

Отже, тотожність власності і праці є ли-
ше складовою у системі внутрішніх факто-
рів, що позитивно впливають на економічну 
ефективність і стійкість ФГ. При цьому еко-
номічна вагомість цього фактора прямо 
пропорційна трудомісткості виробництва. 
Зрозуміло, йдеться про належну професійну 
підготовку фермера. 

Разом з тим, зазначимо, що розвиток 
продуктивних сил у сільському господарстві 
посилив економічну вагомість таких чинни-
ків, як рівень розвитку техніко-технологічної 
оснащеності аграрних підприємств, їх роз-
міри, професіоналізм усіх працівників і ме-
неджерів зокрема. І не випадково характер-
ними тенденціями розвитку світового аграр-
ного виробництва стали: 1) підвищення рів-
ня концентрації виробництва, і на цих заса-
дах – збільшення розмірів агроструктур; 
2) поява і розвиток різних об’єднань ФГ кор-
поративного типу; 3) посилення кооперати-
вних агроформувань. Саме поява таких не-
сімейних структур з високим рівнем концен-
трації не тільки аграрного, але й аграрно-
промислового виробництва забезпечує їм 
високу ефективність, стійкість й конкуренто-
спроможність. Відповідно, такі агрострукту-
ри мають можливість нагромаджувати знач-
ні ресурси та спрямовувати їх на інтенсив-
но-інноваційний розвиток. 

ІV. Висновки 
Прогнози вітчизняних науковців на поча-

тку аграрної реформи щодо визначення 
майбутньої моделі аграрного виробництва, 
в основі якої “... має бути селянське (фер-
мерське) господарство, тим більше, що сві-
това практика свідчить про доцільність саме 
такої форми” [7, с. 380–381], не підтверди-
лися. Розвиток фермерства в Україні зага-
льмувався кількісно, і його економічна ваго-
мість в аграрному виробництві незначна. І 
це, напевно, не слід розглядати, образно 
кажучи, як трагедію, оскільки ¾ ФГ – неве-
ликі за розмірами. А вже “доведено, що ве-
ликотоварне виробництво забезпечує ви-
щий рівень продуктивності праці та ефекти-
вності використання матеріальних ресурсів, 
а тому повинно розвиватися прискореніши-
ми темпами” [1, с. 16]. 

Досвід вітчизняних фермерів переконує, 
що урожайність основних сільськогосподар-

ських культур підвищується із збільшенням 
зібраної площі. Так, у 2010 р. врожайність 
зернових і зернобобових культур по всіх 
фермерських господарствах становила 
21,9 ц/га, кукурудзи на зерно – 38,2 ц/га, со-
няшнику – 13,4 ц/га. Водночас у фермерсь-
ких господарствах із розмірами зібраної 
площі більше ніж 1000 га ці показники ста-
новили, відповідно, 28 ц/га, 50,5 і 14,5 ц/га, 
а в господарствах площею до 50 га – 
16,2 ц/га, 31,0 і 10,7 ц/га. Якщо порівняти 
урожайність великих фермерських госпо-
дарств (більше ніж 1000 га) і малих (до 
50 га), то урожайність перших перевищує 
останніх на 73,5, 62,9 і 35,5%. На кінець 
2010 р. в Україні кількість ФГ, що мали бі-
льше ніж 1000 га сільськогосподарських 
угідь, становила 824 од., або 2,0% від їхньої 
загальної кількості, а до 100,1 га – 30841 од. 
(відповідно, 74,3%) [10, с. 162, 170–171]. 

Поєднання власності й праці у великих 
ФГ дає можливість ефективно господарю-
вати, успішно конкурувати з іншими форма-
ми агроструктур. Щодо малих ФГ, то для 
них головне завдання – знайти свою “нішу” 
в сільському господарстві, де чинник прива-
тної власності дотепер вагомий, а розміри 
не мають вирішального значення. Йдеться, 
передусім, про трудомісткі види виробницт-
ва (продукти малого тваринництва – бара-
нина, козяче молоко, мед, плоди і ягоди, 
овочі, м’ясо свиней і всі види екологічно чи-
стої продукції). Разом з тим, неправомірно 
переоцінювати місце й роль сімейних ФГ у 
сучасному й, особливо, у майбутньому роз-
витку сільського господарства та недооці-
нювати при цьому розвиток великотоварних 
агроформувань, насамперед, інноваційного 
типу. Саме вони вже сьогодні у США та ін-
ших країнах Заходу є основою забезпечен-
ня на належному рівні продовольчої безпе-
ки. Так, у США у 2007 р. лише 57,3 тис. аг-
роструктур (2,6% від іхньої загальної кілько-
сті) виробили 58,7% обсягу товарної сільсь-
когосподарської продукції [13]. 
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І. Вступ0 
Ринкова трансформація існуючих у ра-

дянські часи відносин власності за історич-
ними мірками відбулася практично миттєво. 
Оскільки цей процес був головним напря-
мом економічної реформи, то він привертав 
і продовжує привертати пильну увагу бага-
тьох науковців. У зв’язку з цим слід виділити 
фундаментальні праці таких вчених, як: 
Г.В. Задорожній, І.В. Лазня, М.Х. Корецький, 
Л.Ю. Мельник, В.О. Рибалкін та ін. Проте 
дотепер залишається низка дискусійних або 
недостатньо розроблених аспектів власнос-
ті. Один із них – економічний зміст і сфери 
прояву відносин власності. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження економічного 

змісту та сфер прояву відносин власності. 
ІІІ. Результати 
Сутність відносин власності тривалий 

час визначалася як “... привласнення люди-
ною створених у виробництві благ” [6, 
с. 230]. “Відносини привласнення здійсню-
ються через виробництво, обмін, розподіл, 
споживання засобів виробництва; життєвих 
благ; за межами цих процесів власність не 
існує” [1, с. 4З]. Деякі дослідники справед-
ливо підкреслюють, що привласнення є 
водночас моментом відчуження – поняття, 
парне привласненню [3, с. 10]. 

Безумовно, “відчуження – привласнен-
ня” – це процес, передумова, вихідний мо-
мент власності. З його закінченням з’яв-
ляється новий власник. У зв’язку з цим за-
слуговує на увагу теза І.В. Лазні, згідно з 
якою власність і привласнення – різні, хоч і 
тісно пов’язані, категорії. Тобто “власність – 
це привласнення, що здійснилось” [3, с. 10]. 

Отже, власність починається з відносин 
двох суб’єктів з приводу відчуження об’єкта 
одним і привласнення іншим. Результатом 
цього процесу є належність об’єкта конкрет-
ному власникові. 

Сфери прояву процесу відчуження і при-
власнення різноманітні. Логічно припустити, 
що в усіх випадках, коли процеси відчужен-
ня і привласнення здійснюються на добро-
вільній основі, то, крім випадків прояву аль-

0  Осацька Ю.Є., 2012 

труїзму (безкоштовне відчуження благ – да-
ри, спонсорство тощо), відчуження об’єкта 
власності здійснюється на тих чи інших за-
садах, а в ринковій економіці частіше за 
все – на еквівалентній основі. 

У товарному господарстві відносини 
“присвоєння – відчуження” здійснюються, 
головним чином, за посередництвом ринку. 
Тут присвоєння “чужого” блага відбувається 
через відчуження “свого” на добровільній 
еквівалентній основі з обопільної згоди. Під 
час бартерного обміну (товар – товар) від-
чуження – присвоєння відбувається одноча-
сно стосовно обох контрагентів у матеріа-
льно-натуральній формі. Відчужується річ, 
що не має для її власника споживчої варто-
сті, і присвоюється та, у споживчих власти-
востях якої він зацікавлений. Використання 
грошей в обміні не змінює сутності цього 
процесу: реалізуючи свій товар, продавець 
його відчужує, але замість нього привлас-
нює грошовий еквівалент. Оскільки гроші – 
найліквідніший товар, то їхній власник у 
будь-який час зможе придбати на них потрі-
бні йому блага на ринку. 

Отже, купівля-продаж товарів у будь-якій 
формі – це найбільш поширена у товарному 
господарстві сфера прояву економічних від-
носин власності. 

Відносини власності не вичерпуються 
двостороннім вибором у процесі обміну, що 
відбувається на ринку. Іноді вони не наби-
рають еквівалентної форми, властивої купі-
влі-продажу. Присвоєння об’єкта власності 
одним суб’єктом відбувається без усякої 
компенсації. Іншими словами, присвоєння 
чужої речі не супроводжується відчуженням 
своєї для нового власника, а для колишньо-
го власника відчуження своєї речі не компе-
нсується присвоєнням чужої (наприклад, 
націоналізація засобів виробництва без їх 
викупу, конфіскація майна, збір податків, 
мит тощо). 

Водночас присвоєння може відбуватися 
без відчуження. Мова йде про ті чи інші 
об’єкти, що в момент їх привласнення не 
належали ще нікому. Тобто нічийне благо 
стає об’єктом власності. Це стосується, на-
самперед, благ, які дає природа без додат-
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кових зусиль людини. У цьому випадку сус-
пільство допускає, щоб права на них пе-
рейшли у руки приватних осіб (необроблена 
земля, водні ресурси, ліси тощо). Тоді ці 
блага з погляду індивідів не є даровими [4]. 

Досить поширене в економічній науці по-
ложення, згідно з яким власність виникає і 
розвивається відповідно до процесу вироб-
ництва. При цьому відносини власності роз-
глядають пофазно, подібно до руху продук-
ції (багатства) [1, с. 49]. 

Відносини власності, безперечно, пов’я-
зані, образно кажучи, “вплетені” в систему 
господарських відносин. І в цьому контексті 
їхній рух відбувається відповідно до фаз 
руху виробництва: “виробництво – розпо-
діл – обмін – споживання”. Разом з тим та-
кий підхід до господарського аспекту влас-
ності є узагальненим і не системним. Різно-
бічний підхід до цього питання дає підстави 
сформулювати такі положення. 

Господарський аспект власності – це 
власність конкретного суб’єкта на виробничі 
ресурси. Їхнє призначення – господарське 
використання з метою трансформації їх у 
блага, придатні для задоволення потреб 
людей (у товарному виробництві – покуп-
ців). Разом з тим, виробниче використання 
засобів і предметів праці, землі, робочої си-
ли для їхніх власників має варіанти. Розгля-
немо головні з них щодо ринкової економіки. 

1. Власник виробничих ресурсів викори-
стовує їх самостійно або у межах родини. 
Йдеться про безпосереднє поєднання (від-
сутність економічних відносин) факторів ви-
робництва, живої й уречевленої праці. У 
науковій літературі таке поєднання отрима-
ло назву “тотожність власності й праці”. 
Тобто власник – господар – працівник поєд-
нані в одній особі. Він може на тих чи інших 
засадах частково використовувати “чужі” 
засоби праці (наприклад, орендувати зем-
лю, брати у лізинг чи в прокат техніку), але 
продукт виробництва належить тільки гос-
подарю, який самостійно вирішує питання: 
що, як, скільки, з ким і для кого виробляти, у 
кого і за якими цінами купувати засоби ви-
робництва. 

Економічні відносини власності за тотож-
ності із працею відсутні до моменту продажу 
вироблених товарів на ринку. До речі, ринок 
прийнято характеризувати як: місце (зона) 
купівлі-продажу товарів; сфера обігу; регу-
ляторний механізм, але не підкреслюється, 
що ринок, передусім,– це відчуження – при-
власнення, обмін об’єктів власності з різною 
споживчою вартістю на добровільних екві-
валентних засадах, як правило, за допомо-
гою грошей. Частку останніх господар-
власник знову використовує на ринку з ме-
тою купівлі необхідних для відтворення ви-
робництва засобів і предметів праці. 

2. Власник виробничих ресурсів для їх-
нього господарського використання (частко-
во або повністю) наймає працівників. Вини-
кають відносини двох власників – виробни-
чих ресурсів і робочої сили. В економічних 
наукових джерелах вони характеризуються 
неоднозначно. За К. Марксом, це відносини 
експлуатації, тобто безоплатного привлас-
нення роботодавцем додаткової вартості, 
створеної найманим працівником. Інші вва-
жають, що наявне “партнерське” співробіт-
ництво. Для нас важливо підкреслити, що у 
цьому контексті існують відносини власності 
між двома суб’єктами господарської діяль-
ності – роботодавцем (капіталістом) і най-
маним працівником. Насамперед, ці відно-
сини виявляються при розподілі новоство-
реної вартості (v + m) на заробітну плату (v) 
і прибуток (m). Крім того, у виробництві еко-
номічний статус власника підприємства дає 
йому можливість здійснювати всі господар-
ські функції. 

3. Власник виробничих ресурсів може не 
займатися їх господарським використанням 
взагалі. Тоді між ним і підприємцем виника-
ють відносини господарського використання 
майна. Останній одержує реальну можли-
вість тимчасово володіти і користуватися 
об’єктом чужої власності. У цьому випадку 
власник ставить за мету збільшення благ на 
основі вже існуючих без особистої участі у 
процесі виробництва. Такі відносини не ма-
ють форми ринкових відносин типу “від-
чуження – присвоєння”, оскільки власник 
об’єкта власності не змінюється. Тут відно-
сини власності модифікуються відповідно 
до того, що суб’єкт власності, який вступає в 
економічні зв’язки з іншими суб’єктами, на-
буває особливого статусу, і при цьому по-
роджуються особливі форми економічних 
відносин. Серед них найбільш поширені 
оренда, лізинг, прокат, кредит. У всіх цих 
процесах власник виробничих ресурсів не 
сам організовує процес виробництва, а пе-
редає об’єкти власності у користування ін-
шим суб’єктам господарювання (делегує 
функцію “користування”, залишаючи за со-
бою функцію “володіння”). Тут виникають 
зв’язки тимчасового відчуження об’єктів 
власності одним суб’єктом і тимчасового 
присвоєння іншим. Кредит характерний за 
функціонування власності у вигляді фінан-
сових ресурсів. Аналогічно оренді власник 
фінансового капіталу укладає угоду “від-
чуження – присвоєння” з іншим суб’єктом на 
обумовлений час і за обумовлену плату (по-
зика грошей, трастові операції з цінними 
паперами тощо). 

У всіх розглянутих процесах (оренда, лі-
зинг, прокат, кредит) спільною ознакою є те, 
що тут виникають зв’язки тимчасового від-
чуження об’єктів власності одним суб’єктом і 
тимчасового їх привласнення іншим. Тобто 
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власник передає право користування й 
управління своїми об’єктами іншому суб’єк-
ту, але зберігає право власності на них. За 
це він отримує певну плату і після закінчен-
ня обумовленого терміну отримує об’єкт 
своєї власності назад. Так утворився числе-
ний клас власників-рантьє, які безпосеред-
ньо не користуються своїми об’єктами влас-
ності, передають їх іншим і отримують за це 
“нетрудовий” дохід [4]. 

У господарському контексті власність 
прийнято розглядати як чинник, що істотно 
впливає на результати виробництва. При 
цьому практично загальновизнаною є теза, 
згідно з якою органічна єдність індивідуаль-
ної і приватної трудової власності є першим 
фундаментальним законом господарської 
діяльності людини [5]. Приватна власність – 
“… найефективніша форма власності…” [2, 
с. 13]. Такі й подібні положення, якщо і не 
дискусійні, то потребують уточнення. На 
наш погляд, “тотожність власності і праці” 
не є чинником, що безпосередньо впливає 
на результати виробництва. Він лише ство-
рює найвищу із можливих мотивацію у вла-
сника – працівника до сумлінної і творчої 
праці. Безпосередній вплив на виробництво 
справляє професіоналізм і підприємливість 
власника. У системі факторів, що вплива-
ють на результати господарської діяльності 
в сучасних умовах, вирішальними чинника-
ми є техніко-технологічна оснащеність підп-
риємства, їхні розміри і менеджмент. У 
зв’язку з цим вважаємо обґрунтованою тезу 
(принаймні, в умовах НТР), згідно з якою у 
цілому по підприємству власність визначає 
близько 10% успіху господарської діяльнос-
ті. Останні 90% залежать від складної сис-
теми як об’єктивно діючих, так і свідомо ре-
гульованих правових, економічних та орга-
нізаційних відносин, яка може бути визначе-
на як внутрішньогосподарський механізм 
роботи аграрних підприємств [7]. 

IV. Висновки 
Із наведеного вище можемо зробити ви-

сновок, що економічний зміст категорії “вла-
сність” не вичерпується “привласненням” або 
“відчуженням”, або “приналежністю” об’єкта 
власності конкретному “суб’єктові” (людині 
чи певній їхній спільності). Вважаємо, що 
становлення власності і власника є вихід-

ною умовою привласнення об’єкта власнос-
ті тим чи іншим суб’єктом. Цей процес є 
сферою економічних відносин між людьми, 
а саме: відчуження – привласнення об’єктів 
власності може виявлятися в різних формах 
на еквівалентних чи нееквівалентних заса-
дах. Людина може привласнити і нічийні 
об’єкти. Але в усіх випадках у результаті 
привласнення суб’єкт стає власником пев-
ного блага. Надалі починається його прина-
лежність, процес використання чи передача 
у користування іншим (як правило, за певну 
винагороду й на обумовлений термін), реа-
лізація об’єктів як капіталу або життєвого 
блага. 

Відносини власності на виробничі ресур-
си безпосередньо визначають характер від-
носин господарювання й управління на рівні 
окремого виробничого осередку [4]. 
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Осацкая Ю.Е. Экономическое содержание и сферы проявления отношений собствен-
ности 

В статье рассмотрены содержание и сферы проявления отношений собственности. 
Ключевые слова: собственность, производство, отношения собственности, производ-

ственные ресурсы. 

Osatskaya Y. The economic content and the scope of the manifestations of property 
relations 

Considered the content and scope of the manifestations of property relations. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розглянуто трактування категорій “потенціал підприємства”, “техніко-

технологічний потенціал”. Проаналізовано їх структуру, сутність та значення для розвитку 
підприємств машинобудування, запропоновано визначення цих понять. 

Ключові слова: потенціал, техніко-технологічний потенціал, економічна складова, про-
мислові підприємства. 

 
І. Вступ 
У сучасних економічних умовах нестабі-

льного ринку успішне функціонування підп-
риємства можливе лише за чіткої організації 
управління виробництвом на основі показ-
ників підприємства. 

Забезпечення конкурентоспроможності 
та реалізації конкурентних переваг промис-
лових підприємств в умовах нестабільного 
ринку тісно пов’язане з процесами раціона-
льного формування й ефективного викорис-
тання потенціалу. 

Таким чином, необхідно приділяти увагу 
внутрішнім можливостям, виявити резерви, 
які можна більш ефективно використовува-
ти, шляхом оцінювання потенціалу підпри-
ємства в цілому та економічної складової 
техніко-технологічного потенціалу (далі – 
ТТП) зокрема. Перш за все, необхідно ви-
значити чітко ці поняття. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є обґрунтування визначен-

ня категорії “економічна складова техніко-
технологічного потенціалу”, визначення його 
структури. 

ІІІ. Результати 
Потенціал (від лат. potentia) означає си-

лу, джерело сили або можливість, яку мож-
на використати для вирішення якого-небудь 
завдання, досягнення певної мети [4, 
с. 235]. 

За О.І. Олексюком, потенціал підприємс-
тва – максимально можлива сукупність ак-
тивних і пасивних, явних і прихованих аль-
тернатив (можливостей) якісного розвитку 
соціально-економічної системи підприємст-
ва у певному середовищі господарювання 
(ситуаційно-ринкова складова) з урахуван-
ням ресурсних, структурно-функціональних, 
часових, соціокультурних та інших обме-
жень [6, с. 7]. 

Н.С. Краснокутська дає таке визначення: 
“Потенціал підприємства можна визначити 
як можливості системи ресурсів і компетен-
ції підприємства створювати результат для 

зацікавлених осіб за допомогою реалізації 
бізнес-процесів” [3]. 

У сучасних динамічних умовах ринкового 
господарювання орієнтація на традиційні 
переваги для планування стратегічного роз-
витку потенціалу підприємства може стати 
помилковою. 

В економічній літературі наявні різні під-
ходи до визначення структури потенціалу 
підприємства. Більшість дослідників розгля-
дає ресурсну структуру потенціалу, однак з 
урахуванням у ньому різної кількості складо-
вих. В одному випадку до його складу реко-
мендовано включати тільки засоби праці; в 
другому – засоби праці і робочу силу; в тре-
тьому – засоби праці, робочу силу і природні 
ресурси, які застосовуються в процесі виро-
бництва; у четвертому – засоби праці, робо-
чу силу і предмети праці. Є й значно ширші 
поняття структури потенціалу підприємства, 
доповнені описами систем збирання, оброб-
лення і використання інформації, досвіду 
господарювання, використовуваної енергії 
тощо. Необхідно зазначити, що навіть за збі-
гу поглядів на структуру потенціалу підпри-
ємства ресурсний підхід не дає повної харак-
теристики цього терміна. Особливий науко-
вий інтерес викликають дослідження багато-
аспектного аналізу структури потенціалу, де 
поряд з ресурсним розглядаються ще й інші 
аспекти структури, що дає повніше уявлення 
про його елементний склад [6, с. 3]. 

Об’єктні складові пов’язані з матеріаль-
но-речовинною та особовою формою поте-
нціалу підприємства. Вони споживаються і 
відтворюються в тій чи іншій формі в проце-
сі функціонування. 

Потенціал підприємства складається із 
певних складових за їхніми функціями, а 
саме: 
– виробничий потенціал: 
– маркетинговий потенціал; 
– інформаційний потенціал; 
– техніко-технологічний потенціал; 
– організаційний потенціал; 
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– соціальний потенціал; 
– фінансовий потенціал [5]. 

Однак основою будь-якого потенціалу, 
особливо виробничого та, зокрема, техніко-
технологічного, є фінансова (економічна) 
складова. Це пов’язано, насамперед, з тим, 
що промислове підприємство – економічний 
суб’єкт, і його головною метою є отримання 
прибутку. 

Визначення наявного потенціалу, розро-
блення й застосування нових стратегій ак-
тивізації його використання зумовлюють до 
посідання позиції лідера на ринку в умовах 
конкуренції й підвищення ефективності ви-
робничо-господарської діяльності підприєм-
ства. 

ТТП відіграє значну роль для підвищення 
конкурентоспроможності промислового під-
приємства, тому що без оцінювання і сфор-
мованого на його основі ефективного управ-
ління виробництвом неможливо одержати 
позитивний ефект від використання наявних 
ресурсів. 

Техніко-технологічний потенціал підпри-
ємства реалізується безпосередньо у виро-
бничому процесі і, поряд з кадровим потен-
ціалом, є його основною частиною. Його 
використання покликане забезпечити нале-
жні матеріальні умови для здійснення гос-
подарської діяльності підприємства, збере-
ження необхідного обсягу виробничих і то-
варних запасів, проведення транспортних, 
вантажно-розвантажувальних, фасувальних 
та інших операцій. 

Неможливо розглядати технічний потен-
ціал без технологічного, бо оновлення бази, 
автоматизація процесів та інші удоскона-
лення обладнання не мають сенсу при ви-
користанні застарілої, неекономічної або 
неекологічної технології виробництва. Ана-
логічно щодо застосування новітніх розро-
бок на морально або фізично зношеній тех-
ніці. 

Однак, незважаючи на значущість цього 
питання, проблеми оцінювання й аналізу 
технічного та технологічного потенціалу 
економічного суб’єкта в сучасній економічній 
літературі розглянуто недостатньо. 

Недостатньо вивченим на сьогодні зали-
шається саме поняття техніко-технологічного 
потенціалу та його економічної складової. 

Техніко-технологічний потенціал відо-
бражає здатність оперативно переорієнту-
вати виробничі потужності й налагодити 
економічно ефективне виробництво нових 
продуктів, які відповідають ринковим потре-
бам. Ця складова характеризує відповід-
ність матеріально-технічної й технологічної 
бази підприємства, наявність резервів або 
можливості їх швидкого одержання, гнуч-
кість устаткування й технологій, оператив-
ність роботи конструкторських і технологіч-
них служб [2, с. 44]. 

За Ф.І. Євдокимовим, техніко-технологічний 
потенціал високотехнологічного підприємс-
тва визначається як максимальна здатність 
підприємства в цей час і в перспективі ви-
робляти якісну продукцію інноваційного рів-
ня [1]. 

Б.М. Мізюк пропонує вважати техніко-
технологічний потенціал здатністю до техно-
логічної оптимізації всього циклу виробницт-
ва, на нашу думку, що дуже однобічно [5]. 

Найбільш повне визначення подано у 
праці Н.В. Краснокутської. Техніко-техноло-
гічний потенціал відображає здатність опе-
ративно переорієнтувати виробничі потуж-
ності і налагодити економічно ефективне 
виробництво нових продуктів, які відповіда-
ють ринковим потребам [3]. 

Проаналізувавши існуючі визначення те-
хнічного, технологічного та техніко-
технологічного потенціалів, можна зробити 
висновок, що техніко-технологічний потен-
ціал промислового підприємства – це резе-
рви, виражені в невикористовуваних мож-
ливостях зростання й удосконалення виро-
бництва, технологічного та технічного 
оснащення, рівні технології та технічної ба-
зи, за допомогою яких забезпечується збі-
льшення доходів та оцінювання поточного і 
майбутнього стану з погляду можливості 
відтворення ресурсів, освоєння технологій, 
подальшого розвитку. 

У табл. 1 подано складові техніко-техно-
логічного потенціалу [7]. 

Таблиця 1 
Техніко-технологічний потенціал і його складові 

Складові техніко-технологічного потенціалу Елементи структури продуктивних сил суспільства 
Кадрова  Люди праці 
Інформаційна  Знання, методи досліджень, інформація, програми оброб-

ки даних 
Матеріально-технічна Машини, устаткування, прилади й інструменти 
Організаційна  Форми й методи організації праці з урахуванням дбайли-

вого ставлення до природного середовища 
 
З табл. 1 можна побачити, що структура 

ТТП складна, повинна враховувати не тіль-
ки технічне обладнання та існуючі технології 
з можливістю їх розвитку, а й людський фа-
ктор, кваліфікацію працівників як організо-

вана праця на підприємстві з урахуванням 
екологічних вимог. Однак у наведеному пе-
реліку відсутня дуже важлива частина – 
економічна. Вивчення цієї складової має 
велике значення через те, що природа по-
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тенціалу має подвійний характер. З одного 
боку, це обладнання та технологія, з іншо-
го – цінності матеріальні. 

У сформованих умовах господарювання 
використовувана підприємствами технологія 
повинна мати можливість здійснення мно-
жинної функції: по-перше, вона має забезпе-
чувати процес виробництва, а по-друге, його 
вдосконалювати. Подвійність функції посідає 
в тому, що підприємство одночасно здійснює 
і господарську діяльність, тобто використо-
вує наявні (діючі) технологічні можливості, і 
інноваційну, впроваджуючи очікувані (іннова-
ційні) технологічні можливості, що сприяє 
підтримці його економічних переваг. 

Розглядаючи техніко-технологічний по-
тенціал підприємства, необхідно усвідом-
лювати, що він являє собою не просто уза-
гальнену характеристику наукового й техні-
чного розвитку, можливостей і ресурсів у 
розпорядженні підприємства для вирішення 
виробничих проблем, а більш складне сис-
темне утворення, що може бути параметри-
зовано. Параметри цієї системи характери-
зують довгострокову її виживаність, а в ці-
лому – організаційну ефективність. Визна-
чення економічних параметрів системи 
означає виділення з безлічі змінних, що ха-
рактеризують різні властивості й стани сис-
теми, тих, які мають безпосереднє значення 
для конкурентоспроможності та стабільного 
прибутку підприємств промисловості. 

Для господарського утворення, що являє 
собою технологічно складну систему, яка 
має економічні переваги, такими парамет-
рами можуть бути: 
– стабільність переваг; 
– структура технологій (співвідношення 

простих і складних); 
– структура активів; 
– структура капіталу. 

Можна стверджувати, що невід’ємними 
компонентами системи економічних переваг 
з позицій технологічного підходу є технології 
якості, інноваційні технології й іміджеві тех-
нології поряд з управлінськими технологія-
ми, організаційними технологіями, інформа-
ційними технологіями, комунікаційними тех-
нологіями й технологіями безпеки. 

IV. Висновки 
Загальна ситуація сьогодні характеризу-

ється послабленням потенціалу, скорочен-
ням досліджень на стратегічно важливих 
напрямах розвитку, що призводить до зни-

ження конкурентоспроможності промисло-
вих підприємств. 

У зв’язку з цим у міру загострення конку-
рентної боротьби на ринку товарів і послуг 
усе більшого значення набуває раціональне 
визначення і використання техніко-техноло-
гічного потенціалу як умови підвищення 
якості товару, що випускає підприємство, й 
здобуття конкурентної переваги. 

Невідповідність технологій, обладнання 
сучасним вимогам виробництва, асортимен-
ту та якості продукції вимогам споживачів, 
високі витрати сировини та матеріалів свід-
чать про низький рівень управління потенці-
алом промислового підприємства. Таким 
чином, доцільно проводити дослідження у 
цьому напрямі. 
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технологического потенциала промышленных предприятий 

В статье рассмотрено трактование категорий “потенциал предприятия”, “технико-
технологический потенциал”. Проанализирована их структура, сущность и значение для 
развития предприятий машиностроения, предложено определение этих понятий. 
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Peredereeva O. Research of essence economic constituent of технико-технологического 
potential industrial enterprises 

Interpretation of categories of “potential of enterprise” is examined, “techniko-technological poten-
tial”. Their structure, essence and value are analyzed for development of enterprises of engineer, de-
termination of these concepts is offered. 

Key words: potential, techniko-technological potential, economic constituent, industrial enterprises. 
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НА ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті проаналізовано виробничу діяльність основних металургійних комбінатів України. 

Виконано фінансовий аналіз, за результатами якого побудовано матрицю SWOT-аналізу, фак-
торну модель SWOT-аналізу. На підставі результатів досліджень побудовано модель взаємодії 
факторів виробництва, зорієнтовану на досягнення конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: логістична система, SWOT-аналіз, фактори виробництва, зовнішнє сере-
довище, внутрішнє середовище, конкурентоспроможність. 

 
I. Вступ0 
У сучасних ринкових умовах металургія 

переживає не кращі часи. На сьогодні вітчи-
зняні металургійні підприємства зіткнулися з 
низкою таких проблем: 

1) зростання цін на сировину і матеріали; 
2) зниження ціни й попиту на металур-

гійну продукцію; 
3) використання застарілого обладнання 

й відсутність ефективних програм кредиту-
вання; 

4) відсутність єдиної логістичної системи 
управління; 

5) заповнення міжнародного ринку ки-
тайською металопродукцією. 

У зв’язку із цим підприємства не в змозі 
конкурувати не тільки на зовнішніх ринках, а 
й на внутрішніх. Така ситуація негативно 
впливає на розвиток національної економі-
ки, формування ВВП і добробуту народу. 

Застосування методу SWOT-аналізу 
дасть змогу визначити позитивні й негативні 
аспекти ведення виробничо-господарської 
діяльності підприємства. Також вищезгада-
на методика дає можливість правильно ро-
зподілити фактори виробництва з огляду на 
зовнішні й внутрішні сторони. 

У попередній статті [1] було розглянуто 
застосування SWOT-аналізу в дослідженні 
виробничо-господарської діяльності малих 
підприємств. Результатом проведених дос-
ліджень було складання алгоритму прове-
дення SWOT-аналізу й алгоритму поліпшен-
ня фінансової діяльності підприємства. Од-
нак у цьому дослідженні не було побудовано 
модель взаємодії факторів виробництва і, у 
зв’язку з тим, що об’єктом дослідження були 
малі підприємства, отримані фактори не бу-
ло розподілено на зовнішні й внутрішні. 

0  Пивоваров М.Г., Шаповалов А.М., 2012 

Наукова новизна цієї статті полягає у 
створенні моделі взаємодії факторів вироб-
ництва, що дасть змогу визначити позитивні 
й негативні аспекти виробничо-господар-
ської діяльності. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – провести дослідження виро-

бничої діяльності металургійних підприємств, 
використовуючи методику SWOT-аналізу; 
на підставі результатів досліджень виконати 
аналіз основних фінансових показників, по-
будувати матрицю SWOT-аналізу досліджу-
ваних підприємств та факторну модель 
SWOT-аналізу, створити модель взаємодії 
факторів виробництва. 

III. Результати 
Мета SWOT-аналізу – показати вищому 

керівництву й керівникам окремих підрозділів 
своєрідний “зріз” становища, у якому на мо-
мент проведення аналізу перебуває підпри-
ємство. Добре проведений ситуаційний аналіз 
дає керівництву підприємства змогу оцінити 
реальне становище підприємства, визначити 
нові найбільш перспективні напрями розвитку 
основної діяльності, у тому числі скласти пер-
спективний бізнес-план, маркетинговий план 
або стратегічну маркетингову програму [4]. 

Сильні сторони показують, які переваги 
має підприємство перед своїми конкурента-
ми. Основним завданням є в цьому випадку 
збереження переваг. 

Слабкі сторони характеризують недоліки 
підприємства, ті показники, які потрапили до 
цієї групи дослідження, варто детально про-
аналізувати й розробити стратегічний план з 
підвищення техніко-економічних показників. 

Загрози свідчать про показники, які в май-
бутньому можуть негативно вплинути на еко-
номічну активність підприємства. Зневажаючи 
аналізом цих показників, підприємство може 
виявитися в зоні економічного ризику. 
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Можливості підприємства свідчать про 
перспективи його розвитку в майбутньому. 
Ця сфера дослідження завжди має станови-
ти інтерес для керівництва. Це пояснюється 
появою можливості виходу підприємства на 
нові ринки й завоювання нових конкурент-
них переваг [2, c. 429; 3, c. 62]. 

Для проведення SWOT-аналізу необхід-
но, насамперед, визначити інтервали варі-
ювання досліджуваних показників. У табл. 1 
наведено рекомендовані значення інтерва-
лу оптимальних варіантів значень дослі-
джуваних коефіцієнтів. 

Таблиця 1 
Інтервали варіювання аналізованих факторів 

Коефіцієнт Рекомендоване значення 
Власні обігові кошти, ВО.К  збільшення >0 
Робочий (оборотний) капітал, КР  збільшення >0 
Коефіцієнт маневреності власних коштів, КМ.В.К  0,2÷0,4 
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, КЗ.В.О.К  >0,1 
Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів, КП/В.К  ≤1, зменшення 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, КА.Л  0,2÷0,3 
Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності, КТ.Л  0,7÷1 
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності, КП.Л  1,5÷2,5 
Коефіцієнт Бівера, КБ  0,2÷0,4 
Коефіцієнт загальної оборотності активів, КЗ.О.А  збільшення 
Коефіцієнт оборотності запасів, КО.З  збільшення 
Строк обороту запасів, СО.З  скорочення 
Рентабельність сукупних активів, РС.А  збільшення >0 
Рентабельність власного капіталу, РВ.К  збільшення >0 
Валова рентабельність продажів, РВ.П  збільшення >0 
Операційна рентабельність продажів, РО.П  збільшення >0 
Чиста рентабельність продажів, РЧ.П  збільшення >0 

 
Згідно з табл. 1, неможливо розподілити 

ці коефіцієнти за вимогами SWOT-аналізу. 
Тому інтервал варіювання пропонуємо ви-
значати за такою формулою: 

 max min 3,5 0,72 0,695,
4

Z Z
I

N
− −

= = =   (1) 

де I – інтервал варіювання; 
 Zmax – максимальне значення з області 
досліджуваних коефіцієнтів; 
 Zmin – мінімальне значення з області 
досліджуваних коефіцієнтів; 
 N – число характеристик SWOT-аналізу. 

За результатами SWOT-аналізу визна-
чають перспективи розвитку підприємства, 
фактори, які зумовлюють погіршення ситуа-
ції, й виконують детальний аналіз. Фактори, 
що формують сильну сторону підприємства, 
варто так само аналізувати для запобігання 
погіршенню їхнього впливу в майбутньому. 
Розробляють коригувальні заходи щодо 

усунення “вузьких місць” у виробництві. Ці 
заходи можуть бути різними за тривалістю, 
вони також можуть бути як тимчасовими, 
так і постійними. 

Для ВАТ МК “Запоріжсталь” результати 
проведеного SWOT-аналізу виявилися не-
гативними (табл. 2). Відсутність можливос-
тей характеризує підприємство з гіршого 
боку, а саме: 
– на підприємстві використовується за-

старіле обладнання; 
– у виробництві не впроваджуються пере-

дові рішення й технології; 
– розширення частки ринку ускладнюєть-

ся внаслідок низької якості продукції, що 
випускається, а також недостатнього 
асортименту; 

– неефективне управління виробничим 
циклом, як наслідок можливе зростання 
витрат, зниження прибутку, збільшення 
тривалості виробничого процесу. 

Таблиця 2 
Матриця SWOT-аналізу ВАТ МК “Запоріжсталь” 

 Можливості Загрози 
КП/В.К. = 0,669; КЗ.О.А. = 1,109 

Сильні сторони: 
КА.Л = 0,303; КТ.Л = 1,111; КО.З = 20,783 С.с. і М. С.с. і З. 

Слабкі сторони: 
ВО.К = –100634,5; КМ.В.К = –0,168; 
КЗ.В.О.К = –0,335; КП.Л = 1,337; 
РС.А = 0,008; КР = 627046,5; 
РВ.П = 0,064; РЧ.П = 0,009; 
РО.П = 0,013; РВ.К = 0,021; 
СО.З = 17,889; КБ = 0,108 

Сл.с. і М. Сл.с. і З. 

 
Таблиця 3 показує інтервали варіювання 

обраних коефіцієнтів, згідно з цими інтерва-
лами й алгоритмами SWOT-аналізу [1, 
c. 111] буде заповнена матриця SWOT-
аналізу (табл. 4). 

Коефіцієнт КО.З не слід розглядати як си-
льну сторону, тому що, виходячи з фінансо-
во-економічного аналізу, цей показник на-
лежить до групи ризику через свою негатив-
ну динаміку. 
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Таблиця 3 

Середньоарифметичне значення досліджуваних коефіцієнтів за 2007–2010 рр. 
Коефіцієнт ВАТ МК 

“Запоріжсталь” 
ВАТ “МК 
Ілліча” 

ВАТ МК 
“Азовсталь” 

ВАТ Мк 
“Криворіжсталь” 

Власні обігові кошти, ВО.К –1006341,5 3968289 3885396 2951235 
Робочий (оборотний) капітал, КР 627046,5 3994733 6655047 3482986 
Коефіцієнт маневреності власних коштів, КР –0,168 0,330 0,250 0,277 
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими 
коштами, КЗ.В.О.К 

–0,335 0,646 0,173 0,346 

Коефіцієнт співвідношення позичених і власних 
коштів, КП/В.К 

0,669 0,182 1,210 0,528 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, КА.Л 0,303 0,313 0,002 0,101 
Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності, КТ.Л 1,111 2,352 1,383 2,373 
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності, КП.Л 1,337 2,915 1,504 2,811 
Коефіцієнт Бівера, КБ 0,108 0,275 0,048 0,210 
Коефіцієнт загальної оборотності активів, КЗ.О.А 1,109 1,365 0,578 1,161 
Коефіцієнт оборотності запасів, КО.З 20,783 15,031 13,020 12,015 
Строк обороту запасів, СО.З 17,889 26,482 29,046 31,284 
Рентабельність сукупних активів, РС.А 0,008 0,000 0,000 0,063 
Рентабельність власного капіталу, РВ.К 0,021 0,000 0,000 0,060 
Валова рентабельність продажів, РВ.П 0,064 0,084 0,014 0,159 
Операційна рентабельність продажів, РО.П 0,013 0,000 0,000 0,049 
Чиста рентабельність продажів, РЧ.П 0,009 0,000 0,000 0,026 

Таблиця 4 
Інтервали варіювання обраних коефіцієнтів 

Коефіцієнт Сильні 
сторони Можливості Загрози Слабкі сторони 

Власні обігові кошти, ВО.К 3968289 2724631,375 1480973,75 237316,125 
Робочий (оборотний) капітал, КР 6655047 5148046,875 3641046,75 2134046,625 
Коефіцієнт маневреності власних коштів, КМ.В.К 0,4 0,35 0,3 0,25 
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими 
коштами, КЗ.В.О.К 

0,981 0,736 0,490 0,245 

Коефіцієнт співвідношення позичених і власних 
коштів, КП.В.К 

1,21 0,953 0,696 0,439 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, КА.Л 0,3 0,275 0,25 0,225 
Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності, КТ.Л 1 0,925 0,85 0,775 
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності, КП.Л 2,5 2,25 2 1,75 
Коефіцієнт Бівера, КБ 0,4 0,35 0,3 0,25 
Коефіцієнт загальної оборотності активів, КЗ.О.А 1,365 1,16825 0,9715 0,77475 
Коефіцієнт оборотності запасів, КО.З 20,783 18,591 16,399 14,207 
Строк обороту запасів, СО.З 21,23775 24,5865 27,93525 31,284 
Рентабельність сукупних активів, РС.А 0,063 0,04725 0,0315 0,01575 
Рентабельність власного капіталу, РВ.К 0,06 0,045 0,03 0,015 
Валова рентабельність продажів, РВ.П 0,159 0,12275 0,0865 0,05025 
Операційна рентабельність продажів, РО.П 0,049 0,03675 0,0245 0,01225 
Чиста рентабельність продажів, РЧ.П 0,026 0,0195 0,013 0,0065 

 
Значення коефіцієнта КА.П можна вважати 

сильною стороною підприємства, його значен-
ня свідчить про проведення останніми роками 
на підприємстві раціональної та збалансованої 
політики управління. Коефіцієнт КТ.Л. можна 
зарахувати до сильної сторони, однак не слід 
забувати, що він лише умовно показує можли-
вість погасити короткострокові зобов’язання за 
рахунок дебіторської заборгованості. 

До загроз належить КП.В.К. Така ситуація 
свідчить про значне використання позиче-
них коштів і, як результат, у майбутньому 
істотно збільшиться частка кредитних зо-
бов’язань, що, безумовно, негативно вплине 
на фінансову діяльність підприємства. 

КЗ.О.А. варто розглядати як загрозу через 
його зниження в досліджуваний період. 

Слабким сторонам варто приділити значно 
більше уваги, оскільки до цієї групи потрапила 
велика кількість досліджуваних коефіцієнтів. 
Ця ситуація висвітлює таку проблему: 
– погіршення ситуації на ринках збуту; 
– неефективні програми кредитування; 
– високі ціни на ТМЦ; 

– відсутність єдиної інтегрованої системи 
управління ТМЦ, виробництвом, якістю; 

– зовнішня політична нестабільність; 
– зміна вищого керівництва, як наслідок – 

перерозподіл секторів правління. 
Особливу увагу керівництву цього підпри-

ємства варто приділяти полю Сл.с. і М. через 
значну кількість слабких сторін, тому також 
слід бути уважними при розробленні страте-
гічного плану для полів С.с. і М, С.с. і З. 

Згідно з табл. 5 відсутність практичних 
можливостей у ВАТ “МК Ілліча” характери-
зує його як підприємство, що не розробляє 
інноваційних проектів. Це негативно впли-
ває на виробництво в цілому. Для досягнен-
ня подальших позитивних результатів необ-
хідно розробити й упровадити оптимізаційні 
програми: 
– упровадження нового обладнання; 
– реконструкція застарілого обладнання; 
– реформування системи управління ви-

робництвом; 
– збільшення частки ринку за рахунок за-

лучення нових споживачів. 
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Таблиця 5 
Матриця SWOT-аналізу ВАТ “МК Ілліча” 

Сторони Можливості: 
СО.З = 26,482 

Загрози: 
КР = 3994733; РВ.П = 0,084; КМ.В.К = 0,33; КЗ.В.О.К = 0,646 

Сильні: 
ВО.К = 3968289; КЗ.О.А = 1,365; 
КА.Л = 0,313; КП.Л = 2,915; 
КТ.Л = 2,352 

С.с. і М. С.с. і З. 

Слабкі: 
КП/В.К = 0,182; КО.З = 15,031; 
РВ.К = 0; РО.П = 0; РС.А = 0; РЧ.П = 0; 
КБ = 0,275 

Сл.с. і М. Сл.с. і З. 

 
Це підприємство має низку сильних сто-

рін. З вищенаведеного SWOT-аналізу дос-
ліджуваних коефіцієнтів випливає, що до 
них можна зарахувати: 
– формування оборотних активів за раху-

нок власного капіталу; 
– наявність достатньої кількості ресурсів 

для погашення короткострокових зо-
бов’язань; 

– відсутність затримок у погашенні дебі-
торської заборгованості; 

– постійне збільшення обороту поточних 
активів. 

Незважаючи на можливості й сильні сто-
рони, для цього підприємства, як і для ін-
ших, характерні слабкі сторони. Погіршення 
загальної кон’юнктури ринку (зниження цін 
на метал, підвищення цін на сировину, збі-
льшення транспортних витрат, зниження 
попиту) призвело до того, що всі показники 
рентабельності виявилися в полі слабкої 
сторони. Аби запобігти подальшому зни-
женню показника КВ і потраплянню його у 
поле загрози, слід переглянути фінансово-
економічну політику. 

Коефіцієнт СО.З не варто розглядати як 
можливості, тому що його значення лежить 
дуже близько до межі поля загрози. 

Показник КП/В.К слід розглядати як слабку 
сторону, тому що підприємство не залучає 
позичених коштів, а використовує власне 

фінансування для забезпечення виробничої 
діяльності. 

У поле загрози потрапили такі коефіцієн-
ти: КР, КМ.В.К, КЗ.В.О.К, СО, РВ.П. 

Коефіцієнти КР, КМ.В.К, КЗ.В.О.К характери-
зують фінансову стабільність підприємства. 
Якщо розглядати їх щодо досліджуваного 
підприємства, то вони, безумовно, мають 
позитивну динаміку, однак вони нижчі від 
аналогічних об’єктів дослідження або пере-
бувають близько мінімальної межі рекомен-
дованих значень, тому потрапляють у поле 
загрози. Для запобігання погіршенню ситуа-
ції необхідно розробити коригувальні мето-
ди й програми. Для оптимізації коефіцієнта 
РВ.П слід: 
– переглянути цінову політику; 
– переглянути пріоритети продажів; 
– проаналізувати існуючі тенденції ринку. 

Виходячи з аналізу (табл. 6) поля силь-
них сторін ВАТ МК “Азовсталь” стає зрозу-
мілим, що підприємство має відносно стійку 
платоспроможність, однак слід відзначити, 
що коефіцієнтів, які характеризують поле 
сильних сторін, не так і багато, тому підпри-
ємству варто впроваджувати оптимізаційні 
проекти у сфері виробництва, постачання і 
збуту. Слабкі сторони, як і у більшості су-
часних підприємств, характеризуються низ-
кою стандартних проблем, які розглядалися 
раніше. 

Таблиця 6 
Матриця SWOT-аналізу ВАТ МК “Азовсталь” 

Сторони Можливості: 
ВО.К = 3885396 

Загрози: 
СО.З = 29,046 

Сильні: 
КР = 6655047; КБ = 0,048; КП/В.К = 1,210; РО.П = 0; КТ.Л = 1,383 С.с. і М. С.с. і З. 

Слабкі: 
КА.Л = 0,002; КМ.В.К = 0,250; КЗ.В.О.К = 0,173; КП.Л = 1,504; КЗ.О.А = 0,578;  
КО.З = 13,020; РВ.П = 0,014; РС.А = 0; РС.К = 0; РЧ.П = 0 

Сл.с. і М. Сл.с. і З. 

 
Можливості й загрози мають лише по 

одному показнику. Це свідчить про низьку 
можливість підприємства в досягненні кон-
курентних переваг. 

Для цього підприємства необхідно у най-
коротший термін розробити концепцію щодо 
поліпшення показників поля Сл.с. і розвитку 
показників поля С.с. і М. 

Відмітною рисою ВАТ МК “Азовсталь” 
(табл. 7) є те, що контрольним пакетом ак-
цій володіє велика міжнародна корпорація. 

У поле сильних сторін потрапили всі показ-
ники рентабельності, що свідчить про: 
– раціональне планування виробничих 

операцій; 
– правильне використання ресурсів; 
– модернізацію устаткування; 
– орієнтацію на споживача (розширення 

асортиментів продукції, оптимізація про-
грами гарантійних зобов’язань, оптимі-
зація цінової політики тощо); 

– оптимізацію виробничих процесів. 
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Таблиця 7 
Матриця SWOT-аналізу ВАТ МК “Криворіжсталь” 

Сторони 
Можливості: 

СО.С = 2951235; 
КО.О.А = 1,161 

Загрози: 
КО.С.О.С = 0,346 

Сильні: 
КП.Л = 2,811; КТ.Л = 2,373; СО.З = 31,284; РВ.П = 0,159; 
РО.П = 0,049; РВ.К = 0,060; РЧ.П = 0,026; РС.А = 0,063 

С.с. і М. С.с. і З. 

Слабкі: 
КР = 3482986; КО.З = 12,015; КМ.В.К = 0,277; КБ = 0,210; 
КП/В.К = 0,528; КА.Л = 0,101 

Сл.с. і М. Сл.с. і З. 

 
До цього поля також належать коефіціє-

нти КП.Л, КТ.Л. Це означає, що діяльність підп-
риємства ліквідна й у разі погіршення еко-
номічної ситуації воно зможе розраховува-
тися із кредиторами фінансовими коштами, 
отриманими в результаті продажів ОЗ або 
одержання дебіторської заборгованості. 

Слабкі сторони характеризуються низкою 
економічних показників. Основними причи-
нами виникнення слабких сторін можуть бу-
ти такі: 

1. Незначне залучення власних джерел 
фінансування в ОА. 

2. Залучення позичених коштів може 
свідчити про недостатнє забезпечення підп-
риємства фінансовими активами. 

3. Недостатня кількість фінансових ре-
сурсів для погашення кредиторської забор-
гованості. 

4. Збільшення ТМЦ на залишках. 
5. Неефективна політика управління; 
6. Політична або економічна нестабіль-

ність. 

Можливості цього підприємства варто 
розглядати як ефективний спосіб досягнен-
ня стабільності на ринку реалізованої про-
дукції. Збільшення показників СО.С, КО.О.А 
можливе тільки за рахунок проведення ре-
формування усередині й зовні виробничих 
зв’язків і створення єдиної ЛС. 

Однією із погроз є погіршення показника 
КЗ.В.О.К що може призвести до негативних 
наслідків і позначитися на загальній еконо-
мічній діяльності підприємства. 

Проведений аналіз основних економіч-
них коефіцієнтів показує, які коефіцієнти 
треба оптимізувати, а які варто підтримува-
ти на тому самому рівні. Однак цей аналіз 
не описує факторів, які призвели до сфор-
мованої ситуації. Тому були враховані, ре-
зультати цього аналізу, а також основні по-
ложення SWOT-аналізу. У результаті скла-
дено факторну модель SWOT-аналізу 
(табл. 8). Вона дає змогу визначити вплив 
факторів на виробництво в цілому, а не на 
окремі його складові. 

Таблиця 8  
Факторна модель SWOT-аналізу 

Cередовище Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє  

Сильні сторони: 
1. Упровадження нового обладнання. 
2. Реконструкція застарілого обладнання. 
3. Реформування системи управління виробниц-

твом. 
4. Формування ОА за рахунок власного капіталу. 
5. Достатня кількість ресурсів для погашення 

кредитних зобов’язань. 
6. Постійне збільшення обороту ТА. 
7. Стійка платоспроможність. 
8. Оптимізація виробничих процесів  

Слабкі сторони: 
1. Використання застарілого обладнання. 
2. Відсутність упровадження у виробництво 

передових рішень і технологій. 
3. Низька якість продукції. 
4. Невеликі асортименти продукції. 
5. Неефективне управління виробничим цик-

лом. 
6. Зростання внутрішньовиробничих витрат. 
7. Збільшення тривалості виробничого циклу. 
8. Скорочення прибутку. 
9. Відсутність єдиної інтегрованої системи 

управління ТМЦ, виробництвом, якістю 

Зовнішнє  

Можливості: 
1. Збільшення частки ринку за рахунок залучення 

нових споживачів. 
2. Відсутність затримок у погашенні дебіторської 

заборгованості. 
3. Оптимальна цінова політика. 
4. Визначення пріоритетів продажів – побудова 

збалансованої політики збуту. 
5. Орієнтація на споживача (розширення асор-

тиментів продукції, оптимізація гарантійних 
зобов’язань тощо). 

6. Вигідні кредитні пакети з min % кредитування. 
7. Стійка політична ситуація. 
8. Вихід на міжнародні ринки 

Загрози: 
1. Використання позичених коштів. 
2. Погіршення економіко-політичної ситуації на 

ринках збуту. 
3. Неефективна програма кредитування. 
4. Високі ціни на ТМЦ. 
5. Зовнішня політична нестабільність. 
6. Погіршення загальної кон’юнктури ринку. 
7. Недостатня кількість фінансових ресурсів 

для погашення кредиторської заборгованос-
ті 

 

 
На підставі вищенаведених досліджень і 

факторної моделі запропоновано модель 
взаємодії факторів виробництва (рис. 1). 

Вона відображає вплив різних факторів на 
сильні й слабкі сторони, можливості та за-
грози підприємства. 
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З цієї моделі видно, що: 
1. Усередині виробничого циклу відбува-

ється взаємодія між полями SWOT-аналізу, 
таким чином, на слабкі сторони впливають 
загрози, а слабкі сторони, у свою чергу, 
впливають на сильні сторони й можливості. 

2. Весь виробничий цикл складається із 
трьох складових, а саме: постачання, вироб-
ництва, збуту. До зовнішнього середовища 
варто зарахувати постачання і збут, до внут-
рішнього – виробництво. Відповідно до такої 
класифікації для збільшення прибутку і, як 
наслідок, досягнення конкурентоспроможно-
сті варто розробляти регулятивні програми 
для постачання і збуту з метою запобігання 
появі загроз. А для виробництва слід розгля-
дати оптимізаційні проекти щодо усунення 
слабких сторін. Можливості необхідно розви-
вати як на вході (постачання), так і на виході 
(збут). Розвиток можливостей існуватиме 
тільки за умови впровадження у виробництво 
інноваційних проектів. У виробництві варто 
впроваджувати контрольні програми для під-
тримки сильних сторін на відповідному рівні. 

IV. Висновки 
Виконано аналіз виробничої діяльності 

основних металургійних підприємств Украї-
ни. У ході аналізу було визначено й розра-
ховано основні економіко-фінансові показ-
ники підприємства, що характеризують його 
роботу. На підставі наведених показників 
виконано SWOT-аналіз, що дав змогу: 

1. Визначити позитивні й негативні сто-
рони виробничої діяльності підприємства, 

встановити фактори, які впливають на роз-
виток і роботу продуцента. 

2. Побудувати факторну модель, що да-
ла можливість ранжувати фактори на зов-
нішні й внутрішні. 

На підставі SWOT-аналізу було побудо-
вано модель взаємодії факторів виробницт-
ва. Вона показує взаємодію досліджуваних 
факторів усередині виробничої системи. 
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Пивоваров М.Г., Шаповалов А.М. Влияние внешних и внутренних факторов на логис-
тическую систему металлургического предприятия 

В статье проанализирована производственная деятельность основных металлургичес-
ких комбинатов Украины. Выполнен финансовый анализ, по результатам которого постро-
ены матрица SWOT-анализа, факторная модель SWOT-анализа. На основании результатов 
исследований построена модель взаимодействия факторов производства, ориентированная 
на достижение конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: логистическая система, SWOT-анализ, факторы производства, внеш-
няя среда, внутренняя среда, конкурентоспособность. 

Pivovarov M., Shapovalov A. Influence of the external and internal factors on the logistic 
system of the metallurgical factory 

Industrial activity of the basic metallurgical industrial complexes of Ukraine is analysed. The 
financial analysis was done, the matrix of the SWOT-analysis, factorial model of the SWOT-analysis 
were built on its results. The model of interaction of factors of manufacture focused on achievement of 
competitiveness of the enterprise is constructed. 

Key words: logistical system, SWOT-analysis, manufacture factors, environment, internal 
environment, competitiveness. 
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У статті розглянуто основні напрями підвищення продуктивності праці на ЗАТ “ЗАЗ”. Най-

більш ефективним напрямом підвищення продуктивності праці є створення нової системи сти-
мулювання праці: бонусна система, надбавки за якість продукції і стаж роботи на підприємстві. 

Ключові слова: продуктивність праці, управління, мотивація, стимулювання, бонусна система. 
 

I. Вступ0 
Найкращим критерієм оцінки конкуренто-

спроможності та економічної стійкості підп-
риємства є продуктивність праці, і найбільш 
швидким шляхом забезпечення конкуренто-
спроможності товарів на ринку є підвищення 
темпів зростання продуктивності праці. Сві-
товий досвід переконує, що країни з вищою 
продуктивністю праці завжди були світови-
ми економічними лідерами [1–3]. 

При низькій продуктивності економіка 
країни може бути конкурентоспроможною 
тільки за умови зниження заробітної плати і 
девальвації національної валюти. Маніпу-
лювання курсом валюти для зниження її 
курсу не є ефективною конкурентною стра-
тегією. Спроби вирішення проблем, пов’яза-
них з конкурентоспроможністю товарів, за 
рахунок девальвації національної грошової 
одиниці означають не що інше, як спробу 
конкурувати за допомогою зниження заробі-
тної плати і життєвих стандартів, а не за 
рахунок підвищення продуктивності праці, 
що підтверджується сучасним станом еко-
номіки України [4–6]. 

Сутністю управління продуктивністю 
праці є створення умов для її зростання. 
Водночас підвищення продуктивності являє 
собою процес змін в економіці. Тому для її 
підвищення необхідно управляти змінами, 
тобто генерувати, мотивувати, стимулювати 
їх. При цьому важливим є планування і ко-
ординування масштабів та інтенсивності 
змін в усіх основних організаційних елемен-
тах, включаючи зайнятість, структуру кадрів, 
кваліфікацію й освіту, технологію й устатку-
вання, продукцію та ринки збуту. Ці зміни 
мають сприяти як зростанню продуктивнос-

0  Семенов А.Г., Шарко А.І., Закаблук Г.О., 2012 

ті, так і підвищенню ефективності діяльності 
організацій. Орієнтація на досягнення най-
вищих кінцевих результатів є оптимальним 
стилем створення системи управління про-
дуктивністю й оперування нею. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – управління продуктивністю 

праці для створення умов її зростання на 
машинобудівному підприємстві. 

III. Результати 
Основними функціями управління проду-

ктивністю є визначення цілей, організація 
програми і напрямів підвищення продуктив-
ності праці. На основі проведеного дослі-
дження стану, динаміки та факторів продук-
тивності праці пропонуємо модель поетап-
ної програми підвищення продуктивності 
праці для ЗАТ “ЗАЗ” (рис. 1). 

Упровадження такої програми на ЗАТ “ЗАЗ” 
для досягнення мети зростання продуктив-
ності праці передбачає виконання таких ос-
новних завдань: 
– збільшення обсягів виробництва основ-

них видів продукції; 
– зниження обсягів витрат праці на оди-

ницю продукції; 
– удосконалення системи управління пер-

соналом; підвищення рівня трудової мо-
тивації працівників та створення сприя-
тливого соціально-психологічного кліма-
ту в колективі підприємства тощо. 

Важливою частиною роботи з виконання 
програми підвищення продуктивності є без-
посередній оперативний та підсумковий ко-
нтроль керівника підприємства за виконан-
ням визначених заходів. Такий контроль 
повинен здійснюватись на кожному з етапів 
реалізації програми. 
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Етап 1. Розроблення концепції підвищення продуктивності праці на підприємстві (постановка завдання)

Етап 2. Формування інформаційної бази для вирішення завдань з управління продуктивністю праці

Етап 3. Розроблення організаційної структури, що забезпечить розроблення і реалізацію рішень щодо управління
продуктивністю праці

Етап 4. Визначення переліку показників для оцінювання стану та тенденцій продуктивності праці

Етап 5. Оцінювання існуючого стану продуктивності праці та визначення значення факторів, що його формують

Етап 6. Розроблення заходів щодо покращання значення кожного фактора, що впливає на продуктивність праці.
Визначення прогнозованого рівня показників продуктивності праці

Етап 7. Організаційне виконання запланованих заходів. Оперативний контроль за їх виконанням

Етап 8. Узагальнення та аналіз результатів ефективності впроваджуваних заходів. Створення системи контролю за
виконанням прийнятих рішень

 
 

Рис. 1. Модель програми управління підвищенням продуктивності праці ЗАТ “ЗАЗ” 
 
Основними шляхами підвищення продук-

тивності праці на ЗАТ “ЗАЗ” є: інтенсифікація 
виробництва, впровадження нових технології 
виробництва, підвищення рівня фондо- та 
енергоозброєності праці, оновлення матері-
ально-технічної бази підприємств, раціона-
льне співвідношення факторів виробництва, 
поглиблення концентрації та спеціалізації 
підприємств, посилення трудової мотивації 
працівників, підвищення рівня оплати праці 
на підприємствах, упровадження програм 
підвищення продуктивності праці [7]. 

В умовах ринкової економіки все більшо-
го значення набувають розроблення й 
упровадження програм управління продук-
тивністю праці. Успішна реалізація довго-
строкових програм управління значною мі-
рою зумовлена якістю процесу планування 
на ранніх стадіях розроблення програм. 

Цілями програми для ЗАТ “ЗАЗ” є такі: 
– ефективне використання людських ре-

сурсів; 
– мінімізація втрат виробництва; 
– створення ефективної системи вимірю-

вання продуктивності праці. 
Кожен підхід щодо підвищення продукти-

вності праці охоплює: 
– організаційні форми підвищення продук-

тивності праці; 
– сфери підвищення продуктивності праці; 
– засоби і методи підвищення продуктив-

ності праці. 
Структурними елементами процесу підви-

щення продуктивності праці на ЗАТ “ЗАЗ” є [8]: 
– оцінювання й аналіз організаційної систе-

ми, для якої розробляють програму. При 
цьому необхідно визначити внутрішні мо-
жливості організації, виявити її слабкі і си-
льні сторони, ураховуючи передбачувані 
зміни ринкового середовища; 

– оцінювання зовнішніх умов діяльності 
організаційної системи, які можуть 
вплинути на проектування і розроблен-
ня програми; 

– стратегічне планування. На цьому етапі 
забезпечується узгодження цілей, за-
вдань управління продуктивністю праці 
на період 3–5 років. Доцільно виділити 
першочергові завдання, важливі для по-
дальшого розвитку організації; 

– розроблення критеріїв результативності 
програми. Необхідно визначити конкре-
тні вимірники, критерії, нормативи, за 
якими необхідно оцінювати заходи щодо 
управління продуктивністю; 

– виявлення й аналіз резервів підвищення 
продуктивності праці. Визначення всіх 
матеріальних та організаційних засобів 
розвитку організації; 

– розроблення проекту, що передбачає пос-
лідовність виконання робіт, оцінювання ви-
трат, функції виконавців, питання управ-
ління проектом, аналіз витрат і вигод; 

– розроблення планових заходів щодо 
подальшого підвищення продуктивності 
праці; 

– розроблення ефективної системи мате-
ріального стимулювання досягнення за-
планованих показників продуктивності 
праці; 

– зведення всіх результатів планування в 
єдиний загальний план; 

– залучення відповідних працівників щодо 
конкретних заходів упровадження; 

– контроль за реалізацією заходів і регу-
лювання їх виконанням. 

З метою реалізації резервів підвищення 
продуктивності праці на ЗАТ “ЗАЗ” пропону-
ємо регламентну систему управління проду-
ктивністю праці на підприємстві (рис. 2). 
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У табл. 1 наведено перелік робіт, відпо-

відальних підрозділів та посадових осіб ЗАТ 
“ЗАЗ” у системі управління продуктивністю 
праці. 

Таблиця 1 
Перелік робіт і відповідальних підрозділів та посадових осіб ЗАТ “ЗАЗ” 

у системі управління продуктивністю праці 
Код 

робіт Зміст етапів і робіт Виконавці Форма виконання  
та завершення робіт 

Етап 1. Постановка мети 

1–2 
Постановка довгострокових 
цілей 

Відділ маркетингу, ПЕВ, відділ організації виробни-
цтва, ВГК, ВГТ, керівники підприємства та підрозді-
лів, група продуктивності праці 

Перелік довгострокових 
цілей 

2–3 Формування ключових завдань 
усього підприємства 

Керівник підприємства, група продуктивності праці Перелік ключових за-
вдань підприємства 

3–4 Визначення завдань підрозділів Керівники підрозділів, група продуктивності праці Завдання підрозділів 

4–5 Визначення завдань кожного 
працівника 

Група продуктивності праці, менеджери виробничих 
підрозділів 

Завдання працівників 

Етап 2. Розроблення стратегії 

5–6 Розроблення загальної страте-
гії 

Відділ маркетингу, керівник підприємства, група 
продуктивності праці 

Загальна стратегія 

6–7 Розроблення стратегій вироб-
ничих підрозділів 

Керівники підрозділів, група продуктивності праці Стратегії виробничих 
підрозділів 

7–8 Розроблення функціональних 
стратегій 

Група продуктивності праці, менеджери виробничих 
підрозділів 

Функціональні стратегії 

9–10 Прогноз розвитку внутрішніх 
факторів 

ПЕВ, відділ організації виробництва, виробничий 
відділ, ВЕК, ВЕТ, група з продуктивності праці, ВУП 

Прогноз розвитку внут-
рішніх факторів 

10–11 
Розроблення прогнозних стати-
стичних моделей продуктивно-
сті праці 

Фінансовий відділ, група з продуктивності праці, ВІ Прогноз моделі продук-
тивності праці 

Етап 3. Планування 

11–12 
Проектування заходів щодо 
досягнення стандартів продук-
тивності праці 

ВПЗП, ПЕВ, відділ організації виробництва, ВЕТ, 
керівники підрозділів, група продуктивності праці 

Заходи 

12–13 
Проектування заходів щодо 
підвищення продуктивності в 
цілому по підприємству 

ПЕВ, відділ організації праці, БТН, керівники під-
розділів, група продуктивності праці 

Проекти заходів 

14–15 

Проектування заходів щодо 
підвищення продуктивності 
праці на кожному робочому 
місці 

Відділ організації праці, БТН, ВЕТ, група продукти-
вності праці, менеджери виробничих підрозділів 

Терміни, відповідальні 
особи 

Етап 4. Організація 

16–17 
Розроблення програми реалі-
зації планів підвищення проду-
ктивності праці 

ПЕВ, відділ організації праці, керівники підрозділів, 
група продуктивності праці, менеджери виробничих 
підрозділів, ВІ 

Програми підвищення 
продуктивності 

17–18 

Інтеграція в часі і просторі ре-
сурсів підприємства для вико-
нання розроблених програм і 
заходів 

Керівник підприємства, керівники підрозділів, група 
з продуктивності праці, менеджери виробничих 
підрозділів ПЕВ, відділ організації праці, виробни-
чий відділ, керівник підприємства, керівники підроз-
ділів, менеджери виробничих підрозділів 

Оптимальне викорис-
тання ресурсів 

18–19 
Регламентація роботи робочих 
груп з продуктивності праці в 
підрозділах 

Керівники підрозділів, група продуктивності праці Регламенти роботи 

Етап 5. Мотивація 

19–20 
Розроблення системи матеріа-
льного стимулювання зростан-
ня продуктивності праці 

ВПЗП, керівник підприємства, керівники підрозділів, 
фінансовий відділ, соціологічна служба 

Система матеріального 
стимулювання 

21–22 
Оцінювання рівня продуктивно-
сті праці 

ВПЗП, ПЕВ, відділ організації виробництва, БТН, 
керівники підрозділів, група продуктивності праці, 
менеджери виробничих підрозділів 

Рівень продуктивності 
праці 

22–23 Здійснення корегувальних дій БТН, керівники підрозділів, група продуктивності 
праці, менеджери виробничих підрозділів 

Корегування 

23–24 
Контроль після реалізації захо-
дів щодо підвищення продукти-
вності праці 

Керівники підрозділів Результати контролю 

Умовні позначення: ПЕВ – планово-економічний відділ; ВГК – відділ головного конструктора; ВГТ – відділ головного 
технолога; ВПЗП – відділ праці і заробітної плати; ВУП – відділ управління персоналом; БТН – бюро технічного норму-
вання; ВІ – відділ інформації. 

 
У рамках пропозицій щодо вдосконален-

ня системи оплати праці на ЗАТ “ЗАЗ” про-
понуємо розробити та запровадити бонусну 
систему оплати праці і стимулювання. 

Бонус являє собою заздалегідь обумов-
лену заохочувальну виплату працівникові за 
визначені досягнення в праці. Цікаво від-

значити, що слово “бонус” запозичене з ла-
тинської мови й у перекладі означає “гар-
ний”. У сфері заохочень цей термін позна-
чає грошову винагороду, виплачувану пра-
цівникові за успішне виконання своїх трудо-
вих обов’язків. 
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Запровадження бонусної системи заохо-
чення дає змогу зацікавити працівників у 
кінцевих результатах своєї праці. 

Отже, із працівником організації заздале-
гідь обумовлюють розмір винагороди, яку 
він одержить за результати своєї успішної 
роботи. Розмір бонуса може бути вираже-
ний або у твердій фіксованій сумі, або ви-
значений як заздалегідь установлений від-
соток від прибутку організації. Сума бонус-
ної виплати може бути досить значною, ча-
сом вона дорівнює розміру заробітної плати 
за місяць або ще більший період. Визнача-
ють умови, за яких ця виплата буде здійс-
нена. Оскільки бонусна система заохочення 
ніяк не регулюється законодавством, то всі 
умови, що стосуються таких виплат, зале-
жать від бажання і можливості роботодавця. 

Період для виплати бонуса теж установ-
лює роботодавець. Бонусна виплата здійс-
нюється за підсумками роботи за місяць, за 
рік або після закінчення виконання конкрет-
ного завдання. 

Бонусний фонд, з якого здійснюються 
виплати, формується у відсотках від прибу-
тку, отриманого за результатами господар-
ської діяльності організації. 

Перевагою бонусної системи є її гнуч-
кість, оскільки критерії, за якими виплачу-
ються бонуси, можна легко змінювати. Крім 
того, до переваг цієї системи варто зараху-
вати й те, що її застосування сприяє зни-
женню плинності кадрів, що дуже важливо в 
сучасних умовах. Адже якщо співробітникові 
пообіцяли бонуси у своїй фірмі, його вже 
буде складно переманити в іншу. 

Звичайно, система бонусів не позбавле-
на і недоліків. Наприклад, якщо прибуток не 
виправдав надій роботодавця, а розмір бо-
нусів фіксований, то роботодавець може 
зазнати серйозних збитків. 

Щоб система бонусів працювала і дава-
ла очікувану користь, необхідно створити 
певні правила її використання, зрозумілі 
співробітникам та економічно обґрунтовані. 

Трудове законодавство не зобов’язує 
роботодавця юридично оформлювати по-
рядок виплати обіцяних працівникові бону-
сів. Однак таке оформлення буде бажаним 
як для працівника, так і для самого робото-
давця. 

Можна включити умови про виплату бо-
нусів до трудового договору. Однак це не 
дуже вигідно роботодавцеві, оскільки в цьо-
му випадку бонус набуває вигляду стиму-
лювальної виплати, а отже, враховується 
при розрахунку середнього заробітку пра-
цівника. Це, у свою чергу, призводить до 
зростання розміру відпускних, оплати лікар-
няних та інших аналогічних виплат, які на-
лежать працівникові в період збереження за 
ним середнього заробітку. Отже, включення 
умов про виплату бонусів до трудового до-

говору спричинить збільшення витрат орга-
нізації з оплати праці. 

Якщо з працівниками укладати не трудо-
ві, а цивільно-правові договори, у яких пе-
редбачаються порядок і умови виплати бо-
нусів, то контрольні органи без зусиль 
з’ясують, що за такими цивільно-правовими 
договорами криються трудові відносини з 
усіма наслідками, які з цього випливають. 

Є ще один варіант оформлення порядку 
виплати бонусів. Організація може запропо-
нувати працівникові зареєструватися як ін-
дивідуальному підприємцю й укласти з ним 
цивільно-правовий договір, у якому перед-
бачити бонусну виплату. При цьому роботу, 
виконувану співробітником, будуть регулю-
вати норми цивільного права. Це простіше 
для роботодавця, але не зовсім зручно для 
працівника. Працівник може і не погодитися 
стати підприємцем, оскільки статус індиві-
дуального підприємця передбачає додатко-
ві зобов’язання з вирахування та сплати 
податків. Навіть за відсутності доходів йому 
доведеться подавати податкові декларації 
за цими податками. 

Найзручнішим варіантом і для роботода-
вця, і для працівника є передбачення в тру-
довому договорі можливості нарахування 
працівникові бонусних виплат. А всі істотні 
умови щодо порядку визначення розміру 
бонусів та їх одержання має сенс детально 
прописати в окремій угоді між організацією і 
працівником або визначити такі умови в ін-
шому локальному нормативному акті орга-
нізації. Таким локальним актом може стати 
Положення про виплату бонусів. У цьому 
положенні доцільно передбачити порядок 
формування бонусного фонду, визначити 
спосіб розрахунку індивідуального розміру 
бонусів, домовитися про умови, за яких бу-
де зроблено їх виплату. 

Тут також можна передбачити і право 
роботодавця на скорочення або позбавлен-
ня працівника бонусних виплат, зробити за-
стереження на випадок зменшення прибутку 
організації, звільнення співробітника тощо. 

Необхідно врахувати і ту обставину, що у 
працівника у разі виникнення суперечностей 
немає можливості звернутися до суду, оскі-
льки виплата бонусів є не обов’язком, а 
правом роботодавця. 

Бонусний фонд цеху залежить від варто-
сті продукції, виробленої всіма працівника-
ми підрозділу. Індивідуальну частку кожного 
з членів колективу визначають з урахуван-
ням: 
– кількості нарахованих балів (оцінювання 

праці в балах здійснюють керівники лі-
нійних підрозділів); 

– кількості робочих днів; 
– стажу роботи на підприємстві (протягом 

першого року роботи коефіцієнт надбав-
ки за стаж збільшується щомісяця, а да-
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лі – поетапно шляхом щорічних надба-
вок до заробітної плати протягом пер-
ших п’яти років і одноразових надбавок 
після 10 і 15 років); 

– професії і кваліфікації (кількість зароб-
лених балів залежить від виду роботи, 
виконуваної в цеху). 

Крім заохочення, передбачені й санкції: 
зменшення кількості балів або позбавлення 
частини бального приробітку (до 100%). 

Знятий із працівника, який провинився, бо-
нусний фонд розподіляють між іншими пра-
цівниками пропорційно до зароблених ними 
“балоднів”. 

Стосовно ЗАТ “ЗАЗ” доцільним є викори-
стання таких видів бонусних виплат. Нара-
хування бонуса працівникам підрозділу ГРП 
“Арматурне виробництво” здійснюється за 
виконання кожного з показників у розмірах, 
встановлених у табл. 2. 

Таблиця 2 
Показники та розміри для нарахування бонуса  

за виконання основних результатів виробничо-господарської діяльності 
Показники виробничо-господарської діяльності Розмір бонуса, % 

Виконання планового завдання з виробництва автомобілів по ЗАТ “ЗАЗ” 10 
Виконання встановленого завдання щодо прибутку ЗАТ “ЗАЗ” 10 
Виконання номенклатурного плану виробництва (робіт, послуг), установленого рівня якості, 
у тому числі номенклатури інвестиційної програми за напрямами діяльності 10 

Виконання планованих фінансових результатів роботи ГРП 10 
Відсутність невідповідностей вимогам ІSО 9001: 2000 10 

 
Нарахування бонуса за показником “Вико-

нання встановленого завдання щодо прибу-
тку” ГРП “Арматурне виробництво” здійсню-
ється за умови виконання його наростаю-

чим підсумком з початку року, залежно від 
рівня його виконання за такою шкалою 
(табл. 3): 

Таблиця 3 
Шкала для нарахування бонуса 

Рівень виконання показника, % Розмір нарахування бонуса, % 
Від 100 до 110 включно 10 
Понад 110 до 120 включно 15 
Понад 120 20 

 
За умови перевищення рівня виконання 

показника за місяць порівняно з рівнем його 
виконання наростаючим підсумком з початку 
року за кожен відсоток перевищення нарахо-
вується додатковий бонус у розмірі 0,5%. 

У табл. 4 наведено види порушення тру-
дової дисципліни, за які передбачається 
зниження бонусних виплат. 

Таблиця 4 
Розміри зниження бонуса працівникам ЗАТ “ЗАЗ” за порушення трудової дисципліни 

Вид порушення Розмір зниження бонуса, % 
Запізнення на роботу до 5 хв 25 
Повторне запізнення до 5 хв у поточному місяці або запізнення до 10 хв 50 
Третій випадок запізнення до 5 хв, повторне запізнення до 10 хв або запізнення 
понад 10 хв 

100 

Передчасне залишення робочого місця: 
– до 5 хв; 
– до 10 хв; 
– понад 10 хв 

 
25 
50 

100 
Прогул, розкрадання, поява на роботі в стані алкогольного сп’яніння, розпиття 
на території заводу спиртних напоїв 

100 

Інші порушення До 100 (за наказом  
або розпорядженням) 

 
Встановлення бонуса за підвищення рів-

ня якості продукції ЗАТ “ЗАЗ” вводиться з 
метою створення сприятливих умов і мате-
ріальної зацікавленості працівників, для мо-
тивації їх діяльності, спрямованої на випуск 
якісної продукції. 

Стимулювання у вигляді виплати бонусів 
визначає порядок корегування обсягу заро-
бітної плати підрозділу залежно від досягну-
того рівня якості. Корегуванню підлягає за-
гальна сума додаткової оплати праці, виді-
лена підрозділові за результатами роботи 

за місяць. Для оцінювання якості продукції, 
що виготовляється підрозділом, у процесі 
виробництва вводиться показник рівня яко-
сті у виробництві (кількість дефектів на 1000 
виробів зробленої продукції). Норматив рів-
ня якості у виробництві встановлює відділ 
контролю за якістю. Показник визначають за 
такою формулою: 

 Д = Кдеф. /Пс. × 1000, (1) 

де Кдеф. – сумарна кількість дефектів, 
виявлених у процесі виробництва в цеху – 
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виробнику продукції й у цехах – споживачах 
продукції цього цеху за місяць; 
 Пс. – сумарна кількість виробленої це-
хом продукції за місяць. 

Щоденний облік дефектів, виявлених у 
процесі виробництва продукції, здійснюють 
працівники відділу контролю за якістю. За-
гальний розмір суми додаткової оплати під-
розділів корегується (збільшується або зме-

ншується, але не більше ніж на 10%) зале-
жно від виконання показника рівня якості 
виготовленої підрозділом продукції у звіт-
ному місяці. 

Збільшення або зменшення загального 
розміру суми додаткової оплати підрозділу і 
надбавки начальника цеху залежно від рів-
ня виконання показника якості по підрозділу 
здійснюється за такою шкалою (табл. 5). 

Таблиця 5 
Шкала збільшення або зменшення загального розміру суми  
додаткової оплати підрозділу і надбавки начальника цеху 

Відсоток виконання 
показника 

Коефіцієнт зниження (підвищення) 
суми додаткової оплати 

Відсоток виконання 
показника 

Коефіцієнт зниження (підвищення) 
суми додаткової оплати 

75 0,90 100 1,00 
80 0,92 105 1,02 
85 0,94 110 1,04 
90 0,96 115 1,06 
95 0,98 120 1,08 
– – 125 1,10 

 
Таким чином, ЗАТ “ЗАЗ” зацікавлює своїх 

працівників у випуску якісної продукції, що 
впливає не тільки на підвищення мотивації 
працівників, а й на підвищення ефективності 
роботи всього підприємства. 

Стосовно ЗАТ “ЗАЗ” можуть бути запро-
поновані ще й такі типи бонусів: 
– бонус за зниження витрат на виробниц-

тво продукції (автомобілів, запасних ча-
стин, товарів народного споживання 
тощо) порівняно з діючим нормативом; 

– бонус за зниження витрат на закупівлю 
матеріальних і енергетичних ресурсів; 

– бонус за економію від використання бю-
джетів виробничо-господарської діяль-
ності щодо планового бюджету, скоре-
гованого на фактичний випуск; 

– бонус за одержання прибутку, отрима-
ного від іншої діяльності (виконання ро-
біт і послуг за замовленнями та угода-
ми, реалізація невикористаного устатку-
вання тощо). 

Цікавою є започаткована підприємством 
практика, орієнтована на посилене й інтен-
сивне заохочення раціоналізаторських про-
позицій працівників окремих підрозділів, які 
спрямовані, як правило, на зниження собі-
вартості продукції та витрат, а також скоро-
чення кількості технологічних операцій. То-
му особливо актуальним напрямом стиму-
лювання працівників у рамках бонусної сис-
теми може бути виплата бонусу за виконан-
ня особливо важливого завдання, що веде 
до вищеперелічених ефектів. Ця модель 
заохочення за працю передбачає два види 
стимулювання працівників, а саме: 
– персональну надбавку на період вико-

нання особливо важливого завдання; 
– премію за виконання особливо важливо-

го завдання. 
Персональна надбавка за виконання 

особливо важливого завдання на період його 
виконання може бути встановлена констру-

кторам, технологам, керівникам структурних 
підрозділів і фахівцям, від яких безпосеред-
ньо залежить вирішення конкретних за-
вдань. Це може бути команда, що склада-
ється з групи фахівців. Персональна надба-
вка встановлюється з метою концентрації 
зусиль працівників на прискоренні вирішен-
ня найважливіших проблем на найбільш 
складних і відповідальних етапах роботи: 
– розроблення, впровадження і випуск 

нових видів продукції; 
– упровадження високопродуктивного устат-

кування і прогресивної технології; 
– інші роботи, що забезпечують значну 

економію трудових і матеріальних ресу-
рсів, або роботи, до яких висуваються 
особливі вимоги щодо термінів та якості. 

Персональна надбавка встановлюється 
на плановий термін виконання особливо 
важливого завдання. У тих випадках, коли 
завдання виконане якісно і раніше за вста-
новлений планом термін, сума надбавки, що 
підлягає виплаті, визначається за плановим 
терміном і виплачується повністю. 

Персональна надбавка працівникові 
встановлюється в розмірі до 50% тарифної 
ставки (посадового окладу) і виплачується з 
фонду оплати праці. Підставою для встано-
влення працівникам персональної надбавки 
є подання, оформлене керівником структур-
ного підрозділу і погоджене з директором 
департаменту за напрямом діяльності. 
Оформлене подання направляють у депар-
тамент організації праці та персоналу для 
підготовки проекту наказу. 

Персональна надбавка нараховується у 
відсотках до тарифної ставки (посадового 
окладу) з урахуванням фактично відпрацьо-
ваного часу в обліковому періоді. 

Персональна надбавка може бути змен-
шена або скасована повністю наказом голо-
ви правління при недотриманні термінів ви-
конання або незадовільній якості виконува-
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ного завдання в цілому чи на окремих ета-
пах та при інших недоліках у роботі. 

Преміюванню за виконання особливо 
важливого завдання підлягають працівники 
ЗАТ “ЗАЗ”, які виявили себе під час вико-
нання особливо важливих завдань, хоча це 
й не передбачено іншими чинними у ЗАТ 
положеннями. 

Особливо важливими завданнями, за ви-
конання яких працівникам може бути випла-
чена премія, за чинним Положенням, є такі: 
– упровадження нової техніки і технології; 
– підготовка та виробництво нових видів 

продукції; 
– усунення перебоїв у постачанні матері-

алів і комплектуючих, що трапилися не з 
вини працівників підрозділів, які несуть 
за це відповідальність, з метою запобі-
гання зупинкам та простою виробницт-
ва; 

– підвищення культури виробництва та 
забезпечення чистоти й порядку на те-
риторії підприємства; 

– роботи з найбільш ефективного викори-
стання ресурсів підприємства (як трудо-
вих, так і матеріальних); 

– інші роботи. 
Виплата премії за виконання особливо 

важливого завдання здійснюється з прибут-
ку, що залишився в розпорядженні підпри-
ємства. 

Також цікавою практикою стимулювання 
робітників до високопродуктивної праці та 

формування сприятливого психологічного 
клімату може бути проведення конкурсів 
професійної майстерності, грошові виплати, 
які можуть стати ще одним засобом удоско-
наленого та прогресивного стимулювання. 

Конкурс професійної майстерності – це 
форма індивідуального змагання, яка періо-
дично проводиться серед працівників різних 
професій і посад, за спеціально розробле-
ними умовами. Участь у конкурсі дає пра-
цівникам можливість творчо виявити своє 
вміння, кмітливість і знання своєї справи. 
Одним із принципів проведення конкурсу є 
гласність. У конкурсі беруть участь високок-
валіфіковані фахівці віком не старше від 
45 років, які мають достатню теоретичну 
підготовку і практичні навички, високі виро-
бничі показники, не порушували трудову 
дисципліну і правила охорони праці. 

У ЗАТ “ЗАЗ” розроблена і діє система 
матеріального заохочення за економію кон-
кретних видів матеріальних і паливно-
енергетичних ресурсів порівняно з установ-
леними нормами, що здійснюється за раху-
нок раціональних витрат і дбайливого став-
лення до них, а також за рахунок розроб-
лення та впровадження організаційно-
технічних заходів і прогресивних технологі-
чних процесів. 

У табл. 6 розглянуто відсоткові значення 
вдосконаленого додаткового стимулювання 
персоналу за різними напрямами стимулю-
вання. 

Таблиця 6 
Основні напрями стимулювання робітників ЗАТ “ЗАЗ” 

Основні напрями стимулювання робітників ЗАТ “ЗАЗ” Сума відсотка преміальної виплати від сере-
дньої заробітної плати одного працівника, % 

Преміювання переможців трудового змагання 20 
Преміювання за укладання вигідних для цеху контрактів 25 
Преміювання за розроблення творчих ідей 50 
Одноразове заохочення за виконання важливих виробничих завдань 50 
Нагорода робітників за збір, здавання та реалізацію неметалевих від-
ходів 20 

 
Крім того, великою популярністю в ЗАТ 

“ЗАЗ” користується преміювання керівників. 
Можливе встановлення такої диференціації 
збільшення посадових окладів керівників за 
зростання обсягів продажів наростаючим 
підсумком з початку року порівняно з відпо-
відним періодом попереднього року: при 
зростанні обсягів продажів на 5% – на 10%; 
понад 5% – на 15%; понад 10% – на 20%. 
Обов’язковими умовами збільшення поса-
дового окладу керівника за зростання обся-
гів виробництва є зростання обсягу реалізо-
ваної продукції у фактичних цінах. При не-
виконанні перелічених показників або зни-
женні темпів зростання обсягів виробництва 
порівняно з відповідним періодом поперед-
нього року керівникові відновлюють первіс-
ний оклад. 

Керівникам підприємств можуть установ-
люватися надбавки за тривалість безперер-

вної роботи в таких розмірах: від 1 до 5 ро-
ків – 5%; від 5 до 10 років – 10%; від 10 до 
15 років – 15%; понад 15 років – 20% поса-
дового окладу керівника. 

Преміювання керівника здійснюється за 
умови виконання таких показників: зростан-
ня обсягу реалізованої продукції – до 50%; 
виконання плану щодо прибутку – до 25%; 
зниження витрат обігу – до 25% посадового 
окладу керівника. Також дирекцією можуть 
бути встановлені інші показники преміюван-
ня керівника, пов’язані з ефективністю ро-
боти підприємства. При невиконанні обсягу 
реалізації продукції 50% премії, нарахованої 
за інші основні показники, резервуються і 
виплачуються за умови виконання зазначе-
ного показника до кінця поточного року. За-
гальна сума премії керівника у визначеному 
періоді не може перевищувати суму виплат 
за його посадовим окладом за цей період. 
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Результати виконаного дослідження й 
узагальнення досвіду промислового впро-
вадження прикладних розробок в умовах 
ЗАТ “ЗАЗ” показали, що мотиваційний поте-
нціал системи оплати і стимулювання праці 
може бути істотно підвищений, якщо тради-
ційні форми і методи оплати та стимулю-
вання праці робітників підприємства допов-
нюються комплексом нетрадиційних удо-
сконалених підходів, вибір яких визначаєть-
ся необхідністю вирішення тих чи інших кон-
кретних завдань виробництва. З-поміж них: 
нагорода працівників за реалізацію творчих 
ідей, ініціатив та укладення вигідних контра-
ктів; заохочення за розроблення і впрова-
дження нових пропозицій і рекомендацій, 
спрямованих на підвищення ефективності 
роботи підприємства; виплата бонусів за 
різними напрямами діяльності робітників. 

На підставі розрахунків можна зробити 
такі висновки. За рахунок запровадження 
автоматизації та зменшення кількості пра-
цюючих на 18,38% або на 3176 осіб, та збі-
льшення середньої заробітної плати одного 
працівника на 5,75% за рахунок впрова-
дження акордно-преміальної системи опла-
ти праці прогнозується збільшення продук-
тивності праці на 36,12%. 

Ось чому посилення стимулювальної 
спрямованості оплати праці стає можливим 
за умови органічного взаємозв’язку величи-
ни заробітної плати із кінцевими вартісними 
результатами виробництва. Кінцевими ре-
зультатами (цілями) можуть бути: зростання 
продуктивності праці; підвищення технічного 
рівня і якості продукції; зниження собіварто-
сті продукції та економія всіх видів витрат 
тощо. 

Матеріальне стимулювання результатів 
праці має спиратися на впровадження су-
часних прийомів і методів раціоналізації ви-
робництва: створення автономних робочих 
бригад; гнучкий режим виробництва; запро-
вадження різних форм участі працівників у 
прибутках і справах підприємства. На під-
вищення продуктивності праці й ефективно-
сті мусять “працювати”: надбавки за склад-
ність і напруженість роботи; премії за еко-
номію матеріальних ресурсів, впровадження 
нової техніки; винагороди за підсумками ро-
боти за рік. 

Одна із найскладніших сучасних про-
блем у сфері оплати праці – пошук надійних 
фінансових джерел, необхідних для підви-
щення рівня заробітної плати працівників. 
Серед них вирішальне значення матимуть: 
зміна структури коштів і витрат виробництва 
за рахунок зниження податків, цін на енер-
гоносії, зменшення різних “накруток”; зни-
ження банківських кредитних відсотків; зро-
стання продуктивності й ефективності праці 
на базі передових технологій; вивільнення 

відносно надлишкової кількості працівників, 
де це потрібно. 

Стимулювання продуктивності праці пе-
редбачає не тільки чітку організацію вироб-
ничих і трудових процесів у системі вироб-
ництва, а й ефективне нормування праці, 
яке покликане, з одного боку, захищати 
працівника від спроби роботодавця нав’язу-
вати йому надмірні вимоги до темпу і ритму 
роботи, з іншого – захищати роботодавця 
від намагань працівників знизити встанов-
лені їм трудові параметри. Пропонуємо для 
ЗАТ “ЗАЗ” нормування праці й раціонального 
використання робочої сили, зокрема шля-
хом: 
– змін в організації виробництва і праці; 
– забезпечення продуктивної зайнятості; 
– нормування й оплати праці, встанов-

лення прогресивних форм, систем, роз-
мірів заробітної плати та інших видів 
трудових виплат (доплат, надбавок, 
премій та ін.); 

– встановлення гарантій, компенсацій, 
пільг; 

– участі трудового колективу у формуван-
ні, розподілі й використанні прибутку пі-
дприємства (якщо це передбачено ста-
тутом); 

– встановлення оптимального режиму 
роботи, тривалості робочого часу й охо-
рони праці; 

– забезпечення житлово-побутового, куль-
турного, медичного обслуговування, ор-
ганізації оздоровлення й відпочинку 
працівників; 

– гарантій діяльності профспілкової чи 
інших представницьких організацій пра-
цівників. 

Доцільно вдосконалювати організацію 
оплати праці та матеріального стимулюван-
ня, подолати відчуження людини від засобів 
і результатів виробництва, обґрунтовано 
розробляти стратегію розвитку підприємст-
ва. 

IV. Висновки 
1. Таким чином, проведене дослідження 

з ефективності використання трудових ре-
сурсів дало змогу відповісти на питання що-
до подальшої діяльності ЗАТ “ЗАЗ”. У ході 
дослідження було запропоновано два осно-
вні напрями вдосконалення організації ма-
теріального стимулювання: 
– використати гнучкі системи оплати праці 

та стимулювання; 
– застосовувати на підприємстві бонусну 

систему оплати праці як основу соціа-
льної безпеки та основний важіль висо-
копродуктивної й ефективної праці. 

2. Поліпшення технічної організації виро-
бництва й праці досягається шляхом підви-
щення норм праці й розширення зон обслу-
говування; зменшення кількості робітників, 
які не виконують норми; спрощення струк-
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тури управління; підвищення рівня спеціалі-
зації виробництва; збільшення питомої ваги 
висококваліфікованих фахівців у загальній 
частці працюючих. 

3. Доведено, що зростання продуктивно-
сті праці залежить не тільки від зусиль пра-
цівників, а й від технічних факторів вироб-
ництва. У колишній економічній системі за-
безпечувалося зростання фондоозброєності 
праці, яка поряд з іншими факторами, була 
основою зростання випуску продукції. Цьо-
му відповідала й техніка розрахунків заробі-
тної плати при впровадженні техніко-
технологічних нововведень. Основною сис-
темою оплати праці працівників на вироб-
ництві була відрядна заробітна плата в тіс-
ному взаємозв’язку з нормуванням праці, 
перегляд норм при зміні технічних парамет-
рів виробництва й праці забезпечував опла-
ту робочої сили в тих рамках, які дозволяли 
втримувати її планове співвідношення із 
зростанням продуктивності праці. 

Таким чином, підвищення продуктивності 
праці на ЗАТ “ЗАЗ” можливе за рахунок за-
стосування нової технології, автоматизації 
виробництва, використання спеціалізованих 
виробничих методів, прийняття доцільних 
управлінських рішень керівниками й раціо-
нальної організації праці на підприємстві. 
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Семенов А.Г., Закаблук А.А., Шарко А.И. Управление производительностью труда на 
машиностроительном предприятии” 

В статье рассмотрены основные направления повышения производительности труда на 
ЗАО “ЗАЗ”. Самым эффективным направлением повышения производительности труда яв-
ляется создание новой системы стимулирования труда: бонусная система, надбавки за ка-
чество продукции и стаж роботы на предприятии. 

Ключевые слова: производительность труда, управление, мотивация, стимулирование, 
бонусная система. 

Semenova A., Zakabluk A., Sharko A. Management of labor productivity at the machine-
building enterprise 

The basic directions of increase of labor productivity on Joint-Stock Company “ZAZ” are 
considered. The most effective directions of increase of labor productivity is creation of new system of 
stimulation of work: bonus system, extra charges for quality of production and the experience robots at 
the enterprise. 

Key words: labor productivity, management, motivation, stimulation, bonus system. 
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І. Вступ 
Останніми роками ринок мобільного та 

широкосмугового Інтернету в Україні вступив 
у фазу технологічної зрілості, амбітності біз-
нес-стратегій і зростання потреби з боку як 
бізнес-сегмента, так і домашніх споживачів у 
користуванні якісними Інтернет-послугами. 
Оскільки потенціал до зростання ринку чима-
лий, про що свідчать дані Держспецзв’язку, 
компанії-оператори зв’язку не ведуть цінових 
війн, основна мета кожної – зайняти свою ні-
шу на ринку. Тому в стратегіях телекомуніка-
ційних компаній закладено технологічний роз-
виток своїх мереж та приріст абонентської 
бази і трафіку споживання Інтернет-послуг. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути та проаналізу-

вати розвиток ринку Інтернет-послуг мобі-
льними операторами України, зокрема ди-
наміку, тенденції і перспективи. 

ІII. Результати 
Унаслідок насичення в Україні ринку мо-

більного зв’язку бізнес-стратегії операторів 

полягають, перш за все, в наданні більшої 
кількості послуг за менші гроші. Досягнення 
цієї мети передбачає мультисервісність по-
слуг та досвід і наполегливість з боку техні-
чного департаменту. Для цього всі рівні ме-
режі мають бути конкурентоспроможними як 
за якістю, так і за ефективністю капітальних 
та експлуатаційних витрат. 

Незважаючи на високу маркетингову ак-
тивність операторів мобільного зв’язку Укра-
їни, структура ринку і позиції мобільних опе-
раторів залишаються такими самими, як і в 
2010 р. – зміни часток протягом 2011 р. не 
перевищували 1 пункт. Лідером ринку є 
компанія “Київстар”, чия частка становила в 
четвертому кварталі 2011 р. 46,4%. Послу-
гами мобільного зв’язку компанії МТС кори-
стується 35,6% від усіх користувачів мобі-
льного зв’язку, третє місце за часткою ринку 
належить “life:)”, якого обрали 13,3% абоне-
нтів мереж мобільного зв’язку. Графічне 
зображення часток операторів можна поба-
чити на діаграмі (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Частки ринку мобільних операторів України0 
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Однією з основних тенденцій розвитку 

операторів мобільного зв’язку, яка збере-
жеться найближчими роками, можна вважа-
ти вихід операторів на ринок широкосмуго-
вого та мобільного Інтернету. Причиною 
такої стратегії, перш за все, є насичення 
ринку мобільного зв’язку та перспективи 
значного зростання ринку Інтернет-послуг в 
Україні. Можна відзначити, що активний ро-
звиток онлайн-додатків і онлайн-торгівлі – 
це основні фактори, які забезпечують зрос-

тання ринку широкосмугового доступу до 
Інтернету (далі – ШСД). 

Послугу ШСД можна вважати основним 
драйвером зростання ринку комунікацій у 
2011 р. Так, наприклад, прибуток від послу-
ги мобільного Інтернету дає приріст у при-
бутках у цьому сегменті мобільним опера-
торам у середньому на 25,5% щорічно. Цю 
тенденцію пропонуємо розглянути на діаг-
рамах (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2. Прибутки операторів мобільного зв’язку від послуги мобільного Інтернету в Україні, млн грн 
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Рис. 3. Приріст доходів операторів порівняно з попереднім роком, % 
 
Однак, незважаючи на стрімке зростання 

галузі, згідно зі звітами мобільних операто-
рів, поки що основну частку прибутку стано-
вить мобільний зв’язок – приблизно 70% 
доходу компаній, тоді як Інтернет, як широ-
космуговий, так і мобільний, становить усьо-
го близько 10%. 

За словами представників Держспецзв’язку, 
галузь зв’язку є однією з ключових складо-
вих економіки України і щорічно демонструє 
стабільний розвиток. За даними Держкомс-
тату, за 10 місяців 2011 р. обсяг доходів, 
отриманих суб’єктами господарювання усіх 
форм власності в галузі зв’язку, становив 
41,6 млрд грн, що на 2,2 млрд грн більше, 
ніж за аналогічний період минулого року. 
Зростання доходів спостерігається майже 
по всіх видах послуг, крім фіксованого те-
лефонного, телеграфного зв’язку і дротово-
го мовлення. 

У населення найбільшим попитом корис-
туються послуги широкосмугового доступу 
до мережі Інтернет, доходи від надання 
яких мережами мобільного зв’язку зросли 
більше ніж удвічі, а виділеними каналами 
зв’язку – майже в 1,5 раза у 2011 р. Найпо-
мітніше доходи збільшилися порівняно із 
січнем – жовтнем 2010 р. на ринку послуг 
мобільного зв’язку – на 1,6 млрд грн, а та-
кож від передачі даних та забезпечення до-
ступу до мережі Інтернет – майже на 0,5 
млрд грн. 

Якщо розглядати ринок ШСД України по-
рівняно зі світовими ринками, то рівень про-
никнення ШСД в Україну становить, за різ-
ними оцінками, від 15 до 19%, тоді як у Схі-
дній Європі він коливається від 34 до 54%, а 
в країнах Західної Європи – 61–69%. Показ-
ники Східної Європи можна вважати підста-
вою для припущення, що Україна має непо-
ганий потенціал до зростання ринку ШСД. 
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Однак для того, щоб забезпечити збере-
ження подібної тенденції до зростання, як 
існуючі, так і нові гравці на цьому ринку бу-
дуть здійснювати істотні капітальні витрати 
на розширення покриття, збільшення пропу-
скної здатності своїх мереж та маркетингову 
підтримку нової послуги. 

Станом на 2012 р. конкуренція йде не 
тільки між трьома національними провайде-
рами, які обслуговують більше ніж половину 
ринку широкосмугового Інтернету, а й на 
локальних рівнях, де кількість провайдерів в 
одному будинку доходить до п’яти–шести. 

Стратегії мобільних операторів у завойову-
ванні своєї частки ринку мало чим відрізня-
ються одна від одної. Мета кожного з них – 
зайняти свою нішу в сегменті ШСД. Страте-
гія кожної компанії передбачає будівництво і 
модернізацію мереж, посилення маркетин-
гової активності оператора в регіонах. Част-
ка “важкого” контенту, такого як відео, аудіо, 
графіка з високою якістю зображення тощо, 
має тенденцію до стабільного збільшення, 
що підтверджують наведені діаграми 
(рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Темпи зростання сумарного трафіку в мережах мобільного ШСД, ТБ/рік 
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Рис. 5. Темпи зростання сумарного трафіку в мережах мобільного ШСД, % 
 
Така тенденція до збільшення обсягів 

завантажених даних у мережах Інтернету 
неминуче призводить до виходу з ринку те-
хнічно слабких компаній. У зв’язку з цим 
оператори мають намір скуповувати діючих 
провайдерів. Таким шляхом, наприклад, 
пішли компанії МТС і Датагруп. У 2011 р. 
остання придбала кількох регіональних 
операторів. У МТС також не заперечують 
ймовірні придбання, бо стратегія компанії в 
розвитку ШСД передбачає сукупність влас-
ного будівництва й купівлі існуючих опера-
торів. 

Одним з недоліків упровадження такої 
стратегії є, перш за все, те, що більшість 
невеликих регіональних провайдерів пра-
цюють без оформлення дозволів або техні-
чних проектів. Також нові технології і знач-

ний стрибок у розвитку Інтернет-комунікацій 
передбачають великі капіталовкладення у 
технічне та технологічне забезпечення, що 
не могли собі дозволити дрібні компанії. 
Тобто, купуючи такого провайдера, компанія 
купує тільки частку ринку, а не готовий біз-
нес з модернізованою мережею. 

Якщо розглядати стратегію компанії “Киї-
встар”, то можна відзначити, що компанія 
інвестує в будівництво власної інфраструк-
тури широкосмугового доступу, спираючись 
на досвід і світові стандарти ринку. Прид-
бання будь-яких телекомунікаційних про-
вайдерів потребує часу і витрат не тільки на 
саму покупку, а і на скурпульозний аудит 
стану мереж, реальної кількості користува-
чів та отримання дозволів на використання 
частот. За витратами часу, капіталовкла-

 162 



Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
день та ризику такий процес можна прирів-
няти до побудови власної мережі з нульово-
го циклу. 

Стратегія забезпечення компанією “Київ-
стар” своєї мережі високотехнологічним об-
ладнанням пов’язана ще й з тим, що в 2011 
р. оператор був націлений на надання кліє-
нтам великого вибору актуального, швидко-
го та доступного контенту: музика, ігри, ТБ, 
відео. Керівництво компанії планує активно 
продавати цифрову музику (ексклюзивні 
релізи, нові альбоми), нові актуальні гри 
тощо. Також у стратегії оператора закладе-
но активний розвиток IPTV після отримання 
відповідної ліцензії. Так, менеджери “Київ-
стар” уже підписали низку договорів з пра-
вовласниками ТБ-контенту (телеканалами). 

Але, незважаючи на амбітні стратегії мо-
більних операторів, у найближчий рік трійка 
лідерів на ринку Інтернет-послуг, за прогно-
зами аналітиків, залишиться без змін. Ліде-
ром буде компанія “Укртелеком”. Активна 
боротьба піде за четверте, п’яте і шосте 
місця в топ-10. Потенціал ринку величезний, 
в Україні тільки 4,5 млн користувачів Інтер-
нету – це десята частина країни. Перспек-
тивними нішами для провадження Інтернет-
послуг оператори вважають міста з насе-
ленням 100 000 + і активно будують там 
свої мережі. 

У “Київстар” очікують подальшого розви-
тку широкосмугового Інтернету, але, разом з 
тим, і збільшення вимог до технічних мож-
ливостей мереж. Середня абонплата в та-
рифних планах домашнього Інтернету праг-
не до уніфікації, і на перший план уже зараз 
виходить якість обслуговування клієнта, на-
явність у провайдера цілодобової телефон-
ної підтримки. Вибір клієнта все більше схи-
ляється до мультисервісних пакетних про-
позицій, оскільки отримання усіх послуг ко-
мунікацій у “єдиній точці контакту” вигідніше 
і зручніше, ніж замовлення таких послуг у 
роздріб у різних провайдерів. Усе це свід-
чить про те, що ринок буде змінюватися, 
відбуватимуться укрупнення. 

Згідно з прогнозами експертів, протягом 
найближчих трьох років темпи зростання 
ринку будуть становити близько 40–50% на 
рік. Після цього відбудеться його насичення, 
тому що фіксований ШСД – у певному сенсі 
нішева послуга. Фактором зростання його 
споживання є поширення так званого “важ-
кого” контенту. Для споживання іншої про-
дукції в Інтернеті, скоріше за все, буде ви-
користовуватися мобільний Інтернет. Так, 
існує стійка тенденція до зростання популя-
рності смартфонів у всіх регіонах країни й у 
світі в цілому. У компаніях-продавцях мобі-
льних телефонів стверджують, що приблиз-
но 30% від загальної кількості проданих те-
лефонів припадає на смартфони (порівняно 
з 20% за 2010 р.). У мережі мобільного опе-

ратора користувач смартфона споживає до 
10 разів більше даних, ніж користувач зви-
чайного мобільного телефону. 

Проте в цілому по світу лише близько 
10% мобільних пристроїв припадає на сма-
ртфони, а це означає, що є великий потен-
ціал для подальшого зростання, бо існує 
значна потреба у використанні мобільного 
широкосмугового доступу. У майбутньому 
з’явиться більше моделей з розширеними 
можливостями передачі даних, багатофунк-
ціональних пристроїв, у тому числі з touch-
інтерфейсом, які зараз дуже популярні, що 
зумовить збільшення Інтернет-трафіку. Але 
з упевненістю можна зазначити, що мобіль-
ний інтернет та ШСД – це дві принципово 
різні послуги за своїм цільовим призначен-
ням аудиторії, і повна взаємозаміна їх най-
ближчими роками не буде спостерігатися. 
Вони розвиватимуться окремо одна від од-
ної. 

У 2011 р. ринок послуг мобільного Інтер-
нету значно розширився. В останньому ква-
рталі 2009 р. лише 2% українців, старших 
від 16 років, користувались Інтернетом че-
рез мережу мобільного зв’язку. Протягом 
2010 р. кількість таких користувачів зросла 
майже на 75% і досягла в четвертому квар-
талі 2010 р. 3,5% серед усіх українців, ста-
рших від 16 років. Найбільше користування 
мобільним Інтернетом характерно для мо-
лоді у віці 16–19 років, серед яких 14% ко-
ристується цим типом доступу, та жителів 
сіл, для котрих цей показник досяг 10%. 

За приблизними оцінками експертів, об-
сяг ринку Інтернет-доступу збільшився з 
4,2 млрд грн у 2010 р. до 5,3 млрд грн у 
2011 р. Порівнюючи динаміку приросту ринку 
мобільного та фіксованого ШСД, 
з’ясовуємо, що мобільний Інтернет зростає 
швидшими темпами. Пояснення просте – 
ринок фіксованого ШСД існує довше і вже 
налічує декілька мільйонів користувачів. 

Однією із суттєвих трендових різниць між 
фіксованим та мобільним ШСД можна вва-
жати відсутність несподіваних цінових спле-
сків та демпінгу. На ринку мобільного ШСД 
тарифні потрясіння невигідні і навіть небез-
печні. Різке зниження цін на послуги може 
спровокувати наплив абонентів і, як наслі-
док, перевантаження мережі. Тому до пи-
тань ціноутворення оператори намагаються 
підходити дуже зважено. Взагалі, ринок мо-
більного ШСД, незважаючи на динаміку, є 
більш розвиненим у маркетинговому плані, 
на нього виділяють більші бюджети. 

IV. Висновки 
У статті розглянуто та проаналізовано 

ринок Інтернет-послуг в Україні та перспек-
тиви його розвитку мобільними оператора-
ми. Високі ставки та капіталовкладення у 
розвиток Інтернет-мереж виснажують дохо-
дну частину підприємств, що розвиваються, 
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і для лідерів ринку мобільного зв’язку це 
відкриває великий потенціал, щоб зайняти 
свій сегмент ринку. За період з початку 
2000 р. і до 2006 р. доходи операторів зрос-
ли приблизно в 10 разів – до 20,1 млрд грн. 
До 2008 р. ринок наситився, приріст доходів 
почав скорочуватися, рівень проникнення 
уже давно перевищив 100%, тому операто-
ри стали шукати інші можливості додатко-
вих доходів та закріплення своїх позицій на 
ринку. Усі ці фактори змусили операторів 
звернути увагу на додаткові напрями розви-
тку своєї діяльності, такі як широкосмуговий 
доступ та мобільний Інтернет. Незважаючи 
на те, що ця галузь потребує великих капі-
таловкладень і є, перш за все, нішевою га-
луззю, перспективи зростання ринку чималі, 
а споживачі обирають насамперед мульти-
сервісні компанії. У перспективах на 2012 р. 
оператори мобільного зв’язку будуть актив-
но розбудовувати свої мережі і виділяти 
значні бюджети на маркетингову підтримку 
своїх нових продуктів. 
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ной связи 

В статье рассмотрен рынок мобильной связи за последние три года (2009–2011 гг.). 
Установлено, что одной из основных тенденций развития мобильной связи, которая сохра-
нится в ближайшие годы, следует считать выход операторов на рынок широкополосного и 
мобильного Интернета. 
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Semenov G., Budnik O. Marketing communication strategies in mobile service market 
The analysis of a mobile market is carried out for the last three years (2009–2011). One of the 

main trends in mobile market development that will remain in future is the penetration of operators into 
the mobile Internet and broadband Internet markets. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УМОВ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

У статті визначено позицію регіональних органів управління охороною здоров’я щодо економіч-
них умов медичного обслуговування населення. Результати дослідження дають змогу перекона-
тися в недоцільності радикальних заходів з реформування правил надання медичної допомоги насе-
ленню. Запропоновано основні напрями перетворень у системі фінансування охорони здоров’я. 

Ключові слова: фінансування охорони здоров’я, медичні послуги, бюджетне фінансування, 
обов’язкове медичне страхування, медико-економічні стандарти. 

 
І. Вступ0 
Суб’єкти системи фінансування охорони 

здоров’я мають суперечливі позиції як щодо 
збереження гарантій безкоштовного медич-
ного обслуговування, так і щодо можливості 
легалізації платних медичних послуг з метою 
скорочення обсягів неформальної оплати 
медичної допомоги. 

Міністерство охорони здоров’я України 
декларує необхідність забезпечення збала-
нсованості державних гарантій медичного 
обслуговування населення з обсягами їх 
державного фінансування. 

Програмами обґрунтовано необхідні об-
сяги фінансування охорони здоров’я. Але 
фактичні розміри державного фінансування 
охорони здоров’я не забезпечують навіть 
покриття розрахункових показників вартості 
програм, що є заниженими. 

Питанню теорії та практики фінансування 
системи охорони здоров’я в цілому приділя-
ли увагу такі українські вчені, як: В. Агарков, 
М. Білинська, В. Москаленко, І. Солоненко, 
М. Шевченко, А. Степаненко. 

Дефіцит фінансування програм має бути 
заповнений за рахунок збільшення або бю-
джетних асигнувань на охорону здоров’я, 
або соціального податку. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити систему фінан-

сування охорони здоров’я та запропонувати 
основні напрями її перетворень. 

ІІІ. Результати 
Для збереження гарантій безкоштовної ме-

дичної допомоги здійснюється диференціація 
регіонів залежно від економічного рівня розви-
тку, стабільності влади і спрямованості соціа-
льної політики, що склалася в регіоні. Чим ни-

0  Біляєв С.С., 2012 

жче рівень соціально-економічного розвитку 
регіону, тим вище ймовірність того, що його 
керівники дотримуватимуться патерналістськи 
орієнтованої соціальної політики, у рамках якої 
збереження гарантій безкоштовної медичної 
допомоги розглядається як необхідне. 

Навпаки, у регіонах з високим рівнем со-
ціально-економічного розвитку керівники 
орієнтовані на інноваційну соціальну політи-
ку і вважають доцільною її диференціацію, 
яка враховувала б різні можливості високо- і 
низькодохідних груп населення з оплати 
послуг у соціальній сфері. 

При цьому лідери як з відносно високим, 
так і з низьким потенціалом впливу не підт-
римують радикальні стратегії соціальної 
політики у своїх регіонах, вважаючи за кра-
ще еволюційні перетворення. Як у регіонах 
з патерналістськи орієнтованою соціальною 
політикою, так і в регіонах з ринково орієн-
тованою політикою вищі керівники добре 
обізнані про практику неформальних плате-
жів за медичні послуги, проте не бачать ін-
ших механізмів боротьби з подібними яви-
щами, крім правових, відзначаючи нестачу 
правового й законодавчого забезпечення. 
Деякі з них визнають, що тільки завдяки 
практиці неформальних платежів провідним 
стаціонарам регіонів вдається зберегти ква-
ліфікований склад лікарів і фахівців, які ус-
пішно працюють у медичних установах [1]. 

Переважно позиція регіональних органів 
управління охороною здоров’я щодо еконо-
мічних умов медичного обслуговування на-
селення зводиться до такого: 

1. Плановані обсяги медичної допомоги 
за програмою державних гарантій мають 
бути збалансовані з обсягами їх державного 
фінансування або ж зменшені, виходячи з 
реальних можливостей держави і регіонів. 
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2. Якщо доведеться зменшити гарантовані 
обсяги медичної допомоги, що надається, то 
можливе введення плати за медичні послуги 
“понад гарантовані”. Відмінність від нинішньої 
системи платних послуг полягатиме в тому, що 
плата за них буде обов’язковою для всіх, тоді 
як сьогодні одна й та сама послуга може бути 
надана як безкоштовно, так і за гроші. 

3. Регіони мають бути поставлені в рівні 
умови фінансування реалізації програми дер-
жавних гарантій. 

4. Слід посилити координацію дій суб’єк-
тів фінансування охорони здоров’я по гори-
зонталі і вертикалі. Міжбюджетні відносини 
мають бути абсолютно прозорими. Міністер-
ству охорони здоров’я слід виступити з ініціа-
тивою встановлення в бюджетному законо-
давстві норм, що забороняють місцевим ор-
ганам влади перерозподіляти кошти, які на-
дійшли з бюджету, за цільовим призначен-
ням. Збереження дефіциту фінансування 
програм призводить до: збільшення обсягу 
платних послуг і неформальних платежів і, як 
наслідок, зростання соціальної напруженості; 
відпливу кваліфікованих лікарів (у приватні 
медичні організації або в інші сфери діяльно-
сті); погіршення здоров’я населення. 

Головні лікарі медичних закладів, розта-
шованих в обласних центрах і містах регіо-
нів, позитивно оцінюють практику розвитку 
платних послуг, оскільки завдяки їм вони 
отримують додаткові прибутки, а також ма-
ють можливість підвищити офіційний рівень 
заробітної плати персоналу [5]. 

Чим нижче ієрархічний рівень, тим менша 
кількість прихильників перетворень в охороні 
здоров’я. Частина медичних працівників (бли-
зько 30%) у ході інтерв’ю продемонстрували 
високий рівень зацікавленості в перегляді га-
рантій безкоштовної медичної допомоги, що 
пояснюється бажанням підвищити рівень до-
ходів, який у більшості з них залишається ду-
же низьким. Водночас частина лікарів, які 
безпосередньо працюють із хворими, відзна-
чили низький матеріальний рівень своїх паці-
єнтів, велику частку серед останніх так званих 
соціальних хворих, що зумовлювало обереж-
ний характер зроблених ними оцінок. 

У цілому проведене дослідження дає змогу 
переконатися в недоцільності радикальних 
заходів з реформування правил надання ме-
дичної допомоги населенню, що пояснюється 
як низькою готовністю регіональних органів 
влади і головних лікарів стаціонарів до подіб-
них заходів, так і низьким рівнем довіри до ра-
дикального реформування медичної галузі з 
боку лікарів і середнього медичного персоналу. 

Серед керівників регіональних органів 
управління охороною здоров’я можна виді-
лити дві позиції стосовно системи обов’яз-
кового медичного страхування: “повне не-
прийняття” і “критичне ставлення”. Прихи-
льники першої позиції вважають, що вве-

дення обов’язкового медичного страхування 
абсолютно себе не виправдовує: відбува-
ється розпорошення коштів. На їх думку, 
необхідне лише бюджетне фінансування, 
що дасть змогу усунути суб’єктивізм у їх ви-
трачанні. Друга частина керівників також 
переконана в неефективності системи 
обов’язкового медичного страхування, про-
те віддає їй перевагу порівняно з бюджет-
ним фінансуванням, при якому відсутній 
контроль за діяльністю медичних установ. 

Головні лікарі медичних установ є най-
більш послідовними противниками двокана-
льної системи фінансування медичних за-
кладів: з бюджету і з системи обов’язкового 
медичного страхування. 

З переведенням бюджетного фінансу-
вання у відання казначейства й упрова-
дженням суворого контролю органів казна-
чейства за виконанням затвердженого кож-
ній медичній установі детального кошторису 
доходів і витрат багато керівників змінили 
своє ставлення до обов’язкового медичного 
страхування, оскільки в цій системі вони 
мають великі права самостійно розпоря-
джатися отриманими коштами. У реальності 
головні лікарі понад усе зацікавлені в тому, 
щоб державне фінансування покривало їх 
витрати й надходило вчасно. 

Аналіз конфігурації інтересів і позицій 
суб’єктів системи фінансування щодо її рефо-
рмування дає змогу зробити такі висновки. 

Перегляд державних гарантій надання ме-
дичної допомоги населенню, реструктуризація 
системи медичного обслуговування, модерні-
зація системи обов’язкового медичного стра-
хування не є сьогодні пріоритетними з погля-
ду реалізації інтересів суб’єктів фінансування 
охорони здоров’я. Співвідношення можливих 
вигід і витрат проведення перетворень для 
кожного з цих типів суб’єктів виявляється гір-
шим, ніж співвідношення вигід і витрат збере-
ження існуючої ситуації. 

Фактична відмова від перегляду держав-
них гарантій безкоштовного медичного об-
слуговування населення в поєднанні зі ско-
роченням розмірів їх фінансування призвели 
до широкомасштабного заміщення держав-
них витрат приватними, переважно у формах 
тіньових і квазіформальних платежів, що зу-
мовлює неефективне витрачання державних 
коштів. При цьому політичні й економічні ви-
трати зміни поєднання формальних і нефор-
мальних інститутів оплати медичної допомо-
ги виявляються дуже високими [2]. 

Легалізація неформальних платежів на-
селення за медичну допомогу супроводжу-
ватиметься значним зростанням цін на ме-
дичні послуги, які будуть вищі, ніж колишні 
тіньові ціни. Це призведе до падіння досту-
пності медичних послуг для низько- і серед-
ньодохідних верств населення, що також 
спричинить зростання соціальної напруже-
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ності і незадоволеності більшої частини на-
селення. 

У середовищі лікарів і медичного персо-
налу легалізація неформальних платежів 
приведе до зняття проблеми лише частково. 

Масштабна реструктуризація системи 
охорони здоров’я, яка необхідна для суттє-
вого підвищення ефективності державного 
фінансування охорони здоров’я, пов’язана зі 
значними політичними ризиками для органів 
влади всіх рівнів. Збереження існуючої ме-
режі лікувально-профілактичних закладів, 
що зумовлює неефективне розмивання на-
явних коштів, виявляється прийнятнішим з 
політичного погляду, ніж її реструктуризація. 

Відсутність чітких правил здійснення 
страхових платежів за непрацююче насе-
лення з місцевих бюджетів зумовила незба-
лансованість базової програми обов’язково-
го медичного страхування з фінансовими 
ресурсами, що акумулюються в системі 
обов’язкового медичного страхування. Їх 
недостатньо для повноцінного фінансового 
забезпечення медичної допомоги застрахо-
ваних. Це породило безліч еклектичних і 
неефективних бюджетно-страхових моде-
лей фінансування охорони здоров’я. Зміна 
становища можлива або шляхом участі бю-
джету у співфінансуванні платежів на 
обов’язкове медичне страхування непра-
цюючого населення, або внаслідок прийнят-
тя політичних рішень, що однозначно зо-
бов’язують здійснювати такі платежі в необ-
хідних розмірах. У першому випадку висо-
кими є економічні витрати для органів вла-
ди, а в другому – політичні витрати. 

Іншою інституційною проблемою стали 
умови участі страхових компаній у системі 
обов’язкового медичного страхування. Сфор-
мована нормативно-правова база не стиму-
лює розвиток конкуренції між страховиками і 
не орієнтує їх на зростання ефективності 
використання страхових коштів і ресурсного 
потенціалу системи охорони здоров’я. Фор-
мальні правила укладення договорів між 
страхувальниками, страховиками та медич-
ними організаціями значною мірою допов-
нюються неформальними правилами й уго-
дами, що перешкоджають ефективному ви-
користанню страхових коштів. 

Адміністративні витрати на розвиток ле-
гальної конкуренції між страховиками і пе-
ретворення їх в ефективних учасників сис-
теми обов’язкового медичного страхування 
виявляються дуже великими. 

Таким чином, існуюча система держав-
ного фінансування охорони здоров’я пере-
буває в стані досить стійкої, але неефекти-
вної інституційної рівноваги. Суб’єкти все-
редині галузі охорони здоров’я зацікавлені 
більшою мірою в збереженні цієї системи, 
ніж у її модернізації. Серйозні зміни можуть 
відбутися лише під зовнішнім тиском з боку 

органів влади на державному та регіональ-
ному рівнях. 

Можна припустити, що економічне зрос-
тання, збільшення зайнятості і доходів на-
селення підвищуватимуть для значної час-
тини населення цінність здоров’я і посилю-
ватимуть електоральну значущість стану 
охорони здоров’я і можливостей доступу до 
якісної медичної допомоги. Урахування цьо-
го чинника змусить органи виконавчої і 
представницької влади справляти більший 
тиск на суб’єктів системи фінансування охо-
рони здоров’я, спонукаючи їх до реальних 
перетворень і контролюючи їх хід [5]. 

Як напрями перетворень у системі фі-
нансування охорони здоров’я пропонуємо 
розглядати такі. 

Необхідне чіткіше визначення зобов’я-
зань держави з надання безкоштовної ме-
дичної допомоги в системі обов’язкового 
медичного страхування. Потрібно не тільки 
встановити обсяги медичної допомоги в ці-
лому по країні, а й визначити конкретний 
склад, обсяги медичних послуг і лікарського 
забезпечення, безкоштовне надання яких 
держава гарантує громадянам у разі різних 
видів захворювань. Це мають бути медико-
економічні стандарти, які визначені за кож-
ною нозологією і які відображають не бажа-
ний рівень надання медичної допомоги, а 
економічно можливий для держави при ре-
альних розмірах фінансування охорони 
здоров’я. Потрібно чітко визначити склад 
медичної допомоги, який держава може дій-
сно безкоштовно надати населенню в рам-
ках системи обов’язкового медичного стра-
хування. Цей пакет послуг має бути збалан-
сований з тими коштами, що виділяє дер-
жава на його виконання [8]. 

Іншими напрямами модернізації системи 
обов’язкового медичного страхування є такі: 
– встановлення подушних нормативів 

внесків на обов’язкове медичне страху-
вання непрацюючих громадян; 

– використання коштів державного бю-
джету для субсидування платежів за 
непрацююче населення; 

– усунення існуючої подвійності каналів 
фінансування медичних установ за одну 
й ту саму діяльність; усі кошти, призна-
чені для фінансування медичної допо-
моги, передбаченої програмою обов’яз-
кового медичного страхування, мають 
бути зосереджені в системі обов’язко-
вого медичного страхування і викорис-
товуватися для оплати страховиками 
обсягів допомоги, що надаються грома-
дянам медичними установами; 

– значне посилення державних вимог до 
діяльності страховиків у системі обов’яз-
кового медичного страхування з тим, 
щоб перетворити їх з пасивних посере-
дників у русі фінансових коштів в актив-

 167 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

них покупців оптимальних для населен-
ня обсягів медичної допомоги в лікува-
льно-профілактичних установах; 

– надання застрахованим права вибору 
страховиків; 

– уніфікація механізмів ціноутворення й 
оплати медичної допомоги в системі 
обов’язкового медичного страхування 
[2]. 

Вирішальною умовою подолання соціа-
льних і політичних бар’єрів реструктуризації 
є вихід на якісно інший рівень координації 
політики органів державної влади по горизо-
нталі (перш за все, органів охорони здоров’я, 
соціального захисту і фінансів, фондів 
обов’язкового медичного страхування) і по 
вертикалі та забезпечення її комплексності й 
послідовності. Необхідне створення системи 
комплексного планування охорони здоров’я. 

IV. Висновки 
Запропоновано основні напрями перет-

ворень у системі фінансування охорони 
здоров’я. Необхідне чіткіше визначення зо-
бов’язань держави з надання безкоштовної 
медичної допомоги в системі обов’язкового 
медичного страхування. Потрібно не тільки 
встановити обсяги медичної допомоги в ці-
лому по країні, а й визначити конкретний 
склад, обсяги медичних послуг і лікарського 
забезпечення, безкоштовне надання яких 
держава гарантує громадянам у разі різних 
видів захворювань. Це мають бути медико-
економічні стандарти, визначені за кожною 
нозологією, що відображають не бажаний 
рівень надання медичної допомоги, а еко-
номічно можливий для держави при реаль-
них розмірах фінансування охорони здо-
ров’я. Потрібно чітко визначити склад меди-
чної допомоги, який держава може дійсно 
безкоштовно надати населенню в рамках 
системи обов’язкового медичного страху-
вання. Цей пакет послуг має бути збалансо-

ваний з тими коштами, що виділяє держава 
на його виконання. 
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ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 
У статті розкрито сучасний стан та динаміку капіталізації комерційних банків України, ви-

світлено основні теоретичні та практичні проблеми управління банківським капіталом, розгля-
нуто можливі зовнішні та внутрішні джерела поповнення капітальної бази українських банків. 

Ключові слова: комерційний банк, капіталізація, ресурсна база, адекватність капіталу, 
іноземний капітал, прибуток.  

 
I. Вступ0 
Власний капітал банку є основним показ-

ником його здатності до подальшого розви-
тку, зміцнення ресурсної бази, тому особли-
вого значення на сучасному етапі розвитку 
банківської системи набувають питання під-
вищення її капіталізації.  

В умовах інтеграційних перетворень від-
бувається взаємопроникнення, переплетен-
ня світових економік, наслідком чого є міг-
рація капіталу. Тому кожній державі, зокре-
ма й Україні, необхідно зосередити увагу на 
підтриманні стабільності та надійності наці-
ональної банківської системи, особливо на 
забезпеченості достатнім обсягом фінансо-
вих ресурсів. Це, у свою чергу, зумовлює 
виконання банками своїх функцій та ефек-
тивність їх функціонування. 

Як визначають В. Коваленко та Ф. Черка-
шина, “зміна ринкової кон’юнктури ставить 
під загрозу не лише прибутковість діяльнос-
ті банків, а й взагалі їх функціонування. Ос-
новними причинами припинення діяльності 
банків є їх неспроможність нейтралізувати 
існуючі в банківському секторі ризики, а також 
відповідати за своїми зобов’язаннями, що 
обумовлено недостатністю ресурсної бази 
фінансово-кредитних установ” [4, с. 73]. 

Недостатній рівень капіталізації вітчиз-
няних банківських установ пояснюється від-
сутністю у них сучасної, ефективної ресурс-
ної політики, розроблення якої неможливе 
без ґрунтовного аналізу можливостей адап-
тації наявних та впровадження нових ін-
струментів управління банківськими ресур-
сами. 

Проблемам управління капіталом банків-
ської системи України присвячено багато 
праць вітчизняних дослідників, зокрема 
М. Алексєєнка, Л. Примостки, 
М. Герасименка, М. Диби, Є. Жукова, 

0  Волик Н.Г., Войченко В.В., 2012 

К. Черкашина, І. Лютого, М. Савлука, Ю. 
Прозорова, А. Мороза, О. Дзюблюка та ін.  

Незважаючи на це залишається низка 
невирішених завдань щодо збільшення ка-
піталізації банківських установ. Внаслідок 
цього виникає потреба подальших науково-
теоретичних та практичних досліджень у цій 
сфері. 

ІІ. Постановка завдання. 
Мета статті – оцінити систему управління 

та формування банківського капіталу на ос-
нові аналізу сучасного стану і динаміки капі-
талізації комерційних банків України та роз-
робити рекомендації щодо шляхів її підви-
щення. 

ІІІ. Результати 
Доведено, що оптимізувати механізм 

управління банківським капіталом доцільно 
за допомогою вдосконалення процесу капі-
талізації банків як однієї з основних його 
складових.  

Дослідження сутності поняття “капіталі-
зація” виявило, що воно тісно пов’язане з 
поняттям “банківський капітал”. Капіталіза-
ція визначається сукупністю процесів фор-
мування, управління та розподілу банківсь-
кого капіталу, балансом між стабільною дія-
льністю і прибутковістю банку та відображає 
процес нагромадження капіталу, тоді як ба-
нківський капітал характеризується кількіс-
ними сталими категоріями, грошовою фор-
мою, джерелами формування та вимогами 
до розміщення. 

На сучасному етапі проблему капіталіза-
ції часто плутають із проблемою розміру 
статутного капіталу або із проблемою ліцен-
зійних вимог до розміру регулятивного капі-
талу. У зв’язку з цим необхідно чітко зазна-
чити, що проблема капіталізації – це про-
блема загальної фінансової стабільності та 
автономності банківської системи, а отже, 
проблема належного обслуговування бан-
ками взятих на себе грошових зобов’язань.  
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Станом на 01.01.2011 р. у Державному 
реєстрі банків нараховується 194 банки, з 
них 176 банків мають ліцензію НБУ на здій-
снення банківських операцій, у тому числі 
55 банків з іноземним капіталом, причому 20 
з них зі стовідсотковим капіталом [8, с. 157]. 

Порівняно низька величина капіталу віт-
чизняних банків на сьогодні залишається 
однією з основних проблем ефективності 
банківської системи України, що істотно об-
межує кредитний потенціал банків і їх мож-
ливості щодо повномасштабного кредиту-
вання інвестиційних проектів та структурних 
перетворень в економіці. 

Конкурентна боротьба між банками, спри-
чинена дією ринкових важелів розвитку, приз-
водить до зменшення їх кількості. До основ-

них причин припинення діяльності банків мо-
жна зарахувати неспроможність їх нейтралі-
зувати існуючі в банківському секторі ризики, 
а також відповідати за своїми зобов’язаннями. 
Така ситуація зумовлена недостатністю у фі-
нансово-кредитних установ ресурсної бази, а 
саме капіталу, що має бути у розпорядженні 
банку для покриття існуючих ризиків. Виходя-
чи з цього, особливої актуальності набуває 
питання визначення необхідного обсягу капі-
талу банку залежно від ризиковості, а також 
розроблення напрямів підвищення рівня капі-
талізації. Вирішення проблеми недостатньої 
капіталізації може відбуватись шляхом як вну-
трішнього акумулювання вільних грошових 
коштів, так і зовнішніх залучень чи позик на 
постійній довгостроковій основі (рис. 1).  

 

КАПІТАЛІЗАЦІЯ
Внутрішні шляхи
акумулювання

грошових коштів
Консолідація
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Рис. 1. Напрями капіталізації комерційного банку [6, с. 122] 
 
У сфері управління банківською діяльніс-

тю одним з важливих напрямів є оцінювання 
достатності і відповідності власного капіталу 
темпам розвитку активів банку та адекват-
ному розвитку економіки. Адже саме доста-
тній розмір банківського капіталу дає змогу 
ефективно функціонувати не лише банків-
ській системі, а й економіці в цілому, оскіль-
ки фінансова система сприяє зміцненню 
конкурентних позицій кожної країни на сві-
товій арені. Динаміка зміни розміру банків-

ського капіталу в Україні зображена на 
рис. 2. 

Аналізуючи дані рис. 2, можна стверджува-
ти, що банківська система України станом на 
2002–2007 рр. характеризується постійним 
темпом зростання банківського капіталу, мак-
симальний розмір якого було досягнуто у 
2007 р. Однак через кризові явища в економіці 
країни у 2008 р. спостерігається різкий спад 
обсягу капіталу національної банківської сис-
теми. 
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Рис. 2. Динаміка зміни розміру банківського капіталу за період 2002–2010 рр. [8, с. 157] 
 
Світова фінансова криза, яка дуже гостро 

виявилася в Україні, призвела до того, що віт-
чизняні банківські установи вдруге за роки її 
існування опинилися перед загрозою значних 
збитків, а деякі – і перед загрозою банкрутства. 

Найбільш показовий у цьому плані 2009 р. 
Так, за результатами діяльності 184 обсте-
жених банків, які надають фінансову звітність 
до НБУ, у першому півріччі 2009 р. збитки 
становили 14 321,4 млн грн. Привертає увагу 
той факт, що збиткові банки становлять ли-
ше 34,8% від загальної кількості обстежених 
банків, однак сукупний обсяг їх збитків (16 
381,5 млн грн) перевищив сукупні прибутки 
решти комерційних банків (2 060,1 млн грн). 

Безперечно, що в цих умовах – умовах 
кризи ліквідності та недовіри до банківської 
системи потенційних клієнтів – усе більшого 
значення набувають питання щодо побудо-
ви кожним комерційним банком моделі ре-
сурсного забезпечення своєї діяльності. 

З метою запобігання надмірному перек-
ладанню банком кредитного ризику та ризи-
ку неповернення банківських активів на кре-
диторів та вкладників банку НБУ встановив 
норматив адекватності регулятивного капі-
талу [3]. 

Норматив адекватності (платоспромож-
ності) регулятивного капіталу (Н2) відобра-
жає здатність банку своєчасно і в повному 
обсязі розрахуватися за своїми зо-
бов’язаннями, що випливають із торговель-
них, кредитних або інших операцій грошово-
го характеру. Нормативне значення норма-
тиву Н2 діючих банків має бути не менше 
ніж 8%, починаючи з 01.03.2004 р. – не ме-
нше ніж 10%. 

Проаналізуємо найістотніші зрушення за 
останні роки розвитку банківського бізнесу 
для кращого розуміння процесів, які очіку-
ються у сфері капіталізації банківського сек-
тора України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності банків України у 2002–2010 рр. [7, с. 237] 

Показники Роки 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Загальні активи, 
млн грн 50 785 67 774 105 539 141 497 223 024 353 086 619 004 973 332 989 941 

Темп приросту, % 33,45 55,72 34,07 57,62 58,32 75,31 57,24 1,71 – 
Чисті активи, 
млн грн 47 591 63 896 100 234 134 348 213 878 340 179 599 396 926 086 879 209 

Темп приросту, % 34,26 56,87 30,03 59,20 59,05 76,20 54,50 –5,06 – 
Власний капітал, 
млн грн 7 915 9 983 12 882 18 421 25 451 42 566 69 578 119 263 119 765 

Темп приросту, % 26,13 29,04 43,00 38,16 67,25 63,46 71,41 0,42 – 
У тому числі: спла-
чений зареєстро-
ваний статутний 
капітал, млн грн 

4 575 6 003 8 116 11 648 16 144 26 266 42 873 82 454 112 550 

Адекватність регу-
лятивного капіталу 
(Н2), % 

20,69 18,01 15,11 16,81 14,95 14,19 13,92 14,01 18,28 

Норматив Н2,% 8 8 8 10 10 10 10 10 10 
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Розглянувши динаміку показників, можна 
зробити висновок, що річний приріст загаль-
них активів українських банків за період з 
2002 до 2008 р. у середньому становив 
53,1%, приріст власного капіталу банків – 
48,35%. За 2009 р. приріст загальних активів 
становив 1,71%, а приріст власного капіталу – 
0,42%. 

Слід зазначити, що для забезпечення 
конкурентоспроможності і стійкості банківсь-
кої системи темпи зростання банківського 
капіталу мають бути вищі від темпів зрос-
тання активів. Проте, виходячи з розрахун-
ків, в Україні склалася протилежна ситуація, 
коли темпи зростання активів значно випе-
реджають темпи зростання капіталу банків.  

Також дані табл. 1 свідчать, що величина 
показника адекватності регулятивного капі-
талу, починаючи з 2005 р. поступово змен-
шується. Причиною цього є значне зростан-
ня активів банків, яке, у свою чергу 
пов’язане із зростанням темпів кредитуван-
ня. Проте, починаючи з 2009 р., спостеріга-
ється різке збільшення показника, що вже 
на 01.01.2010 р. становить 18,28%. Насам-
перед, це зумовлено підвищенням норма-

тивних вимог НБУ щодо мінімального роз-
міру статутного капіталу. 

Таким чином, не можна погодитись з 
твердженням про те, що капіталізація вітчи-
зняної банківської системи адекватна умо-
вам нашої економіки. При збереженні такої 
тенденції виникає загроза порушення стій-
кості та ефективності діяльності банків 
України. Лише побудова ринкової моделі 
адекватного збільшення капіталу банків мо-
же стати дійовим механізмом вирішення цієї 
проблеми. 

У банківській практиці використовується 
два методи управління капіталом – управ-
ління внутрішніми та зовнішніми джерелами 
нарощування капіталу [8, с. 159]. 

За внутрішнім методом поповнення капі-
талу банку основним джерелом є прибуток. 
Прибуток – один з найлегших, найдешев-
ших та найнебезпечніших (з позиції контро-
льного пакета акцій) засобів нарощування 
капіталу.  

Розглянемо взаємозв’язок між рівнем 
прибутковості та показником власного капі-
талу банківської системи України (рис. 3). 
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Рис. 3. Власний капітал та чистий прибуток банківської системи за період 2002–2010 рр. [8, с. 160] 
 
Аналізуючи рис. 3, можна простежити ті-

сний взаємозв’язок між динамікою власного 
капіталу та чистого прибутку, що свідчить 
про активне використання українськими ба-
нками саме цього джерела поповнення капі-
талу.  

Нарощування розмірів капіталу за мето-
дом зовнішніх джерел здійснюється за ра-
хунок: емісії акцій, емісії капітальних борго-
вих зобов’язань, продажу активів та оренди 
нерухомості. 

На сьогодні емісія простих акцій викорис-
товується досить обережно через те, що 
власники бояться втратити контроль над 
управлінням банківською установою. Таким 
чином, існує необхідність застосування но-
вих фінансових інструментів. Одним із них 
може бути емісія привілейованих акцій з 
фіксованою дохідністю і пільговим оподат-
куванням громадян, які інвестуються в при-
вілейовані акції, та доходів, отриманих від 

інвестування. При використанні такого дже-
рела кошти спрямовуються на поповнення 
статутного капіталу і при цьому не дають 
права на управління банком, що виключає 
ризик втрати контролю над ним. 

Ще одним потенційним напрямом підви-
щення капіталізації банківської системи 
України є прихід на вітчизняний ринок зако-
рдонних банків. За даними НБУ, банки з іно-
земним капіталом стали найдинамічнішим 
сегментом системи банківських установ 
України (табл. 2), їх кількість порівняно з 
2005 р. збільшилась у 2,7 раза, або на 173% 
(банків із 100-відсотковим іноземним капіта-
лом – у 2,8 раза, або на 185%). 

На період 2002–2010 рр. частка інозем-
ного капіталу у статутному капіталі україн-
ських банків становила 36,0%: на початку 
2008 р. – 35,0%, на початку 2009 р. – 36,7% 
(рис. 4). 
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Таблиця 2 
Іноземні банки в Україні у 2005–2010 рр. [2, с. 273] 
Показники Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Кількість зареєстрованих банків 181 186 193 198 198 196 
Кількість діючих банків 160 165 170 175 184 176 
Із частковим іноземним капіталом 19 23 35 47 53 52 
Із 100-відсотковим іноземним капіталом 7 9 13 17 17 20 

 

 
 

Рис. 4. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків у 2002–2010 рр. [2, с. 274] 
 
У сучасному світі глобалізація стала одні-

єю із основних складових розвитку суспільс-
тва, тому експансія транснаціональних кор-
порацій і банків є її об’єктивним проявом. 
Слід визнати, що в умовах нестабільності 
фінансового ринку основним механізмом на-
рощування капіталізації банків стала їх дока-
піталізація. За даними Держкомстату, саме 
за рахунок докапіталізації іноземних банків у 
фінансовий сектор України у 2009–2010 рр. 
надійшло 1,8 млрд дол. США. Проте, з 
огляду на надзвичайно потужний досвід ро-
боти іноземних інвесторів і їх уміння корис-
туватися банківськими технологіями, наяв-
ний ризик, що вітчизняні банки не витрима-
ють конкуренції із закордонними і будуть 
витіснені з ринку. 

Ще одним з перспективних напрямів під-
вищення капіталізації є використання меха-
нізму IPO (Initial Public Offering) – первинно-
го розміщення акцій банку на міжнародних 
фондових біржах. Проте більшість українсь-
ких банків не готові вийти на відкритий фон-
довий ринок через низьку інвестиційну при-
вабливість їх цінних паперів, інформаційну 
непрозорість та низький рівень відкритості 
національної економіки. Слід зазначити, що 
серед банків, які вже провели IPO та прива-
тне розміщення, є банки, які входять до 
першої двадцятки за розміром активів. 

В актуальних умовах одним з оптималь-
них шляхів зростання рівня капіталізації ба-
нківської системи України є її консолідація 
(консорціумне кредитування, створення ба-
нківських об’єднань, злиття банків, їх реор-
ганізація). Це дало б можливість досягти 

більш високого рівня стійкості і стабільності 
усієї банківської системи. 

ІV. Висновки 
Таким чином, для вирішення проблеми 

управління банківським капіталом з метою 
підвищення рівня капіталізації в умовах об-
меження кількості джерел особливу увагу 
необхідно приділяти розробленню нових 
фінансових інструментів, які здатні задово-
льнити вимоги як власників банківських 
установ, так і інвесторів. 

Заходи стимулювання з мобілізації внут-
рішніх резервів за рахунок зростання ефек-
тивності банківської діяльності, підвищення 
якості наданих банківських послуг сприяти-
муть збільшенню банківського прибутку як 
найважливішого джерела підвищення рівня 
капіталізації. 
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Волик Н.Г., Войченко В.В. Усовершенствование процесса управления собственным 
капиталом коммерческого банка 

В статье раскрывается современное состояние и динамика капитализации коммерческих 
банков Украины, отражены основные теоретические и практические проблемы управления 
банковским капиталом, рассмотрены возможные внешние и внутренние источники пополне-
ния капитальной базы украинских банков. 

Ключевые слова: коммерческий банк, капитализация, ресурсная база, адекватность ка-
питала, иностранный капитал, прибыль. 

Volik N., Voychenko V. Improvement of process of management the property asset of 
commercial bank 

The article exposes the current state and dynamics of capitalization of commercial banks of 
Ukraine, reflected the basic theoretical and practical problems of management a bank capital, 
considered the possible external and internal sources of addition to the capital base of the Ukrainian 
banks. 

Key words: commercial bank, capitalization, resource base, adequacy of capital, foreign capital, 
income. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ  
НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
У статті з’ясовано, що державне регулювання економічної та соціальної політики реалізу-

ється за допомогою бюджетного механізму, який включає процес перерозподілу вартості 
ВВП. Доведено, що важливим елементом розвитку економіки України в довгостроковій перс-
пективі буде поступовий рух у напрямі побудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. 
Визначено головні завдання перспективного бюджетного планування. 

Ключові слова: бюджет, планування, державне регулювання, джерела та обсяги бюдже-
тних ресурсів, показники бюджету, макроекономічні показники, динаміка розвитку економіки, 
структура дохідної частини бюджету, фінансові ресурси, фінансово-бюджетні прогнози. 

 
І. Вступ0 
Відповідно до положень Бюджетного ко-

дексу України, Міністерство фінансів Украї-
ни розробляє прогноз обсягу та структури 
доходів і видатків бюджету, державного бо-
ргу на три наступні роки на підставі основ-
них прогнозних макропоказників економічно-
го і соціального розвитку України на цей пе-
ріод та аналізу виконання бюджету в попе-
редні періоди й взаємозв’язку між фінансо-
во-бюджетними та соціально-економічними 
показниками. Фінансове планування й про-
гнозування досліджували Т. Боголіб, В. Бо-
рисевич, В. Касьяненко, Б. Кваснюк, І. Луніна, 
М. Пашута, Г. Поспелов. Середньострокове 
бюджетне планування базується на аналізі 
тенденцій запланованих і фактичних бю-
джетних показників минулих періодів, вияв-
ленні взаємного впливу бюджетних та мак-
роекономічних показників, зовнішніх чинни-
ків, на які необхідно зважати в розрахунках 
бюджетних показників. У результаті розроб-
ляються певні варіанти формування та ви-
користання бюджетних ресурсів, аналіз яких 
створює підґрунтя для визначення основних 
попередніх показників при розробці бюдже-
ту. Основні прогнозні бюджетні показники на 
три наступні роки та довгострокову перспек-
тиву щорічно затверджуються постановою 
Кабінету Міністрів України. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є вдосконалення системи 

перспективного бюджетного прогнозування. 
ІІІ. Результати 
Метою податково-бюджетної стратегії є 

підтримання високих темпів економічного 
зростання, спрямованого на підвищення 
добробуту населення. 

Прогноз є інструментом ефективного й 
виваженого управління державними фінан-
сами, що дає змогу підвищувати роль бю-

0  Іляшенко А.Х., 2012 

джетної політики в реалізації економічних і 
соціальних програм Кабінету Міністрів Укра-
їни, насамперед, з метою виконання держа-
вних соціальних стандартів і подолання бід-
ності. 

На цьому етапі розвитку національної 
економіки стратегічною метою є забезпе-
чення умов стійкого довготривалого еконо-
мічного зростання та досягнення якісного 
рівня життя населення шляхом посилення 
структурно-інноваційної складової економі-
ки, створення сприятливого інвестиційного 
середовища. 

Державне регулювання економічної та 
соціальної політики реалізується за допомо-
гою бюджетного механізму, який включає як 
процес перерозподілу вартості ВВП, так і 
вплив на соціально-економічний розвиток 
держави та адміністративно-територіальних 
одиниць. Перспективне прогнозування до-
ходів і видатків бюджету є одним із вагомих 
елементів державного регулювання сталого 
розвитку та забезпечення економічного зро-
стання [4]. 

Основними цілями податково-бюджетної 
сфери на середньострокову перспективу є 
такі: 
– побудова інноваційно-інвестиційної мо-

делі розвитку економіки з метою забез-
печення досить високих темпів економі-
чного зростання в середньостроковій 
перспективі; 

– підвищення рівня державних соціальних 
стандартів; 

– удосконалення системи оплати праці; 
– стимулювання зайнятості та створення 

нових робочих місць з метою підвищен-
ня рівня життя населення; 

– створення умов для всебічного, гармо-
нійного розвитку людини; 

– розвиток підприємництва та створення 
рівних умов для суб’єктів господарювання; 
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– поступове входження України до світо-
вої економічної системи; 

– узгодження стратегічних цілей і пріори-
тетів розвитку держави та регіонів. 

Планування економічного й соціального ро-
звитку на середньострокову перспективу (табл. 

1) враховує розширення внутрішнього попиту, 
поступове нарощування інвестицій, продов-
ження реформування податкової системи, 
спрямованого на зниження податкового наван-
таження, розширення податкової бази та інтег-
рацію України до світового господарства. 

Таблиця 1 
Основні прогнозні показники економічного й соціального розвитку 

Показники Прогноз 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 

ВВП номінальний, млрд грн 944,2 1099,6 1275,4  

Темп зростання реального ВВП, % 106,8 106,5 106,5  
Індекс споживчих цін, %    
в середньому до попереднього року 106,2 105,4 104,9 

грудень до грудня попереднього року 105,7 105,5 104,3 
Індекс цін виробників, %    
в середньому до попереднього року 110,1 109,8 109,4  
грудень до грудня попереднього року 110,7 109,3 109,0 
Обсяг продукції промисловості, 
% до попереднього року 108,3 107,7 107,0 
Валова продукція сільського господарства, % до поперед-
нього року 102,7 104,2 104,2 
Фонд оплати праці працівників, млрд грн 311,1 371,8 437,7 

 
Прогноз передбачає створення сприят-

ливого податкового середовища та аморти-
заційної політики, поліпшення інвестиційно-
го й підприємницького клімату, збільшення 
притоку прямих іноземних інвестицій, послі-
довне створення умов для розвитку фондо-
вого ринку, підвищення рівня життя та зрос-
тання зайнятості населення. 

У прогнозі економічного й соціального 
розвитку на середньострокову перспективу 
враховано інтенсивне зростання обсягів ін-
вестицій, збільшення забезпечення потреб 
внутрішнього ринку в товарах вітчизняного 
виробництва, впровадження енергозбереж-
них технологій та зменшення споживання 
енергоресурсів, нарощування обсягів екс-
портно-імпортних операцій унаслідок лібе-
ралізації торговельних відносин в умовах 
вступу до СОТ та поглиблення взаємовигід-
ної співпраці на ринках ЄЕП, а також необ-
хідність продовження роботи з реформу-
вання податкової системи з метою створен-
ня сприятливого податкового клімату для 
розвитку реального сектору економіки, під-
вищення рівня життя населення та рівня 
його зайнятості. 

Пожвавлення економічного зростання 
упродовж 2012–2014 рр. супроводжувати-
меться зміною структури внутрішнього по-
питу та поліпшенням умов для розвитку 
промисловості. Як результат, реальний ВВП 
у середньостроковій перспективі має щоро-
ку зростати майже на 7%. 

Збільшення інвестицій та споживчого по-
питу, а також проведення ефективної дер-
жавної політики, спрямованої на подолання 
технічного відставання, перехід на енергоз-
бережні технології, підвищення ефективнос-
ті використання виробничих ресурсів і нау-
ково-технологічного потенціалу, посилення 
захисту національного виробника на зовні-

шніх ринках сприятиме зростанню обсягів 
виробництва та зміцненню конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки [3]. 

Продовження ефективної бюджетної та 
монетарної політики має зберегти стабільну 
цінову ситуацію. Показник інфляції утриму-
ватиметься на помірному рівні з поступовим 
зменшенням у міру нарощування обсягів 
виробництва споживчих товарів: з 5,7% 
(грудень до грудня попереднього року) у 
2012 р. до 4,3% у 2014 р. 

У середньостроковій перспективі позити-
вний вплив на показники економічного зрос-
тання матиме податкова політика, зокрема, 
послаблення фіскального тиску через зни-
ження нарахувань на фонд оплати праці й 
ставок податків на прибуток підприємств та 
додану вартість, що сприятиме вивільненню 
фінансових ресурсів суб’єктів господарю-
вання й можливостей для збільшення інвес-
тицій, зростанню заробітної плати та детіні-
зацїі вітчизняної економіки [7]. 

На динаміку формування цін у промис-
ловості суттєво впливатиме перехід до ці-
нової політики, за правилами якої функціо-
нують внутрішні промислові ринки ЄС (у 
межах формування зони вільної торгівлі з 
ЄС), а також ефективне функціонування 
внутрішнього енергоринку та помірне коли-
вання світових цін на енергоносії. За таких 
умов індекс цін виробників у промисловості 
зменшиться з 10,7 (грудень до грудня попе-
реднього року) у 2012 р. до 9% у 2014 р. 

На період 2012–2014 рр. прогнозується 
подальше поступове підвищення рівня жит-
тя населення, наближення мінімальної за-
робітної плати до прожиткового мінімуму та 
реальне зростання середньомісячної заро-
бітної плати. Одночасно передбачається 
подальший розвиток системи соціального й 
пенсійного страхування, вдосконалення не-
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державного пенсійного забезпечення, від-
новлення тенденцій до зростання зайнятос-
ті населення та, відповідно, зниження рівня 
його безробіття. 

Забезпечення соціальних гарантій насе-
лення разом із поліпшенням підприємниць-
кого клімату та відновленням тенденції зро-
стання зайнятості сприятиме збільшенню 
реальних доходів домогосподарств і зрос-
танню платоспроможного попиту населен-
ня. У середньостроковій перспективі очіку-
ється зростання фонду оплати праці пра-
цівників з 311,1 млрд грн у 2012 р. до 437,7 
млрд грн у 2014 р. 

Планування показників зведеного та 
державного бюджетів на 2012–2014 рр. є 
передбаченням можливих обсягів бюджет-
них ресурсів з урахуванням прогнозних мак-
роекономічних показників на зазначений 
період. 

Прогноз доходів зведеного бюджету на 
2012–2014 рр. розроблено на основі відпо-
відних макроекономічних показників ретро-
спективного аналізу, динаміки обсягу та 
структури доходів зведеного бюджету з ура-
хуванням політики у сфері податкового ре-
гулювання. 

Основним завданням податкової політи-
ки на 2012–2014 рр. є досягнення стабіль-
ності законодавства з питань оподаткування 
на основі Податкового кодексу України. 

В основу Податкового кодексу, який на-
був чинності з 01.01.2011 р., покладено по-
дальше зниження податкового навантажен-
ня та розширення бази оподаткування. 

Пріоритетними щодо реформування ма-
ють стати податки, які надходять до місце-
вих бюджетів: місцеві податки й збори, по-
даток з доходів фізичних осіб, податок на 
майно, плата за землю тощо, що сприятиме 
забезпеченню фінансової самодостатності 
місцевих органів державного управління. 

Податки, які є бюджетоутворювальними 
(податок на додану вартість, податок на 
прибуток, акцизний збір), підлягатимуть 
удосконаленню в частині спрощення проце-
дури адміністрування, відповідності міжна-
родним стандартам та доступності застосу-
вання. Передбачається поступове зниження 
ставок податків на додану вартість і прибу-
ток підприємств та запровадження податку 
на майно і єдиного соціального податку [8]. 

Зниження податкового тиску на суб’єктів 
оподаткування пропонується здійснювати 
поетапно. Вагомим кроком має стати зни-
ження податкового навантаження на фонд 
оплати праці. Уже в 2012 р. передбачається 
відрахування до Пенсійного фонду України 
та Фонду зайнятості знизити сукупно й до-
вести єдину ставку внеску до 25% у 2014 р. 

Водночас пропонується зменшення став-
ки податку на прибуток підприємств, почи-
наючи з 2003 р., на 1 відсотковий пункт що-

року – до 22% у 2014 р., (на цей час стано-
вить 25%) з кінцевою метою зменшення ро-
зміру ставки до 20% у наступних роках. 
Водночас на зростання обсягу надходжень 
сум цього податку до зведеного бюджету 
впливатиме зменшення нарахувань на 
фонд оплати праці та інші заходи у сфері 
податкової й загальної економічної політики, 
що стимулюватимуть зростання прибутків 
підприємств [2]. 

Ставку податку на додану вартість пла-
нується надалі знижувати по одному відсот-
ку та закріпити її розмір на рівні 18% вже у 
2011 р. Крім того, з 2006 р. скасували митні 
збори. Зазначені зміни передбачають одно-
часне розширення бази оподаткування за 
рахунок скасування залишків пільг в опода-
ткуванні, які не мають соціальної спрямова-
ності, і перенесення податкового наванта-
ження на податок, який регулює ринок спо-
живання шкідливих для здоров’я товарів 
(тютюн та алкогольні напої). 

З метою детінізації доходів населення, 
забезпечення соціальної справедливості та 
зміцнення власної ресурсної бази місцевих 
бюджетів у середньостроковій перспективі 
планується запровадити податок на неру-
хомість, що обумовлено в Податковому ко-
дексі. 

Податок на нерухомість для фізичних 
осіб передбачається запровадити, що 
пов’язано з необхідністю проведення попе-
редніх заходів щодо інвентаризації майна та 
створення єдиного реєстру нерухомості 
громадян, аналізу платоспроможності насе-
лення та розрахунку оптимальної ставки 
такого податку. 

Прогнозна динаміка надходжень податку 
на додану вартість розроблена, виходячи з 
показників економічного зростання та знижен-
ня ставки податку до 18% у 2008–2011 рр. До 
основних чинників, що впливатимуть на об-
сяги надходжень податку до бюджету, на-
лежать: розвиток зовнішньої торгівлі та вну-
трішнього ринку; процес адаптації відповід-
ного податкового законодавства до міжна-
родних норм. Вплив зазначених чинників у 
сукупності зумовить зменшення питомої ва-
ги надходжень коштів податку на додану 
вартість у ВВП з 8,68% у 2012 р. до 7,8% у 
2013 р. 

У довгостроковій перспективі прогнозу-
ється збереження сталого економічного 
зростання за рахунок здійснення структур-
них перетворень в економіці та істотне вдо-
сконалення ринкової інфраструктури [1]. 

Основні параметри довгострокового про-
гнозу економічного й соціального розвитку 
України визначені відповідно до положень 
Указу Президента України «Про Стратегію 
економічного та соціально розвитку України 
“Шляхом європейської інтеграції” на  
2004–2015 роки» від 28.04.2004 р. № 493. 
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Важливим елементом розвитку економі-
ки України в довгостроковій перспективі бу-
де поступовий рух у напрямі побудови інно-
ваційно-інвестиційної моделі розвитку. Пе-
редбачається подальше проведення струк-
турних реформ удосконалення законодавчої 
бази, підвищення рівня життя населення та 
збільшення економічного потенціалу країни. 

На 2012–2018 рр. передбачаються сере-
дньорічні темпи економічного зростання на 

рівні 6%, що свідчитиме про зміцнення стій-
ких темпів зростання економіки на основі 
механізмів інноваційно-інвестиційної моделі 
соціально орієнтованої економіки (табл. 2). 
Стабільність темпів економічного зростання 
в довгостроковій перспективі буде забезпе-
чена, насамперед, дією внутрішніх факто-
рів, у тому числі становленням і зміцненням 
секторів нефінансових корпорацій та дома-
шніх господарств. 

Таблиця 2 
Основні прогнозні показники економічного й соціального розвитку 

Показники Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП номінальний, 
млрд грн 1434,4 1604,0 1798,8 2015,5 2256,0 2525,4 2810,8 

Теми зростання 
реального ВВП, % 106,0 105,5 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 

Індекс споживчих цін, % у серед-
ньому до минулого року 106,1 106,0 105,8 105,7 105,6 105,6 105,5 

 
У розрахунках прогнозних надходжень ак-

цизного збору передбачається подальше ре-
формування законодавства до вимог Євро-
пейського Союзу, зокрема підвищення ставок 
на окремі категорії товарів та посилення конт-
ролю за виробництвом, переміщенням і реа-
лізацією підакцизних товарів. У зв’язку із цим 
його рівень у ВВП має поступово підвищува-
тися (з 1,7% у 2011 р. до 1,74% у 2013 р.). Ос-
новні тенденції соціально-економічного розви-
тку країни в середньостроковій перспективі та 

здійснення подальших кроків у реформуванні 
податкової політики щодо зменшення подат-
кового навантаження забезпечить зменшення 
частки податкових надходжень у ВВП з 
22,62% у 2011 р. до 22,20 у 2013 р. Таким чи-
ном, у 2011–2013 рр. передбачається посту-
пове збільшення номінальних обсягів доходів 
зведеного бюджету, тоді як їх рівень у ВВП 
зменшуватиметься. Частка доходів зведеного 
бюджету у ВВП зменшиться з 29,64% у 2011 р. 
до 28,88% у 2013 р. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Прогноз доходів зведеного бюджету 

Показники Доходи зведеного бюджету, млн грн Питома вага зведеного 
бюджету у ВВП, % 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Всього доходів 279860,9 323 172,4 368 335,5 29,64 29,39 28,88 
Податкові надходження коштів, 213 578,0 248 179,7 283 138,8 22,62 22,57 22,20 
з них:       
податок з доходів фізичних осіб 47 115,6 56 959,3 67 086,0 4,99 5,18 5,26 
податок на прибуток підприємств 38 901,0 49 262,1 56 882,8 4,12 4,48 4,46 
податок на додану вартість 81 956,6 90 717,0 99 481,2 8,68 8,25 7,80 
акцизний збір 16 051,4 18 913,1 22 192,0 1,70 1,72 1,74 
Неподаткові надходження коштів 53 630,6 60 697,9 68 871,6 5,68 5,52 5,40 
Інші доходи 12 463,4 10 996,0 16 325,1 1,32 1,30 1,28 

 
Прогнозні показники доходів державного 

бюджету в середньостроковій перспективі 
(табл. 4, 5) базуються на показниках соціа-
льно-економічного розвитку і узгоджені з 
прогнозом показників зведеного бюджету. 

На рівень співвідношення державного та 
місцевих бюджетів у ВВП впливатимуть 
прийняті рішення в межах адміністративно-
територіальної реформи. Очікується, що обсяг 
доходів державного бюджету у ВВП змен-
шиться з 23,24% у 2011 р. до 22,56% у 2013 р. 

Таблиця 4 
Прогнозні показники доходів державного бюджету 

Показники Доходи державного бюджету, млн грн Питома вага державного бюджету 
у ВВП, % 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Всього доходів 219432,1 252 688,1 287730,2 23,24 22,98 22,56 
Податкові надходження коштів, 157492,6 182 533,6 207 890,2 16,68 16,60 16,30 
з них:       
податок на прибуток підприємств 36 729,4 49 921,8 56860,9 3,89 4,54 4,46 
податок на додану вартість 77 046,7 85 658,8 97 565,3 8,16 7,79 7,65 
акцизний збір 18 789,6 20 342,6 23 170,2 1,99 1,85 1,82 
Неподаткові надходження коштів 49 664,9 56 189,6 64 025,1 5,26 5,11 5,02 
Інші доходи 12 274,6 13 964,9 15 815,0 1,30 1,27 1,2 
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Таблиця 5 

Прогнозні показники доходів загального фонду державного бюджету 

Показники 
Доходи загального фонду  

державного бюджету, млн грн 
Питома вага державного 

бюджету у ВВП, % 
2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Всього доходів 170239,3 196 591,3 224429,6 18,03 17,88 17,60 
Податкові надходження коштів, 144679,0 167 408,0 191065,9 15,32 15,22 14,98 
з них:       
податок па прибуток підприємств 36 729,4 49 921,8 56 860,9 3,89 4,54 4,46 
податок на додану вартість 77 046,7 85 658,8 97 565,3 8,16 7,79 7,65 
акцизний збір 13463,0 15 722,8 17 944,7 1,43 1,43 1,41 
Неподаткові надходження коштів 19 511,7 22 170,3 25 380,5 2,07 2,02 1,99 
Інші доходи 6048,6 7013,0 7983,3 0,64 0,64 0,63 

 
Прогнозні показники доходів зведеного 

бюджету України на довгострокову перспек-
тиву (табл. 6, 7) базуються на прогнозних 
показниках соціально-економічного розвит-
ку, основних напрямах податкової політики 

України та враховують досвід країн з розви-
нутою ринковою й перехідною економікою в 
питаннях податкового регулювання та фор-
мування дохідної частини бюджету. 

Таблиця 6 
Прогнозні показники доходів зведеного бюджету, % ВВП 

Показники Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього доходів 28,83 28,81 28,80 28,81 28,83 28,86 28,89 
Податкові надходження коштів, 22,20 22,21 22,23 22,26 22,30 22,32 22,34 
з них:        
податок з доходів фізичних осіб 5,32 5,37 5,97 6,04 6,12 6,14 616 
податок на прибуток підприємств 4,42 4,38 4,32 4,30 4,26 4,24 4,25 
податок на додану вартість 7,83 7,86 7,89 7,93 7,97 8,00 8,03 
акцизний збір 1,76 1,79 1,82 1,85 1,87 1,90 1,90 
Неподаткові надходження коштів 5,37 5,36 5,35 5,35 5,35 5,36 5,36 
Інші доходи 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,18 1,19 
 

Таблиця 7 
Прогнозні показники доходів зведеного бюджету, млрд грн 
Показники Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всього доходів 413,5 462,1 518,1 580,7 650,4 728,8 812,0 
Податкові надходження коштів, 318,4 356,2 399,9 448,6 503,1 563,7 627,9 
з них:        
податок з доходів фізичних осіб 76,3 86,1 107,4 121,7 138,1 155,1 173,1 
податок на прибуток підприємств 63,4 70,3 77,7 86,7 96,1 107,1 119,5 
податок на додану вартість 112,3 126,1 141,9 159,8 179,8 202,0 225,7 
акцизний збір 25,2 28,7 32,7 37,3 42,2 48,0 58,4 
Неподаткові надходження коштів 77,0 86,0 96,2 107,8 120,7 135,4 150,7 
Інші доходи 18,1 19,9 21,9 24,2 26,6 29,8 33,4 
 
Середньострокове бюджетне плануван-

ня, безперечно, дає змогу підвищити керо-
ваність бюджетного процесу, що позитивно 
впливатиме на якість розробки й реалізації 
бюджетної політики [10]. 

Перспективне бюджетне планування є 
важливим елементом державного регулю-
вання економічних й соціальних процесів, 
оскільки визначає цілі та пріоритети еконо-
мічного та соціального розвитку на серед-
ньострокову перспективу. Отже, середньос-
трокові цілі та завдання фінансово-бюд-
жетної політики кількісні і якісні критерії їх 
виконання, визначення на цій основі обсягів 
бюджетних ресурсів на перспективу є необ-
хідною умовою підвищення якості процесу 
бюджетного планування та посилення 
впливу бюджетної політики на соціально-
економічний розвиток держави. 

Проведення цілеспрямованої фінансово-
бюджетної політики в Україні потребує по-
дальшого вдосконалення системи стратегі-
чного бюджетного планування. На цей час 
на загальнодержавному рівні процеси щорі-
чної підготовив таких найважливіших доку-
ментів, як Державний бюджет України, Дер-
жавна програма економічного і соціального 
розвитку України, Основні напрями грошо-
во-кредитної політики, не взаємоузгоджені 
необхідною мірою за термінами розроблен-
ня та в методологічному плані. Під час роз-
гляду проекту державного бюджету виника-
ють питання щодо пріоритетних напрямів 
державної політики у відповідних галузях 
економіки та сферах діяльності, обґрунту-
вання напрямів витрачання бюджетних кош-
тів, забезпечення фінансування основних 
заходів реформування економіки. 
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Крім того, подальше вдосконалення сис-
теми перспективного бюджетного прогнозу-
вання передбачає підвищення рівня фор-
малізації методів прогнозування, розробку 
багатофакторних економіко-математичних 
моделей, систематизацію впровадженої ме-
тодології економічного прогнозування [9]. 

Отже, однією з ключових проблем бю-
джетного планування в Україні є вдоскона-
лення процесу планування бюджетів усіх 
рівнів, узгодження цілей економічного й со-
ціального розвитку, виходячи з наявних фі-
нансових ресурсів та розподілу цих ресурсів 
з урахуванням стратегічних і тактичних ці-
лей державної економічної політики. Зазна-
чене можливе лише при взаємоузгодженій 
розробці прогнозних і програмних докумен-
тів соціально-економічного розвитку, проек-
ту Державного бюджету України та Основ-
них засад грошово-кредитної політики [6]. 

Головними завданнями перспективного 
бюджетного планування є: 
– визначення джерел та обсягів бюджет-

них ресурсів, оптимізація їх розподілу, 
ефективного використання в середньос-
троковій перспективі; 

– виявлення взаємозв’язків показників 
бюджету з головними макроекономічни-
ми показниками; 

– визначення впливу чинників, які харак-
теризують динаміку розвитку економіки, 
на головні показники бюджету; 

– встановлення оптимальної структури 
дохідної частини бюджету; 

– визначення оптимального розподілу та 
ефективного використання бюджетних 
ресурсів для забезпечення фінансовими 
ресурсами пріоритетних напрямів роз-
витку економіки та соціальної сфери; 

– наукове обґрунтування фінансово-бюд-
жетних прогнозів і планів шляхом вико-
ристання економіко-математичного мо-
делювання, що підвищує рівень їх від-
повідності реальним економічним про-
цесам. 

Прогнозування та планування бюджет-
них показників має ґрунтуватися на аналізі 
тенденцій формування й виконання доходів 
і видатків бюджету, макроекономічних пока-
зників економічного та соціального розвит-
ку. При цьому значну роль відіграють еко-
номіко-математичні методи та моделі, які 
дають змогу прогнозувати й планувати до-
ходи та видатки бюджету в динаміці з ура-
хуванням їх взаємовпливу з макроекономіч-
ними показниками й зовнішніми чинниками. 

IV. Висновки 
Проблемними питаннями процесу про-

гнозування залишаються недостатня пе-

редбачуваність зовнішніх факторів, трудно-
щі формалізації процедур прогнозування і 
якість прогнозу макроекономічних та норма-
тивно-правових показників. Подальше вдос-
коналення системи перспективного бюдже-
тного прогнозування передбачає підвищен-
ня рівня формалізації методів прогнозуван-
ня, розробку багатофакторних економіко-
математичних моделей, систематизацію 
впровадження методології економічного 
прогнозування. Урахування результатів за-
значеного дослідження дасть змогу підви-
щити якість прогнозування доходів бюджету 
та розробити державну стратегію щодо фо-
рмування дохідної частини бюджету. 
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Иляшенко А.Х. Прогнозирование бюджетных показателей на среднесрочную перспек-
тиву 

В статье установлено, что государственное регулирование экономической и социальной 
политики реализуется посредством бюджетного механизма, который включает процесс 
перераспределения стоимости ВВП. Доказано, что важным элементом развития экономики 
Украины в долгосрочной перспективе будет постепенное движение в направлении построе-
ния инновационно-инвестиционной модели развития. Определены главные задачи перспек-
тивного бюджетного планирования. 

Ключевые слова: бюджет, планирование, государственное регулирование, источники и 
объемы бюджетных ресурсов, показатели бюджета, макроэкономические показатели, дина-
мика развития экономики, структура доходной части бюджета, финансовые ресурсы, фина-
нсово-бюджетные прогнозы. 

Ilyashenko A. Forecasting of fiscal performance over the medium term 
The author of the article determined that state regulation of economic and social policies 

implemented through the budget mechanism that involves a process of redistribution of the value of 
GDP. It was proved that an important element of Ukraine’s economic development in the long term will 
be a gradual movement towards the construction of innovative investment development model. Also 
established the main task of prospective budgeting. 

Key words: budget, planning, government regulation, sources and amounts of budgetary 
resources, budget figures, macroeconomic indicators, the dynamics of the economy, the structure of 
budget revenues, financial resources, financial and budgetary forecasts. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 
У статті розкрито сутність економічної безпеки банківської системи України та визначено 

шляхи її підвищення, а також напрями модернізації банківської системи в умовах системної кризи. 
Ключові слова: банківська безпека, економічна безпека банку, системна криза, банківські 

борги, фінансові інструменти банківської безпеки. 
 

І. Вступ0 
В умовах системної кризи, яка охопила 

фінанси України, гостро постає питання за-
безпечення економічної безпеки банківської 
системи як основи фінансової системи на-
шої держави. Ця проблема має серйозний 
макроекономічний і стратегічний зміст. 
Сформована за роки незалежності банків-
ська система України зовнішньо демонстру-
вала зростання та благополуччя, а наспра-
вді система, в якій банківський капітал не 
перевищує 10% від ВВП, не є, та й не могла 
бути фінансовою базою для національної 
економіки. 

Істотне підвищення рівня капіталізації 
комерційних банків шляхом залучення до-
даткового акціонерного капіталу, як і підне-
сення рівня капіталізації їхнього прибутку, 
протягом багатьох років на практиці не здій-
снювались. Ця обставина відчутно вплину-
ла на всю фінансово-економічну систему з 
перших днів системної кризи 2008 р., а 
найуразливішою ланкою у вибудованій дво-
рівневій банківській системі України став 
головний її інвестор – український вкладник 
(як фізичні особи, так і корпорації). 

У результаті активного впливу чинників 
фінансової кризи банківську систему за 
шість місяців майже повністю паралізувало. 
І тому проблема суттєвої модернізації дію-
чої банківської системи або створення нової 
з урахуванням усіх чинників економічної 
безпеки є пріоритетною, оскільки від її вирі-
шення залежить національна безпека Укра-
їни. 

У вітчизняній науковій літературі приді-
лено значну увагу ролі економічної безпеки 
банків, зокрема про це йдеться у працях 
С.М. Побережного, О.Л. Пластуна, 
Т.М. Болгар, М.М. Єрмошенко, І.В. Сало, 
О.В. Прокопенко, Ю.Б. Слободняк, 
О.І. Хитрін, Д.А. Артеменко. 

0  Кельдер Т.Л., Худолєй Л.В., 2012 

О.І. Хитрін також вказує на те, що голов-
ною метою економічної безпеки банку є: 
усунення можливостей завдання шкоди ба-
нку або упущення ним вигоди; забезпечення 
його стійкого та максимально ефективного 
функціонування в даний момент часу; на-
громадження достатнього потенціалу для 
розвитку і зростання в майбутньому; якісна 
реалізація операцій і угод. 

Д.А. Артеменко поділяє економічну без-
пеку банку на такі складові: фінансову, тех-
нічну, правову, інформаційно-технологічну, 
соціально-психологічну, організаційну. Він 
підкреслює, що фінансова складова є осно-
вою забезпечення економічної безпеки бан-
ківської діяльності, тому що в стійкому ефе-
ктивно працюючому банку достатньо коштів 
для вирішення завдань із захисту інформа-
ції, охорони співробітників, залучення в усі 
структури висококваліфікованих співробіт-
ників. 

Сутність економічної безпеки банківської 
діяльності, на думку Д.А. Артеменка, поля-
гає в забезпеченні організаційно-управлін-
ських, режимних, технічних і профілактич-
них заходів, які гарантують якісний захист 
прав та інтересів банку, зростання статутно-
го капіталу, підвищення ліквідності активів, 
забезпечення поворотності кредитів, збере-
ження фінансових і матеріальних цінностей. 

Отже, фінансово-економічна безпека ба-
нку – це важлива складова фінансової, а 
тому і національної безпеки, це такий стан 
банківської установи, який характеризується 
збалансованістю і стійкістю до впливу зов-
нішніх і внутрішніх загроз, її здатністю дося-
гати поставлених цілей і генерувати достат-
ній обсяг фінансових ресурсів для забезпе-
чення стійкого розвитку. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити шляхи і методи 

реформування банківської системи України 
та організації її економічної безпеки. 
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ІІІ. Результати 
Сьогодні, коли в Україну прийшла глибо-

ка системна криза, почався ретельний ана-
ліз діючої банківської системи як сукупності 
комерційних банків і Національного банку 
України. Банківські фахівці вважають, що 
концепція відкриття більшості комерційних 
банків двадцять років тому базувалась не 
на засадах створення ефективних фінансо-
вих інструментів для економічного розвитку 
і процвітання країн, а як механізм бізнес-
процесів. Усі прекрасно розуміли, що голов-
на мета діяльності банку – заробити побі-
льше грошей. Ще однією проблемою було, 
відповідно, формування надійного регуля-
тора банківської системи – Національного 
банку України. Закон України “Про Націона-
льний банк України”, створений “під одну 
особу” в 1999 р., зробив заручником фінан-
сової кризи весь український народ. Банки 
утворювались не як фінансові інститути 
економіки, а як “кишенькові” каси для задо-
волення потреб своїх хазяїв та регулятора. 
Маніпуляції з кредитами, балансами, цінни-
ми паперами, ставками, валютним курсом, 
тарифами тощо призвели до втрати нашими 
громадянами власних грошей, до занепаду 
виробництва, оскільки прибуток формував-
ся у фінансовій сфері. І головне – держава 
втратила свого головного інвестора – своїх 
громадян та довіру до фінансових інститу-
цій. Науковець, який уважно слідкує за про-
цесами, а тим паче займається методологі-
єю економічної безпеки банківської системи, 
запитає: а де ж ділись гроші і хто тепер їхній 
власник? Куди вони вкладені? Експрес-
аналіз засвідчив, що основними банкрутами 
є великі банки, а отже, їхні власники, які че-
рез різні механізми фіктивного кредитуван-
ня та незрозумілі махінації банківськими 

деривативами спрямували ці кошти на різні 
афери і спекуляції (земля, нерухомість, ва-
люта, статутні капітали інших банків тощо). 

Згідно з чинним законодавством, Націо-
нальний банк України мав би здійснювати 
нагляд і контроль за діяльністю та станом 
справ у банківській системі. Однак, як ви-
явилося, за формування стратегії розвитку 
банківської системи та її реалізацію ніхто не 
несе відповідальності. Законом України 
“Про Національний банк України” (ст. 53) не 
допускається втручання органів законодав-
чої та виконавчої влади, тобто Верховної 
Ради України і Кабінету Міністрів України, у 
діяльність центрального банку [1]. І це при 
тому, що від стану банківської системи за-
лежить грошово-кредитна політика в країні, 
перспективи соціально-економічного розви-
тку в цілому. Це підтверджує тільки один, 
але дуже переконливий приклад некерова-
ності фінансової політики в Україні – систе-
ма зовнішніх запозичень, у результаті якої 
Україна опинилась на межі дефолту. 

Протягом 2006–2008 рр. банківський ри-
нок України переживав бурхливе зростання, 
зумовлене різким збільшенням попиту насе-
лення на споживчі кредити та підприємств – 
на кредити для інвестування в розширення, 
модернізацію, купівлю бізнесу. Відсутність 
значного досвіду у фінансовому плануванні, 
а також низка інституційних чинників призве-
ли до безконтрольного та дуже інтенсивного 
кредитування резидентів української еконо-
міки. Оскільки внутрішніх ресурсів для задо-
волення внутрішнього попиту на кредити ви-
явилось замало, банки стали активно залу-
чати зовнішні фінансові ресурси, які могли 
бути навіть дешевшими, ніж внутрішні. 

Ці тенденції можна прослідкувати у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка заборгованості банківського сектора України  

за фінансовими інструментами, млрд дол. США [7] 
Фінансові інструменти Станом на 

01.01.2006 р. 01.01.2007 р. 01.01.2008 р. 01.01.2009 р. 01.01.2010 р. 01.01.2011 р. 
Боргові цінні папери 1,2 3,3 6,9 6,1 4,9 4,7 
Кредити 3,1 8,9 20,4 27 20,1 19,4 
Валюта та депозити 1,3 1,8 3,5 6,3 5,9 4,0 

 
Таке стрімке нарощування зовнішнього 

боргу відбувалося на основі неявного при-
пущення українських банківських менедже-
рів про можливість постійного рефінансу-
вання власних зовнішніх зобов’язань. Тобто 
вони розраховували на постійні відсоткові 
виплати плюс виплати поточної частини до-
вгострокового зовнішнього боргу. Необхід-
ність виплати всієї суми боргу, а не лише 
його поточної частини, не закладалася у 
фінансові плани більшості українських бан-
ків. При розгортанні світової фінансової кри-
зи іноземне кредитування зникло, що пос-
тавило всі українські банки у загрозливе 

становище, оскільки рефінансувати власні 
кредити стало неможливо. 

Ситуація в економіці та політиці України 
характеризувалася з позиції сформованих 
чинників системної кризи. Відповідно, стра-
тегія держави, яка здійснює антикризові за-
ходи, почала сприйматися як загроза націо-
нальній економічній безпеці, тобто безпеці 
банків і населення, зникла зацікавленість 
останніх у забезпеченні стабільного еконо-
міко-правового середовища, а відтак, взає-
мовідносини між державою, банками і насе-
ленням втратили спільний базис, їхні стра-
тегії ввійшли в антагоністичну суперечність, 

 183 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

що призвело до непомірної “тінізації” еконо-
мічного життя та криміналізації, поширення 
небаченої у світі корупції, відпливу грошей із 
банківської системи, відпливу капіталів за 
кордон. Це створило колосальну загрозу 
для реалізації антикризових заходів, а від-
повідно, реформування банківської систе-
ми. 

У стратегічному плані рівні економічної 
безпеки населення, банків і держави непо-
дільні, оскільки здійснення індивідуальних 
відтворювальних процесів та їхнє перетво-
рення на процес суспільного відтворення 
можливі лише за умови органічного 
об’єднання громадян, банків і держави. Дій-
сно, власне відтворення неодмінно потре-
бує від громадян України (з метою отриман-
ня коштів, необхідних для існування) участі 
у певному господарському процесі або 
вступу у спеціальні інституційні відносини з 
державою. У результаті інтереси населення 
прямо залежать від економічної безпеки як 
банків, так і держави. Опосередковано інди-
відуальна економічна безпека банків зале-
жить від усього комплексу умов, що забез-
печуються державою, як в економічній, так і 
в інших сферах існування, а також від спро-
можності банків забезпечити задоволення 
потреб населення в грошах. У зв’язку з цим 
важливим є дослідження і визначення зони 
спільних економічних інтересів держави, 
банків і населення. Ця зона знаходить вті-
лення у стабільному законодавчому сере-
довищі, яке покликане забезпечити еквіва-
лентність обміну в національній економіці і 
має стати основою економічної стратегії 
держави. 

Органи державної влади, банки і грома-
дяни мають бути зацікавлені у збереженні 
стабільної правової системи, захисті декла-
рованих законом прав, своєї фінансової 
безпеки, забезпеченні стабільності грошової 
одиниці, інших макроекономічних умов, які 
диктують форму їхнього власного індивіду-
ального відтворення. Таке правове середо-
вище може складатися з основних структу-
рних складових економічної та фінансової 
системи: грошової одиниці, банківської архі-

тектури, валютного режиму, податкової сис-
теми, фінансової системи, ринків товарів, 
капіталів, праці, деривативів, ринкової ін-
фраструктури, митної системи тощо; норма-
тивно-правової бази, яка регулює фінансові, 
банківські, безпекові, валютні, зовнішньое-
кономічні, бюджетні, кредитні, економічні 
процеси у країні; системи дієздатних держа-
вних інститутів, які забезпечують додержан-
ня положень цієї нормативно-правової бази, 
та системи інститутів, що забезпечують фу-
нкціонування ринків, які обслуговують пото-
ки капіталу, товару, грошей та інформації; 
системи громадянських інститутів, які є під-
валинами ринкової системи господарюван-
ня: поваги до закону, поваги до прав влас-
ності, ділової етики тощо. 

На рівні держави банківська безпека за-
безпечується шляхом визначення комерцій-
них, організаційних технологій і соціальних 
пріоритетів (підприємства, галузі, регіону); 
нормативно-правового забезпечення безпе-
ки банків; налагодження системи оцінок і 
контролю за реальними і потенційними фі-
нансовими загрозами життєвим інтересам 
держави; забезпечення ефективного функ-
ціонування Національного банку України. На 
рівні правоохоронних органів забезпечення 
банківської безпеки потребує розробки ме-
тодів і засобів запобігання та припинення 
загроз економічним інтересам; стратегії за-
стосування захисних заходів; створення ор-
ганізаційно-правового механізму практичної 
реалізації захисних заходів; забезпечення 
дієвості практичних заходів із захисту бан-
ків. 

На рівні окремих банків: забезпечення 
якісного підбору кадрів банку, їхньої особис-
тої і колективної безпеки; забезпечення 
економічної та інформаційної безпеки; орга-
нізація роботи внутрішнього підрозділу без-
пеки відповідно до покладених на нього за-
вдань і принципів його роботи. 

Крім того, Міністерством економіки Укра-
їни визначені основні показники економічної 
безпеки банківської системи та їхні порогові 
значення (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні показники економічної безпеки банківської системи України  

та їхні порогові значення [6] 
Показник Порогове значення 

Грошова маса, % від ВВП 50 
Обсяг готівки, % від ВВП 4 
Обсяг кредитування банками реального сектора економіки, % від ВВП Не менше ніж 30 
Максимальна ставка відсотка за кредитом, % 10 
Мінімальний прибуток на середньорічний капітал, % 15 
Мінімальний прибуток на середньорічні активи, % 3 
Рівень сумнівної заборгованості у кредитному портфелі, % Не більше ніж 10 
Адекватність капіталу, % Не менше ніж 15 
Максимальна частка іноземних пасивів, деномінованих в одній валюті, % 50 

 
У 2009 р. стабільність банківської систе-

ми України була поставлена під великий 
сумнів. Національний банк України у межах 
підтримки ліквідності банківської системи 
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надав понад 34,4 млрд грн рефінансування, 
12 банків отримали тимчасових адміністра-
торів від Національного банку України, Ка-
бінет Міністрів України підготував список із 
семи банків для рекапіталізації з боку дер-
жави. Разом з тим, чистий відплив депозитів 
у гривні з банківської системи становив 
57,4 млрд грн (на кінець 2009 р. загальний 
обсяг вкладів у гривні та доларі становив в 
еквіваленті 313,9 млрд грн). У 2009 р. в 
Україні діяло 199 банків [3], а станом на 
1 січня 2011 р. ліцензію Національного бан-
ку України на здійснення банківських опера-
цій мали 176 банків. У стані ліквідації пере-
буває 18 банків, з них 17 ліквідуються за 
рішеннями Національного банку України, 1 – 
за рішенням господарських (арбітражних) 
судів. У чотирьох банках продовжує працю-
вати тимчасова адміністрація. 

Зважаючи на достатньо високий рівень 
ліквідності банків, Національний банк Украї-
ни значно скоротив обсяги операцій з їх ре-
фінансування. Порівняно з тенденцією на 
початку 2010 р., у другій половині 2010 р. 
банки демонстрували низький попит на опе-
рації з рефінансування: приріст за грудень 
становив 0,41 млрд грн. Рефінансування у 
грудні 2011 р. здійснювалося за рахунок 
кредитів, отриманих шляхом участі у тенде-
рі на строк до 90 днів (на суму 0,4 млрд грн) 
та кредитів овернайт (на суму 9,4 млн грн). 
З початку 2010 р. приріст операцій з рефі-
нансування становив 5,2 млрд грн. Протя-
гом грудня 2010 р. відсоткова ставка за 
операціями рефінансування становила 
10,42% річних (порівняно з 11,25% річних у 
листопаді). 

Протягом 2010 р. був наявний приріст тем-
пів розвитку банківської системи України, зок-
рема зростав показник загальних активів. Так, 
порівняно з підсумками 2009 р. протягом 2010 р. 
загальні активи банківської системи України 
незначно зросли – на 8,8% та становили 
1090,0 млрд грн, або 136,9 млрд дол. США. 

Аналітики відзначають збільшення зна-
чення прибутку банків до формування резе-
рвів, що, переважно, спричинено зростан-
ням обсягів відсоткових та комісійних дохо-
дів банків. За підсумками діяльності банків 
на 01.01.2011 р. прибуток банків до форму-
вання резервів становив 32,8 млрд грн, що 
на 7,2 млрд грн більше від показника мину-
лого року [8]. 

Скорочення збитків банківської системи, 
по-перше, пов’язано з тим, що темпи фор-
мування резервів за активними операціями 
та обсяг негативно класифікованих активів 
суттєво знизились, даючи банкам можли-
вість до кінця 2010 р. знизити свої збитки, а 
деяким банкам – навіть показати прибуткову 
діяльність. Основною причиною збиткової 
діяльності експерти називають неефективну 
роботу банків з проблемною заборгованіс-

тю, а саме процес реалізації заставного 
майна, залученого як забезпечення під кре-
дити. 

IV. Висновки 
Найслабшою ланкою в банківській сис-

темі країни є блок із Національного банку 
України та Міністерства фінансів України. 
Від професійності та рівня макроекономіч-
ного мислення великою мірою залежить 
можливість системної й ефективної протидії 
фінансово-економічній кризі, піковий злет 
загроз якої ставив під питання економічну 
незалежність України. 

Національні інтереси України вимагають 
активного переходу до укладання зовніш-
ньоторговельних угод не тільки в доларах 
США, а й у євро та інших валютах. Також 
слід вирішувати проблему призначення іно-
земних (нерезидентів) топ-менеджерів на 
посади зі значною матеріальною відповіда-
льністю, зважаючи на нагромаджений нега-
тивний досвід дії вищезазначених чинників, 
коли топ-менеджери після “ефективної” ро-
боти в банківській (або в корпоративній) си-
стемі України швидко залишали збанкрутілі 
установи й ошуканих громадян України. 

Серед сформованих експертами пріори-
тетів антикризової програми України другий 
за значенням пріоритет – це стабільність 
грошового обігу й банківської системи, які 
зазнали нищівного удару, що суттєво впли-
нуло на довіру населення до держави. З 
іншого боку, це дуже зручний момент роз-
почати реформування банківської системи, 
переорієнтувавши її з вузькокланових інте-
ресів обмеженого кола лихварів часів пер-
винного нагромадження капіталів на ефек-
тивно діючий механізм розвитку економіки 
на стратегічних напрямах. Також існує 
об’єктивна можливість суттєво змінити дія-
льність Національного банку України і побу-
дувати більш адекватну банківську систему, 
яка буде обслуговувати реальну економіку, 
а не ризиковані фінансові операції. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ БІРЖІ ТА ЇЇ РОЛЬ  
У СТАНОВЛЕННІ Й РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Розглянуто головні принципи діяльності Української міжбанківської валютної біржі. Про-

аналізовано особливості процесу становлення та розвитку системи валютного регулюван-
ня в Україні. Визначено роль валютної біржі в сучасній системі валютного регулювання. За-
пропоновано напрями реформування діяльності валютної біржі в Україні. 

Ключові слова: валютна біржа, іноземна валюта, валютний курс, біржові торги, операції 
з купівлі-продажу, система валютного регулювання. 

 
І. Вступ0 
Найважливішою умовою нормального 

функціонування відкритої ринкової економі-
ки в будь-якій державі є побудова повноцін-
ного валютного ринку та ефективної систе-
ми його регулювання. Одним із суб’єктів ва-
лютного ринку є валютна біржа, представ-
лена в нашій країні Українською міжбанків-
ською валютною біржею. 

Щоб визначити особливості функціону-
вання валютної біржі, необхідно проаналі-
зувати нормативно-правові акти, що регу-
люють її діяльність. Крім того, доцільним 
буде безпосередньо розглянути процес тор-
гівлі іноземною валютою на Українській мі-
жбанківській валютній біржі та визначити 
роль УМВБ у системі валютного регулюван-
ня. 

Обрана тема є досить актуальною для 
нашої держави, оскільки стабільне функціо-
нування валютного ринку в цілому та валю-
тної біржі зокрема забезпечує нормальний 
розвиток зовнішньоекономічних зв’язків 
держави й економіки країни в цілому. Однак 
на сьогодні проблемам діяльності валютної 
біржі присвячено обмежену кількість науко-
вих праць, а саме публікації таких авторів, 
як: А. Берлач, М. Солодкий. Усе зазначене 
свідчить про необхідність подальшого дос-
лідження цього питання. 

ІІ. Постановка завдання: 
– розглянути головні принципи діяльності 

Української міжбанківської валютної біржі; 
– проаналізувати особливості процесу 

становлення та розвитку системи валю-
тного регулювання в Україні; 

– визначити роль валютної біржі в сучас-
ній системі валютного регулювання; 

– запропонувати напрями реформування 
діяльності валютної біржі в Україні. 

0  Конопля Ю.О., 2012 

ІІІ. Результати 
Валютне регулювання є об’єктивною 

економічною потребою, яка зумовлена між-
народною економічною інтеграцією України 
до світового співтовариства та пов’язана з 
міжнародною кооперацією виробництва і 
розширенням міжнародної торгівлі. 

Важлива роль у реформуванні системи 
валютного регулювання відіграють Уряд та 
Національний банк України, здійснюючи по-
вноцінну валютну політику, яка б охоплюва-
ла всі інструменти впливу на валютні відно-
сини. Покращення валютного регулювання є 
одним із найважливіших елементів у зага-
льній системі заходів щодо підвищення 
ефективності функціонування Української 
міжбанківської валютної біржі. 

Валютною біржею є установа, в якій, згідно із 
чинним законодавством, здійснюється регуля-
рна й упорядкована торгівля іноземною валю-
тою відповідно до існуючих попиту та пропо-
зиції. 

На валютній біржі здійснюють такі види 
операцій, як: 

1) укладання угод із членами біржі на 
купівлю-продаж іноземної валюти відповід-
но до ринкового курсу; 

2) визначення ринкових курсів іноземних 
валют; 

3) здійснення розрахунків у національній 
та іноземній валюті відповідно до угод, ук-
ладених на біржі; 

4) здійснення операцій центрального 
банку стосовно підтримки ринкового курсу 
національної валюти. 

В Україні функції валютної біржі виконує 
Українська міжбанківська валютна біржа 
(далі – УМВБ), яка, згідно із чинним законо-
давством, створена без мети отримання 
прибутку [1, с. 105–106]. 
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Результати діяльності Української між-
банківської валютної біржі за 2008–2010 рр. 

подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати діяльності Української міжбанківської валютної біржі  

(побудовано за даними [2]) 

Показники 9 місяців 
2008 р. 

9 місяців 
2009 р. 

Зміни  
порівняно 

з попереднім 
періодом 

9 місяців 
2010 р. 

Зміни  
порівняно 

з попереднім 
періодом 

Кількість укладених угод 1627 1993 +366 1484 –509 
Середня вартість укладених угод, тис. грн 5185,0 2550,6 –2634,4 4025,5 +1474,9 
Загальний обсяг укладених угод, млн грн 8436,0 5083,3 –3352,7 5973,8 +890,5 

 
Як видно з табл. 1, у 2009 р. на УМВБ ук-

ладено на 366 угод більше, ніж у 2008 р. 
Водночас середня вартість укладених угод 
суттєво зменшилася – на 2634,4 тис. грн. 
Загальний обсяг угод, які було укладено в 
2009 р., скоротився на 3352,7 млн грн. У 
2010 р. ситуація щодо результатів діяльнос-
ті Української міжбанківської валютної біржі 
значно покращилася: незважаючи на те, що 
було укладено на 509 угод менше, суттєвим 
чином підвищилася їх середня вартість – на 
1474,9 тис. грн порівняно з 2009 р., а зага-
льний обсяг укладених угод збільшився на 
890,5 млн грн. 

УМВБ у своєму складі має такі секції: то-
варну, фондову та валютну, тобто за своєю 
суттю є не спеціалізованою валютною, а 
універсальною біржею. Зважаючи на тему 
статті, розглянемо детально функціонуван-
ня саме валютної секції. Діяльність цієї сек-
ції регулюється Правилами проведення тор-
гів на Валютній секції Української міжбанків-
ської валютної біржі від 16.07.1997 р. № 30, 
які було затверджено Біржовим комітетом 
УМВБ. 

Право участі в торгах на Валютній секції 
біржі мають: засновники УМВБ, які мають 
відповідну ліцензію Національного банку 
України (засновниками біржі в 1993 р. стали 
40 найбільших банків України); Національ-
ний банк України; установи, що прийняті в 
члени Валютної секції біржі. 

Валютна секція біржі здійснює такі опе-
рації: 
– організує торги та реєструє угоди з купі-

влі та продажу іноземної валюти між 
членами Валютної секції; 

– визначає поточний курс іноземної валю-
ти до гривні [3]. 

Члени Валютної секції здійснюють опе-
рації з купівлі-продажу валюти через своїх 
представників – трейдерів. 

Біржові торги відбуваються за графіком, 
який встановлюється Біржовим комітетом. 
Проведення торгів та визначення поточного 
курсу іноземної валюти до гривні здійснює 
спеціально уповноважений співробітник Бі-
ржі – курсовий маклер. Вся інформація про 
операції учасників торгів на Біржі є банківсь-
кою таємницею [3]. 

Біржові торги проводяться таким чином. 
Спочатку подаються попередні заявки, після 
закінчення прийому яких курсовий маклер 
оголошує стартовий курс торгів, обсяг пода-
них заявок на продаж, обсяг поданих заявок 
на купівлю та різницю між ними. Ця різниця 
між пропозицією та попитом є вихідною для 
початку торгів. Потім за стартовим курсом 
здійснюється збір додаткових заявок, які 
обов’язково мають зменшувати абсолютне 
значення різниці між пропозицією та попи-
том. Після подачі додаткових заявок оголо-
шується нове значення курсу. Якщо загаль-
ний обсяг заявок на продаж перевищує об-
сяг заявок на купівлю, маклер підвищує курс 
гривні; в противному разі – знижує. Після 
оголошення курсовим маклером нового кур-
су проводиться новий збір додаткових зая-
вок. Після подачі всіх додаткових заявок 
маклер оголошує нове значення курсу. Дана 
процедура зміни курсу й збору додаткових 
заявок продовжується доти, доки загальні 
обсяги поданих заявок на продаж та купівлю 
не зрівняються. Після закінчення біржових 
торгів укладені угоди оформляються Біржо-
вим свідоцтвом та Реєстром укладених угод 
[3]. 

Діяльність валютної секції Української 
міжбанківської валютної біржі контролюєть-
ся Національним банком України, який є 
основним органом системи валютного регу-
лювання в нашій країні. 

Система валютного регулювання в Укра-
їні почала формуватися ще в 1992 р., а з 
прийняттям Декрету Кабінету Міністрів Укра-
їни “Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю” від 19.02.1993 р. [4] у 
нашій країні розпочався процес лібераліза-
ції валютного регулювання: відбулася ста-
білізація валютного ринку; знижено обсяги 
обов’язкового продажу підприємствами на-
дходжень від експорту у вільно конвертова-
них валютах зі 100% за високим офіційним 
курсом до 50% за курсом Української міжба-
нківської валютної біржі. Результатом таких 
заходів стало зростання пропозиції амери-
канського долара на аукціонах УМВБ майже 
в 10 разів. 

У вересні 1993 р. торги на Українській 
міжбанківській валютній біржі припинилися 
та було введено фіксований валютний курс, 
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що спричинило погіршення макроекономіч-
них показників, посилення кризи у фінансо-
вій системі, збільшення зовнішнього боргу 
та від’ємного сальдо платіжного балансу [5]. 
Це був перший етап становлення системи 
валютного регулювання в Україні. 

У жовтні 1994 р. розпочався другий етап, 
на якому відбулася подальша лібералізація 
валютного ринку України. Важливим кроком 
стало прийняття Постанови Правління НБУ 
“Про уніфікацію курсу карбованця до інозе-
мних валют та лібералізацію валютного ри-
нку України”, в якій офіційний курс карбова-
нця до долара США, німецької марки, росій-
ського та білоруського рублів встановлюва-
вся на підставі результатів торгів на Україн-
ській міжбанківській валютній біржі [6]. От-
же, в Україні залишився один законний курс, 
і це сприяло прогресивному розвитку валю-
тного ринку країни. Ще одним важливим до-
кументом стала Постанова Правління НБУ 
“Про заходи щодо лібералізації валютного 
ринку України” від 16.05.1995 р. [7]. 

На третьому етапі формування валютної 
системи, який розпочався з упровадження 
грошової реформи восени 1996 р., роль 
УМВБ як центру проведення валютних опе-
рацій продовжувала зростати. 

У березні 1999 р. у Національний банк 
України припинив торгівлю іноземною валю-
тою на УМВБ. У листопаді 2003 р. відновлено 
торгівлю розрахунковими валютними ф’ючерс-
ними контрактами, базовим активом яких 
став офіційний курс іноземних валют, що 
встановлювався НБУ, та крос-курси [8]. 

Отже, становлення та розвиток системи 
валютного регулювання в нашій країні були 
досить складними, і на сьогодні функціону-
вання всієї системи в цілому та Української 
міжбанківської валютної біржі зокрема має 
суттєві недоліки, тому потребує серйозного 
реформування. 

Корисним на цьому шляху може стати 
зарубіжний досвід функціонування валют-
них бірж. У деяких країнах валютні біржі ві-
діграють вирішальну роль у визначенні офі-
ційних курсів іноземних валют до націона-
льної. Така система існує на Філіпінах, в 
Азербайджані, Грузії та Білорусі. Крім того, у 
світі спостерігається тенденція до об’єд-
нання валютними біржами своїх торговель-
них майданчиків або електронних торгове-
льних систем, що сприяє підвищенню кон-
курентоспроможності та ліквідності націона-
льних ринків, а також скороченню операцій-
них та інших витрат учасників фінансового 
ринку. Деякі сучасні валютні біржі, напри-
клад, російська ММВБ, дозволяють інозем-
ним компаніям брати участь у торгах валю-
тою, іноземні банки навіть можуть ставати 
членами валютної біржі. Ще однією з особ-
ливостей діяльності валютних бірж у Росій-
ській Федерації є їх комерціалізація, що 

сприяє залученню якомога більшої кількості 
клієнтів, створенню більш сприятливих умов 
для учасників торгів, а також удосконален-
ню системи страхування ризиків [9]. 

У деяких розвинутих країнах світу пере-
вагу має пряма міжбанківська торгівля ва-
лютою, тому частка здійснюваних на валют-
них біржах операцій у загальному обсязі 
міжнародної торгівлі валютою досить не-
значна. Найвідоміші валютні біржі розташо-
вані в Німеччині, Франції, Японії, країнах 
Бенілюксу та Скандинавії. На цих валютних 
біржах проводиться офіційна фіксація ва-
лютних курсів кілька разів протягом ділового 
дня; потім зафіксовані валютні курси 
публікуються в офіційних біржових бюлете-
нях. Однак ці курси використовуються бан-
ками й різними підприємствами лише як 
довідкові при підписанні контрактів, а на 
практиці майже всі угоди укладаються бан-
ками за власними встановленими поточни-
ми валютними курсами [10]. 

В Україні офіційний курс гривні щодо іно-
земних валют визначається на основі Пос-
танови Правління Національного банку 
України “Про затвердження Положення про 
встановлення офіційного курсу гривні до 
іноземних валют та курсу банківських мета-
лів” від 12.11.2003 р., згідно з якою виріша-
льними чинниками у цьому процесі (залеж-
но від іноземної валюти) є: курс міжбанків-
ського валютного ринку; щоденний фіксинг 
курсів валют до євро Європейського 
центрального банку; курси національних 
валют до долара США, встановлені відпові-
дними центральними банками держав; по-
точні крос-курси деяких валют до долара 
США на міжнародних валютних ринках [11]. 
Отже, УМВБ в системі валютного регулю-
вання в нашій державі на сучасному етапі 
не відіграє вирішальної ролі. 

ІV. Висновки 
Важливою умовою ефективного функціо-

нування ринкової економіки є побудова пов-
ноцінного валютного ринку, одним із суб’єк-
тів якого є валютна біржа. 

Основними функціями валютної секції 
Української міжбанківської валютної біржі є: 
акумулювання попиту й пропозиції на валю-
тні ресурси; встановлення єдиного ринково-
го курсу гривні для проведення безготівко-
вих операцій банків; організація торгів і ук-
ладення угод з купівлі-продажу іноземної 
валюти; проведення розрахунків в іноземній 
валюті та гривні; збір та аналіз інформації 
про процеси, що відбуваються на валютно-
му ринку тощо. 

УМВБ відіграла досить важливу роль на 
шляху становлення та подальшого розвитку 
системи валютного регулювання. Проведе-
ний аналіз діяльності валютної біржі в Укра-
їні дав змогу виявити певні недоліки, вихо-
дячи з яких і з урахуванням зарубіжного до-
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свіду, доцільно запропонувати такі напрями 
її реформування: 

1. Прийняття спеціалізованого законо-
давства, яке регулювало б усі аспекти фун-
кціонування валютної біржі, оскільки на сьо-
годні ці питання регулюються виключно ло-
кальними нормативними актами й немає 
жодного подібного централізованого зако-
нодавчого документа, а чинні на сьогодні 
централізовані нормативно-правові акти 
лише частково регулюють це питання. 

2. Надання на законодавчому рівні Украї-
нській міжбанківській валютній біржі більш 
вагомої ролі у встановленні офіційного кур-
су валют, що дуже важливо в кризові періо-
ди та періоди фінансової нестабільності в 
країні. Важливість такого кроку пояснюється 
тим, що валютні інтервенції з боку націона-
льного банку, які виступають найбільш діє-
вим способом зміцнення національної ва-
люти, дають найвищий ефект при прове-
денні їх саме через валютну біржу, оскільки 
на біржовому ринку сконцентрована велика 
кількість важливих учасників, які здійснюють 
операції з іноземною валютою в значних 
розмірах. 

3. Відокремлення валютної секції зі скла-
ду універсальної Української міжбанківської 
валютної біржі і створення на її базі окремої 
спеціалізованої валютної біржі, оскільки на 
сьогодні спеціалізацією УМВБ є переважно 
торгівля на фондовому та товарному рин-
ках, а це суперечить сутності й основному 
призначенню валютної біржі, тобто органі-
зації торгівлі саме валютою. 

4. Комерціалізація валютної біржі в Укра-
їні. 

5. Створення та введення в дію інтернет-
магазину для здійснення роздрібної та оп-
тової торгівлі валютою, що стане передумо-
вою для подальшого впровадження інтер-
нет-трейдингу на валютному ринку нашої 
країни. Позитивним прикладом стало впро-
вадження в 2009 р. інтернет-трейдингу на 
українському фондовому ринку, що призве-
ло до значного зростання кількості учасників 
ринку і, як наслідок, до колосального збіль-
шення обсягів торгів, а також до підвищення 
конкурентоспроможності фінансового ринку 
України в цілому. 

6. Спрощення на законодавчому рівні 
процедури доступу до складу членів валют-
ної біржі, що дасть змогу суттєвим чином 
збільшити кількість учасників біржі, а, отже, 
забезпечити підвищення рівня ліквідності 
валюти. 

7. Зростання економічної та інформацій-
ної потужності валютної біржі, у тому числі 
шляхом надання можливості іноземним 
компаніям брати участь у торгах валютою 
або ставати членами біржі. 

Реалізація наведених вище заходів 
дасть можливість значною мірою підвищити 

ефективність функціонування валютної бір-
жі в Україні та її роль у системі державного 
валютного регулювання. 
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Конопля Ю.А. Функционирование валютной биржи и ее роль в становлении и разви-
тии системы валютного регулирования 

В статье рассмотрены основные принципы деятельности Украинской межбанковской ва-
лютной биржи. Проанализированы особенности процесса становления и развития системы 
валютного регулирования в Украине. Определена роль валютной биржи в современной сис-
теме валютного регулирования. Предложены пути реформирования деятельности валют-
ной биржи в Украине. 

Ключевые слова: валютная биржа, иностранная валюта, валютный курс, биржевые то-
рги, операции по купле-продаже, система валютного регулирования. 

Konoplya J. Functioning of currency exchange and its role is in becoming and development 
of the system of the currency adjusting 

Basic principles of activity of the Ukrainian between bank currency exchange are considered. The 
features of becoming and development of the system of the currency adjusting are analysed in 
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І. Вступ 
В умовах подальшого поширення проце-

сів фінансової глобалізації ефективне фун-
кціонування системи державного регулю-
вання національною економікою через ме-
ханізм міжнародного валютного ринку не-
можливе без формування сучасних інфор-
маційних систем акумуляції, обробки та пе-
редачі інформації. 

Вперше про розвиток суспільства нової 
формації – інформаційне суспільство – за-
говорили японці в 60-х рр. ХХ ст. Автором 
терміна “інформаційне суспільство” прийня-
то вважати професора технологічного інсти-
туту Токіо Ю. Хаяши. Згідно з його теорією, 
“інформаційне суспільство” – це суспільст-
во, в якому обробкою інформації зайнято 
більше людей, ніж обробкою сировини й 
матеріалів; це суспільство, в якому цирку-
лює висока за якістю інформація, а також є 
всі необхідні засоби для її зберігання, роз-
поділу та використання. У суспільстві такого 
типу інформація легко й швидко поширю-
ється за вимогами зацікавлених людей і ор-
ганізацій та видається їм у звичній для них 
формі. Вартість користування інформацій-
ними послугами настільки невисока, що во-
ни доступні кожному [1]. 

Водночас американський соціолог Д. Белл 
розробив концепцію постіндустріального сус-
пільства, що базується на використанні нових 
інтелектуальних технологій. 

Пізніше в 70-х рр. ХХ ст. на основі япон-
ської й американської ідей набула масового 
поширення ідеологія інформаційної цивілі-
зації, так званої цивілізації “третьої хвилі” 
(перша – аграрна, друга – індустріальна). 
Згідно із цією ідеологією, інформаційне сус-
пільство перейде від виробництва речей до 

виробництва послуг, особливо тих, які 
пов’язані з охороною здоров’я, освітою, нау-
ковими дослідженнями й управлінням, а 
сталий розвиток суспільства такого типу має 
бути забезпечений стрімким поширенням 
системи віртуальних фінансів. 

Акумулюючи дослідження відомих аме-
риканських і японських учених Д. Белла, 
Дж. Бенінгера, М. Кастельса, Е. Маруда, 
Дж. Нісбета, Т. Стоуньєра, інформацію мо-
жна визначити як новий тип знання, що має 
практичну (комерційну та соціальну) реалі-
зацію та потребує певних систем акумулю-
вання, зберігання, обробки й поширення. 

Головною рисою сучасного інформацій-
ного суспільства є поглиблення процесів 
економічної інтеграції країн на основі фор-
мування міжнародного фінансового просто-
ру. Сама природа існування міжнародного 
валютного ринку й участь у ньому окремих 
країн потребує постійного вдосконалення та 
інтенсифікації інформаційних процесів на 
міждержавному й внутрішньодержавному 
рівнях, що, у свою чергу, збільшує інформа-
ційні потреби державних установ і фінансо-
вих інституцій, які формують валютно-
курсову політику держави. За таких умов 
своєчасна й достовірна інформація є осно-
вою для побудови високорозвинутої націо-
нальної економіки, становлення інформа-
ційної держави добробуту. 

Тому формування й удосконалення ін-
формаційного забезпечення валютного ме-
ханізму державного регулювання економіки 
України є неодмінною умовою сталого роз-
витку нашої держави. Актуальність поруше-
ної проблеми також підтверджується тим, 
що у вітчизняній науці й практиці не запро-
поновано єдиної методики створення інфо-
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рмаційного забезпечення механізмів держа-
вного регулювання національною економі-
кою. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є формування інформацій-

ного забезпечення державного регулювання 
національної економіки, що потребує вирі-
шення таких завдань: 
– акумуляція й передача інформації в си-

стемі державних органів, фінансових 
установ та інших інституцій; 

– проведення аналітичної обробки інфор-
мації та прогнозування економічного ро-
звитку країни; 

– забезпечення ефективного використан-
ня інформації в системі державного ре-
гулювання економіки. 

ІІІ. Результати 
За енциклопедичним визначенням, інфо-

рмаційне забезпечення – це сукупність єди-
ної системи класифікації й кодування інфо-
рмації, уніфікованих систем документації, 
схем циркулюючих інформаційних потоків, а 
також методологія побудови інформаційних 
баз. Крім того, під інформаційним забезпе-
ченням слід розуміти забезпечення фактич-
ними даними управлінських структур; вико-
ристання інформаційних даних для автома-
тизованих систем управління; використання 
інформації для забезпечення діяльності різ-
них споживачів (державних установ, корпо-
ративних структур, фінансових інституцій, 
окремих громадян) [2]. 

Управлінські структури забезпечуються 
інформацією передусім за рахунок органі-
зацій, що спеціально займаються збором 
даних (державні органи статистики, наукові 
центри різного типу). Велику роль в інфор-
маційному забезпеченні управлінських стру-
ктур відіграють засоби масової інформації, 
які не лише представляють великий масив 
інформації, а й формують на її основі гро-
мадську думку, що впливає на управлінські 
рішення. 

Інформаційне забезпечення системи 
управління – це поєднання всієї використо-
вуваної в ній інформації, специфічних засо-
бів і методів її обробки, а також діяльності 
фахівців з її ефективного вдосконалення та 
використання. 

Інформаційне забезпечення в системі 
державного регулювання національної еко-
номіки можна визначити як комплекс взає-
мопов’язаних методів, заходів і засобів (на-
уково-методичного, соціально-політичного, 
техніко-економічного й організаційно-
правового характеру), які реалізують ство-
рення та функціонування технології процесу 
збирання, передачі, переробки, зберігання й 
відображення інформації, а також викорис-
тання інформації з метою здійснення ефек-
тивної діяльності державних інституцій у 
соціально-економічній сфері. 

Розробка інформаційного забезпечення 
спрямована на використання технічних за-
собів управління для постачання необхідної 
інформації відповідним органам управління 
з метою організації, по-перше, безперервно-
го процесу збирання, опрацювання, збері-
гання й пошуку інформації, а також передачі 
її на різні рівні управління; по-друге, високої 
надійності та достовірності інформації від-
повідно до встановлених вимог щодо зби-
рання й опрацювання на кожному рівні 
управління [3]. 

Інформаційна складова організаційно-
економічного забезпечення валютного ме-
ханізму державного регулювання націона-
льної економіки являє собою сукупність та-
ких систем: системи акумулювання і оброб-
ки інформації, системи інформаційних пото-
ків та системи прийняття управлінських рі-
шень, результатом функціонування яких є 
стабілізація національної економіки на ос-
нові введення та підтримки режиму повної 
конвертованості української гривни. 

Основною перевагою формування інфо-
рмаційного забезпечення валютного меха-
нізму державного регулювання економіки 
України є наявність потенційних можливос-
тей прийняття оперативних рішень з валют-
ного регулювання та своєчасної адаптації 
фінансового сектору до зміни зовнішніх і 
внутрішніх умов функціонування національ-
ної економіки. Реалізація означених можли-
востей дає змогу здійснити нейтралізацію 
валютних ризиків соціально-економічного 
розвитку країни. 

Таким чином, з метою забезпечення 
ефективного функціонування валютного 
механізму державного регулювання націо-
нальної економіки держава повинна прово-
дити відповідну валютно-курсову політику й 
тим самим створювати необхідні фінансово-
економічні передумови для введення режи-
му повної конвертованості гривні. 

Першим етапом на цьому шляху є ство-
рення системи акумулювання та інформації 
стосовно поточного стану міжнародного ва-
лютного ринку й ситуації на валютному ринку 
країни. Джерелами такої інформації є звітність 
Міжнародного валютного фонду, Національ-
ного банку України та Державної служби ста-
тистики України. На основі цих статистичних 
даних проводиться аналіз тенденцій розвитку 
валютного ринку та визначається його вплив 
на поточний та перспективний стан економіч-
ної ситуації в державі; визначається ступінь 
взаємопроникнення національної й світової 
фінансової системи; обґрунтовуються перспе-
ктиви нашої країни на міжнародному валют-
ному ринку та її місце у світовій економіці. 

При цьому слід зазначити, що ефективне 
функціонування системи акумулювання та 
обробки інформації неможливе без застосу-
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вання новітніх технологій оброки інформації 
й сучасних методів дослідження. 

На другому етапі створення інформацій-
ного забезпечення валютного механізму 
державного регулювання національної еко-
номіки необхідно сформувати систему ін-
формаційних потоків на основі постійного 
аналізу можливостей введення режиму пов-
ної конвертованості гривні та застосування 
розробленої методики введення режиму 
повної конвертованості гривні. 

Наступним етапом є формування систе-
ми прийняття управлінських рішень. Вона 
повинна містити такі три підсистеми: 
– підтримки й прийняття рішень щодо ва-

лютного регулювання на державному 
рівні; 

– підтримки та прийняття рішень щодо 
валютного регулювання на міждержав-
ному рівні; 

– підтримки й прийняття рішень щодо ва-
лютного регулювання на мікрорівні. 

Реалізація визначених підсистем сприя-
тиме створенню фінансових і економічних 
умов введення режиму повної конвертова-
ності гривні та підвищенню ефективності 
функціонування економіки України на основі 
використання переваг конвертованості на-
ціональної валюти. 

До основних переваг упровадження ре-
жиму конвертованості національної валюти 
слід віднести таке. 

По-перше, введення режиму повної кон-
вертованої валюти сприяє підвищенню від-
критості національної економки та активіза-
ції інтеграційних процесів держави в систе-
му світового господарства на основі інтен-
сифікації процесів залучення іноземного 
капіталу та спрощення процедури розрахун-
ків. 

По-друге, режим повної конвертованості 
національної валюти забезпечує економічну 
свободу в країні на основі введення для на-
ціональних підприємств режиму конкуренції, 
який відповідає міжнародним стандартам. 
Така ситуація ставить вітчизняні підприємс-
тва перед необхідністю впровадження в 
практику господарювання новітніх форм ор-
ганізації процесу виробництва та технологій 
виготовлення продукції (надання послуг). 
Що, в свою чергу, є основою для підвищен-
ня конкурентоспроможності національного 
товаровиробника та поліпшення структури 
платіжного балансу країни. 

По-третє, країни, валюта яких є повністю 
конвертованою, мають можливість здійс-
нення міжнародних розрахунків національ-
ними грошима без попереднього нагрома-
дження іноземної валюти, що зменшує ви-
тратніть національної економіки за рахунок 
зниження валютних ризиків та сприяє лібе-

ралізації зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних підприємств. 

Таким чином, введення режиму повної 
конвертації національної валюти є інстру-
ментом державного регулювання націона-
льної економіки на основі зміцнення зв’язку 
внутрішнього національного ринку зі світо-
вим ринком через гнучкий валютний курс 
своєї грошової одиниці при максимальній 
свободі в торгівлі, русі капіталів, робочої 
сили [4; 5]. 

У проведеному дослідженні інструменти 
AllFusion Process Modeler 7 було застосова-
но для створення інформаційної моделі 
управління процесом введення режиму по-
вної конвертованості гривні (рис. 1). 

Створена модель спрямована на оптимі-
зацію діяльності установ державних органів 
влади, перевірку обраних аспектів процесів 
прийняття та корегування управлінських 
рішень для забезпечення ефективного фун-
кціонування інформаційної складової валю-
тного механізму державного управління ро-
звитком економіки України. 

Інформаційна модель управління проце-
сом введення режиму повної конвертовано-
сті гривні складається з таких процесів: 
– визначення основних пріоритетів соціа-

льно-економічного розвитку держави 
(А1); 

– формування валютно-курсової політики 
держави відповідно до визначених пріо-
ритетів соціально-економічного розвитку 
(А2); 

– реалізація управлінських заходів щодо 
введення режиму повної конвертації 
гривні (А3). 

Для реалізації процесу А1 на вході по-
винна бути інформація, що дасть змогу 
здійснити аналіз поточної макроекономічної 
ситуації в країні; прогнозування перспектив 
розвитку національної економіки; обґрунту-
вання економічних і правових умов, необ-
хідних для введення режиму повної конвер-
тації гривні; визначення відповідності пото-
чної макроекономічної ситуації в країні умо-
вам введення режиму повної конвертації 
гривні. Підсумком обробки цієї інформації 
має бути визначення основних пріоритетів 
соціально-економічного розвитку держави. 

На основі визначених основних пріорите-
тів соціально-економічного розвитку держа-
ви реалізується процес А2, тобто форму-
ється валютно-курсова політика держави, 
що забезпечить введення режиму повної 
конвертації гривні. 

На основі інформації про принципи й ме-
тоди формування валютно-курсової політи-
ки держави відбувається реалізація управ-
лінських рішень щодо введення режиму по-
вної конвертованості національної валюти 
(процес А3). 
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Таким чином, формується цілісна карти-

на діяльності органів влади для прийняття 
рішень щодо управління та реалізації про-
цесів соціально-економічних трансформацій 
у державі на основі введення режиму повної 
конвертованості гривні. 

IV. Висновки 
Розробка інформаційної складової валю-

тного механізму розвитку національної еко-
номіки дасть змогу підвищити оператив-
ність, повноту та достовірність інформації, 
необхідної для ефективної реалізації валю-
тного механізму державного регулювання 
національної економіки. Використання за-
пропонованої методології побудови інфор-
маційної моделі управління процесом вве-
дення режиму повної конвертованості гривні 
дасть змогу оптимізувати процес прийняття 
управлінських рішень на рівні держави на 
основі підвищення якості інформації та її 
систематизації, а також за рахунок своєчас-
ного задоволення інформаційних запитів 
відповідних державних структур. 
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Остапчук В.В., Степочкин А.И. Информационная составляющая организационно-
экономического обеспечения валютного механизма 

В статье рассмотрены современные проблемы разработки информационной составля-
ющей организационно-экономического обеспечения валютного механизма развития нацио-
нальной экономики в условиях распространения финансовой глобализации; обоснована инфо-
рмационная модель управления процессом введения режима полной конвертируемости грив-
ны на основе повышения качества информации. 

Ключевые слова: информатизация, валютный механизм, режим полной конвертируемо-
сти, национальная валюта. 

Ostapchuk V., Stepochkin A. Information component of the organizational and economic 
monetary support mechanism 

In this article has been considered the contemporary issues of development information component 
of organizational-economical mechanism of exchange of the national economy in the distribution of 
the financial globalization, has been substantiated the information model of managing the introduction 
of full convertibility regime rate by improving the quality of information. 

Key words: information technology, foreign exchange mechanism, the regime of full convertibility 
of the local currency. 

 195 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

УДК 330.341.1 

В.В. Томарева-Патлахова 
кандидат економічних наук, доцент 
Класичний приватний університет 

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 

У статті визначено сутність регіону як складової національної економічної системи. На 
основі забезпечення ефективного відтворювального процесу виявлено об’єктивні напрями 
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гіонального розвитку. Ураховуючи суперечності розподілу продуктивних сил економічного 
розвитку, розкрито матеріальну основу розвитку виробничо-технологічних трансформацій 
економічної системи на основі технологічних укладів. Відповідно до структурно-інноваційної 
моделі економічного розвитку національної економіки та впливу зміни технологічних укладів 
розроблено загальну схему трансформаційного процесу виробничо-технологічного розвитку 
регіону. 

Ключові слова: регіон, економічна система, продуктивні сили, соціально-економічний роз-
виток, технологічний уклад, структурно-інноваційна модель, регіоналізм. 

 
I. Вступ0 
Сучасні світові тенденції економічної 

глобалізації і конвергенції потребують гли-
бокого аналізу регіоналізму як на світогос-
подарському рівні, так і на рівні національ-
них економік, де об’єктом аналізу стає її 
складова – регіон. Найбільш сильним фак-
тором сучасного розвитку національної еко-
номіки є соціально-економічний розвиток 
регіонів. Так, процеси соціально-
економічного розвитку регіону на основі те-
риторіального розподілу праці, формування 
економічних ринків, галузевої та функціона-
льної диференціації, торгівлі всіх рівнів і 
типів, вільного руху капіталів, трудових ре-
сурсів і товарів, інтересів суб’єктів господа-
рювання забезпечують економічну зацікав-
леність територіальних еліт у розвитку регі-
оналізму на рівні національної економіки. 

Сучасні тенденції регіоналізму зумовлені 
структурною перебудовою матеріальної ос-
нови соціально-економічного розвитку еко-
номічних систем. Матеріальна основа, яка 
формує виробничо-технологічні зв’язки для 
створення регіонального продукту, транс-
формується в умовах циклічного економіч-
ного розвитку національної економіки, що є 
складовою світового господарства. Транс-
формація матеріальної основи спрямована 
на створення якісно нового регіонального 
продукту, значною частиною якого має бути 
інновація. Тому в контексті сучасного еко-
номічного розвитку світової економіки доці-
льним є залучення регіонів України до ви-
робничо-технологічного циклу нового цивілі-
заційного порядку шляхом зміни їх соціаль-
но-економічного розвитку, враховуючи регі-
ональний розподіл праці на основі техноло-
гічних укладів. 

0  Томарева-Патлахова В.В., 2012 

Дослідженням аналізу розвитку регіонів 
займались такі провідні вчені, як: А. Алімов, 
З. Герасимчук, Б. Данілішин, М. Долішній, 
С. Дорогунцов, Л. Зайцева, С. Злупко, О. Ка-
литка, В. Кравців, О. Крайник, А. Мошенець, 
В. Павлов, В. Пила, Р. Тринько, Й. Тюнен, 
О. Фіщук, О. Фурдичко та ін. Більшість нау-
кових досліджень стосується теоретичних і 
практичних питань регіонального розвитку, 
адаптації зарубіжного досвіду, проте про-
блемам інноваційно-технологічного розвит-
ку регіону у працях вітчизняних учених не 
приділено належну увагу. 

II. Постановка завдання: 
– визначити сутність регіону як складової 

національної економічної системи; 
– виявити об’єктивні напрями соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах 
реалізації трансформаційних процесів 
регіонального розвитку; 

– розкрити матеріальну основу розвитку 
виробничо-технологічних трансформа-
цій економічної системи на основі тех-
нологічних укладів; 

– розробити схему трансформаційного 
процесу виробничо-технологічного роз-
витку регіону. 

III. Результати 
Перспективи соціально-економічного 

оновлення України визначаються реаліями 
сьогодення: економічною політикою держа-
ви, її нормативно-правовим забезпеченням, 
особливостями політичної ситуації, рівнем 
життя населення тощо. Еволюція соціально-
економічних формацій в Україні зумовлює 
необхідність трансформацій відповідно до 
ринкових відносин соціально-економічного 
розвитку на рівні національної економіки та 
регіонів. 
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Регіон як складова національної економі-

ки визначається як історично еволюціоную-
ча, компактна територіальна спільнота, яка 
складається з фізичного оточення, соціое-
кономічного, політичного і культурного се-
редовища, а також просторової структури, 
що є різною для всіх регіонів і територіаль-
них одиниць, таких як місто чи нація. З пог-
ляду соціально-економічного розвитку гос-
подарства країни регіон, не враховуючи ад-
міністративно-територіальний розподіл пра-
ці, вивчається як велика частина території 
країни з відносно однорідними природними 
умовами, характерною спрямованістю роз-
витку продуктивних сил на основі поєднання 
комплексу природних ресурсів з наявною і 
перспективною соціальною інфраструкту-
рою [5]. В. Долятовський [2] пропонує 
розглядати регіон як складний територіаль-
но-економічний комплекс, що має обмежені 
внутрішні ресурси, власну структуру вироб-
ництва, певні потреби у зв’язках із зовнішнім 
середовищем. В. Поповкін [7] вважає, що 
регіон становить цілісність природного се-
редовища, матеріального, створеного лю-
диною, середовища, а також соціуму. При-
чому різні типи регіонів формуються й існу-
ють завдяки певним типам взаємозв’язків 
між цими трьома середовищами. Тобто 
йдеться про специфічні триєдності. Міцність 
і сталість таких зв’язків залежить від масш-
табів регіонів. Вони збільшуються разом зі 
зменшенням масштабів регіонів за інших 
рівних умов, скажімо, загальних потенціалів, 
рівнів господарської освоєності територій. 

Як таксономічна одиниця виробничо-
територіального устрою країни й форма ор-
ганізації виробничо-суспільного життя насе-
лення регіон відрізняється геоекономічними, 
геополітичними, виробничо-
господарськими, культурно-етнічними та 
іншими характеристиками. Водночас регіон 
повинен розглядатися як підсистема соціа-
льно-економічного комплексу країни й одно-
часно як відносно самостійна його частина 
із завершеним циклом відтворення, що має 
свою специфіку [6, с. 188]. 

Отже, регіон у соціально-економічному 
вимірі розвитку національного господарства 
визначається як територіально відокремле-
на сукупність продуктивних сил економіки, 
які використовуються або перетворюються у 
процесі виробництва для подальшого спо-
живання людиною. 

Процеси розвитку регіону, перш за все, 
включають соціально-економічний розвиток 
як процес, який повинен забезпечити зрос-
тання економічного добробуту населення 
регіону шляхом ефективного використання 
наявних регіональних ресурсів. При цьому 
соціальна компонента регіонального розви-
тку задовольняє базові потреби населення, 
а економічна – матеріальні потреби вироб-

ництва, які у цілому забезпечують ефектив-
ний відтворювальний процес. Тому транс-
формація соціально-економічного розвитку 
регіону має враховувати закономірності змі-
ни соціальних і виробничих потреб як регіо-
нального, так і національного господарства. 

Реалізація трансформаційних процесів 
соціально-економічного розвитку регіонів 
має враховувати такі напрями розвитку ре-
гіонів в економічній сфері [12, с. 75]: 
– раціональне використання економічного 

потенціалу; 
– укріплення економічної інтеграції регіо-

нів; 
– збалансований розвиток, який має здій-

снюватися на основі оптимального спів-
відношення регіональних і адміністрати-
вно-господарських механізмів; 

– структурна перебудова економіки регіо-
нів; 

– економічна безпека. 
У соціальній сфері регіону існуючі меха-

нізми соціально-економічної дії на економіку 
і населення спрямовані на реалізацію захо-
дів щодо суттєвого покращення параметрів 
якості та рівня життя. 

Слід підкреслити, що реалізована в Укра-
їні модель суспільних трансформацій повніс-
тю не забезпечила не лише соціальної ком-
поненти розвитку регіонів, а й, що важливі-
ше, дотримання цивілізаційних стандартів і 
норм суспільної поведінки громадян та утве-
рдження їх як господарів власної країни. Су-
часний розвиток світових продуктивних сил 
відбувається під впливом виробничо-техно-
логічних та соціальних трансформацій в інте-
грованих національних економіках і їх регіо-
нах. Зокрема, поглиблення суспільного роз-
поділу праці, прогрес технологічного способу 
виробництва, урізноманітнення типів і форм 
економічної власності, динамізація процесів 
нагромадження капіталу, розвиток ринків, 
поява нових видів трудової діяльності, а та-
кож дія демографічних, економічних, соціа-
льних, природних та інших факторів зумови-
ли формування постіндустріальної моделі 
розвитку, економічна структура якої характе-
ризується превалюванням нематеріального 
сектора економіки та ключовою роллю інно-
ваційно-технологічного компонента в її фун-
кціонуванні. 

Системні зміни економічної структури 
національної економіки виявляються в якіс-
них трансформаціях економічної системи, 
тобто у формуванні нових її структурних 
елементів та зв’язку між ними, ускладненні 
внутрішніх взаємозв’язків та загостренні су-
перечностей між структурними елементами 
системи, що свідчить про перехід технологі-
чного базису суспільства на вищий щабель 
розвитку. В основі таких глибинних структу-
рних перетворень лежить циклічна зміна 
технологічних укладів [9, с. 91]. 
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Технологічний уклад – сукупність техно-
логій, характерних для певного рівня розвит-
ку виробництва; у зв’язку з науковим і техні-
ко-технологічним прогресом відбувається 
перехід від нижчих укладів до вищих, прогре-
сивних [1]. Технологічний уклад охоплює за-
мкнутий відтворювальний цикл від видобутку 
природних ресурсів та професійної підготов-
ки кадрів до невиробничого споживання. 

Технологічний уклад розуміють як ком-
плекс технологічних процесів, у межах якого 
здійснюється замкнений виробничий цикл 
та забезпечується найбільш ефективне по-
єднання матеріально-речового та особисті-
сного факторів виробництва на тому чи ін-
шому історичному етапі розвитку суспільст-
ва [9, с. 92]. Тому у рамках кожного техноло-
гічного укладу формується унікальний тех-
нологічний спосіб виробництва, виробнича 
галузева структура, економічна система з 
притаманними лише йому структурними 
елементами, типами взаємозв’язків між ни-
ми, а також відповідною інфраструктурою та 
інституційною системою. 

Зміна технологічного укладу збігається зі 
зміною інноваційних хвиль Й. Шумпетера. 
Відповідно до цієї концепції, світова еконо-
міка перебуває на порозі нового – шостого 
технологічного укладу, основою якого є роз-
виток нанотехнологій. Причиною існування 
попередніх п’яти технологічних укладів на-
зиваються особливості, притаманні продук-
тивним силам у різні епохи капіталізму. 
Провідні галузі та види діяльності, завдяки 
яким капітал має максимальне зростання, 
становлять ядро технологічного укладу, а 
технологічні нововведення, завдяки яким 
виникло ядро, називають ключовими фак-
торами. Кожному укладу властиві свої 
особливості соціального життя суспільства, 
роль держави в управлінні виробництвом, 
країни-домінанти, їхня політика, перспек-
тивні наукові напрями та рівень їхньої зна-
чущості у виробництві [8]. 

На основі “хвильової теорії” М. Кондра-
тьєва пояснюється циклічність технологічно-
го укладу в економічній системі світу, країни 
чи окремої території. Так, кожний технологіч-
ний уклад триває доти, доки зберігаються 
можливості для прибуткового вкладання ка-
піталу в розширення його виробництв споча-
тку в масштабі національного ринку, а по-
тім – світових ринків. При цьому, як зазначає 
Я. Столярчук [9], його розвиток характеризу-
ється двома протилежними тенденціями. 

Перша тенденція – відбувається зрос-
тання кількісної і якісної функціональної за-
лежності між елементами економічної сис-
теми, що зумовлює відносну одноманітність 
їхнього технологічного оновлення, пропор-
ційність нагромадження капіталу між ними 
та забезпечення оптимального співвідно-
шення між різними підсистемами економіч-

ної системи та між окремими елементами 
цих підсистем. За таких умов економічна 
система суспільства до досягнення техно-
логічним укладом свого піку перебуває у 
стані відносної рівноваги. 

Друга тенденція – розвиток технологіч-
ного укладу спричиняє посилення тенденції 
до диференціації окремих галузей і сфер 
економіки та зростання їхньої відносної са-
мостійності. У результаті досягнення піку в 
економіці починають нагромаджуватися 
структурні асиметрії. Тобто галузі, які базу-
ються на технологіях нового укладу, дося-
гають стрімкого зростання продуктивності 
суспільної праці, стають новими центрами 
тяжіння капіталу, який, вивільняючись із за-
старілих галузей, починає порушувати про-
порційність між основними елементами 
продуктивних сил суспільства та складови-
ми технологічного способу виробництва. 

Процес триває до відновлення рівноваги 
між основними елементами продуктивних 
сил економічної системи. Цей процес охоп-
лює економічні системи на мега-, макро- і 
мезорівнях. Розроблення і впровадження 
Стратегії економічного і соціального розвит-
ку України (2004–2015) “Шляхом європейсь-
кої інтеграції”, очевидно, стало узагальню-
вальним наслідком певних соціальних та 
економічних процесів у національній еконо-
міці, зокрема і на регіональному рівні. Стра-
тегічне планування регіонального розвитку 
в Україні було запроваджено Законом Укра-
їни “Про стимулювання розвитку регіонів” 
[4]. З цією метою розроблено Державну 
стратегію регіонального розвитку України на 
період до 2015 р., у якій було визначено 
ключові проблеми розвитку регіонів: 

1) низькі інвестиційна привабливість та 
інноваційна активність регіонів; 

2) нерозвинена виробнича та соціальна 
інфраструктура; 

3) зростання регіональних диспропорцій 
у сфері соціально-економічного розвитку 
регіонів; 

4) слабкі міжрегіональні зв’язки (дезінте-
грація соціально-економічного розвитку ре-
гіонів); 

5) нераціональне використання людсько-
го потенціалу. 

Ураховуючи, що основою стратегії випе-
реджального розвитку, яка визначена у 
Стратегії як перспективна для України, є 
“... структурно-інноваційна модель економі-
чного зростання, ... утвердження України як 
високотехнологічної держави” [11], на особ-
ливу увагу заслуговують форми і методи 
досягнення цієї мети. Як уже визначалося, 
розвиток виробничо-технологічних зв’язків 
економічних систем пов’язаний з циклічніс-
тю технологічних укладів. Трансформацій-
ний процес виробничо-технологічного роз-
витку регіонів зображено на рис. 1. 

 198 



Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
 

 
 

Рис. 1. Трансформаційний процес виробничо-технологічного розвитку регіонів 
 
Результатом вищенаведених тенденцій є 

формування якісно нового глобального еко-
номічного середовища, еволюція та функціо-
нування якого ґрунтується на інноваційній 
парадигмі економічного розвитку. За цих 
умов постає проблема створення економіч-
ного середовища регіонів, яке б сприяло ро-
звитку структурно-інноваційних процесів, 
особливо на рівні окремих регіонів, що за-
безпечувало б якомога ефективніше викори-
стання інноваційного потенціалу суспільства. 

Інноваційно-технологічний процес розви-
тку технологічних укладів відображає вико-
ристання і нагромадження продуктивних сил 
для створення матеріально-речового проду-
кту чи створення інновації на регіональному 
рівні. Завдяки результатам реалізації струк-
турно-інноваційної моделі розвитку регіонів 
на основі циклу технологічних укладів мож-
лива ліквідація проблеми диспропорції соці-
ально-економічного розвитку регіонів за ра-
хунок переливання капіталів та невпрова-
джених інновацій чи технологій у регіони, де 
продуктивні сили використовуються не на 
повну потужність або дезінтегровані. 

Системний підхід до компонентів про-
блеми та наведене узагальнення механізмів 
стимулювання інноваційно-технологічного 
процесу включає: 
– необхідність органічного поєднання рин-

кових і позаринкових засобів стимулю-
вання інноваційної діяльності; 

– визнання першочергової значущості під-
тримки розвитку фундаментальної науки 
як чинника національної безпеки; 

– реалізацію механізму позабюджетного 
фінансування НТП з боку недержавних 
фінансово-банківських установ, залу-
чення приватизаційних коштів до інвес-
тування у цій сфері; 

– побудову державної системи стимулю-
вання інвестиційного процесу з допомо-
гою прискореної амортизації, податко-
вих преференцій для інноваційної дія-
льності та наукоємного експорту; 

– реалізацію механізму комерційного та 
промислового використання об’єктів 
промислової власності на основі конце-
нтрації фінансового та науково-техніч-
ного потенціалу у формі вітчизняних ко-

рпорацій, інноваційних структур різних 
типів, технопарків, технополісів, розвит-
ку малого інноваційного підприємницт-
ва, істотного зростання вартості робочої 
сили до світового рівня; 

– створення ефективної державної систе-
ми міжнародного співробітництва в ін-
новаційній сфері, запобігання ризикам 
багатостороннього наддержавного регу-
лювання економічних відносин та конку-
ренції; 

– реалізацію інноваційних програм у пріо-
ритетних галузях та секторах економі-
ки – сільському господарстві, міжнарод-
ній транспортно-транзитній сфері, інфо-
рмаційних послугах, авіакосмічній та су-
днобудівній галузях, оборонно-промис-
ловому комплексі, окремих напрямах 
науково-технічного прогресу (біотехно-
логіях, фізиці низьких температур, яде-
рній фізиці, електрозварюванні, розроб-
ленні нових матеріалів); 

– збереження і підвищення якості людсь-
кого потенціалу інноваційного розвитку, 
модернізації системи освіти та її інтег-
рації з наукою і виробництвом; 

– створення ефективної системи забезпе-
чення державних інтересів у сфері захи-
сту інтелектуальної власності. 

Таким чином, у сучасних умовах доціль-
ним є формування агресивної моделі інно-
ваційно-технологічного розвитку, яка спря-
мована на: активізацію інноваційної діяль-
ності та створення привабливого інвести-
ційного клімату на регіональному рівні; про-
ведення інституційних змін на державному 
та регіональному рівнях; посилення міжрегі-
онального та міжнародного науково-техніч-
ного співробітництва і трансферу техноло-
гій; підготовку фахівців з трансферу техно-
логій для потреб економіки регіону. 

IV. Висновки 
Суперечності розвитку регіонів, пов’язані 

з проблемами диспропорцій та дезінтеграції 
їх соціально-економічного розвитку, потре-
бують системного підходу до реалізації 
стратегії регіонального розвитку в умовах 
структурно-інноваційної моделі розвитку 
України. Основними напрямами соціально-
економічного розвитку регіону у контексті 
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трансформаційних процесів є економічна і 
соціальна сфери, які охоплюють раціональ-
не використання економічного потенціалу, 
укріплення економічної інтеграції регіонів, 
збалансований розвиток, який здійснюється 
на основі оптимального співвідношення ре-
гіональних і адміністративно-господарських 
механізмів, структурну перебудову економі-
ки регіонів, регіональну економічну безпеку. 
Механізми соціально-економічної дії на еко-
номіку і населення спрямовані на реаліза-
цію заходів щодо суттєвого покращення па-
раметрів якості та рівня життя. 

Матеріальною основою трансформацій-
них процесів соціально-економічного розви-
тку регіонів є циклічний характер розподілу 
продуктивних сил регіонів, що відповідає 
еволюції розподілу праці, продуктивних сил 
і регіонального економічного потенціалу. 
Об’єктивною основою трансформаційних 
процесів є зміна технологічних укладів ви-
робничо-технологічних ланцюгів економічної 
системи регіону, яка змінюється відповідно 
до національної структурно-інноваційної 
моделі економічного розвитку. 
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Томарева-Патлахова В.В. Стимулирование инновационно-технологического развития 
регионов 

В статье определена сущность понятия “регион” как составляющей национальной эко-
номической системы. На основе обеспечения эффективного воспроизводственного процесса 
обнаружены объективные направления социально-экономического развития регионов в усло-
виях реализации трансформационных процессов регионального развития. Учитывая проти-
воречия распределения производительных сил экономического развития, раскрыта матери-
альная основа развития производственно-технологических трансформаций экономической 
системы на основе технологических укладов. В соответствии со структурно-иннова-
ционной моделью экономического развития национальной экономики и влияния изменения 
технологических укладов разработана общая схема трансформационного процесса произ-
водственно-технологического развития региона. 

Ключевые слова: регион, экономическая система, производительные силы, социально-
экономическое развитие, технологический уклад, структурно-инновационная модель, регио-
нализм. 

Tomareva-Patlahova V. Promoting innovation and technological development of the regions 
The article considers the essence of region as an element of national economic system. Concern-

ing of providing an effective reproductive process the objective directions of region socio-economic 
development are found out. The contradictions of distributing of productive forces of economic 
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development determine the material basis of production-technological development transformations of 
the economic system according to the technological mode evolution. Regarding to national structurally 
innovative models of economic development and impact the technological mode shift the author offers 
a general chart of transformating production-technological development of region. 

Key words: region, economic system, productive forces, socio-economic development, technolog-
ical mode, structurally innovative model, regionalism. 
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І. Вступ 
Житлово-комунальне господарство (далі – 

ЖКГ) – це галузь народного господарства, 
результати фінансово-господарської діяль-
ності якої значною мірою визначають соціа-
льно-економічні показники розвитку суспіль-
ства. Тому в сучасних умовах реформуван-
ня економіки забезпечення ефективного 
функціонування та фінансового оздоровлен-
ня ЖКГ має бути одним з основних аспектів 
трансформації національної економіки. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити механізми фі-

нансування житлово-комунального госпо-
дарства України. 

ІІІ. Результати 
Теоретичні та прикладні аспекти державної 

політики у сферах державного і регіонального 
управління розвитком житлово-комунального 
господарства досліджено у наукових працях 
багатьох учених-економістів і практиків. Ваго-
мий внесок у розвиток цієї проблематики зро-
били Б. Данилишин, В. Дорофієнко, Т. Качала, 
С. Корнійчук, В. Лобас, І. Осипенко, В. Пила, 
О. Рибалко, Д. Стеченко, Ю. Хівріч та ін. Про-
блемами розвитку і реформування ЖКГ за-
ймається багато науковців і практиків, зокрема 
І. Галиця, С. Дзезик, В. Кучеренко, В. Ніколаєв, 
Т. Рибалка, О. Харламова, Л. Чернишова. 

Сьогодні не виникає жодного сумніву, що 
житлово-комунальний сектор в Україні пере-
буває у кризовому стані: це виражається у 
збитковому характері виробництва потягом 
тривалого часу (питома вага підприємств 
ЖКГ, які зазнали збитків, становить останні 
10 років близько 50%, збитки галузі на 1 січ-
ня 2005 р. становили близько 830 млн грн); 
зношеності основних фондів, за деякими 
оцінками, – від 65 до 70%. Протягом 2000–
2011 рр. темпи зростання обсягів виробниц-
тва (наданих послуг) у галузі були у чотири 
рази нижчі, ніж у промисловості, темпи зро-
стання інвестицій, заробітної плати та про-

дуктивності праці удвічі нижчі, ніж у народ-
ному господарству в цілому. 

Незадовільний фінансовий стан підпри-
ємств ЖКГ не дає змоги модернізувати сис-
тему і забезпечити населення якісними пос-
лугами. Державне регулювання діяльності 
підприємств ЖКГ позбавляє їх можливості 
приймати самостійні рішення щодо ключо-
вих питань з реформування й фінансового 
оздоровлення галузі. 

Усе це підтверджує, що ЖКГ потребує 
проведення термінових заходів щодо його 
реформування, фінансового оздоровлення 
як на національному, так і на місцевому рів-
нях [1, с. 75]. 

ЖКГ сьогодні є найменш ринковим, най-
більш закритим і корумпованим [2]. Нарешті, 
ці проблеми почали розуміти і на держав-
ному рівні, проте реальні механізми виходу 
підприємств ЖКГ з кризи не задіяні до цього 
часу. Недарма колишній Президент України 
Л. Кучма вважав, що “проблеми житлово-
комунального сектора сьогодні реально за-
грожують національній безпеці” [3]. 

Разом з тим, в умовах формування в 
державі соціально орієнтованої ринкової 
економіки теоретичні та прикладні аспекти 
реформування і фінансування ЖКГ потре-
бують подальшого опрацювання. Це зумо-
вило необхідність дослідження фінансово-
економічних аспектів реформування ЖКГ, а 
також обґрунтування принципів та напрямів 
фінансового забезпечення і стійкого розвит-
ку цієї галузі. 

Останнє десятиріччя інфраструктурні га-
лузі в Україні перебувають на етапі транс-
формації та реформування. З переходом до 
засад ринкової економіки активно продов-
жує відбуватися реструктуризація підпри-
ємств ЖКГ. Серед основоположних цілей 
започаткованих реформ ЖКГ – фінансове 
оздоровлення підприємств, зменшення 
державних витрат на утримання галузі та 
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забезпечення безперебійного і якісного на-
дання важливих для суспільства послуг [4]. 

Зауважимо, що практично першим доку-
ментом щодо реформування та фінансово-
го оздоровлення підприємств ЖКГ була 
прийнята у січні 1999 р. постанова Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Про-
грами проведення житлово-комунальної 
реформи на 1999–2001 роки”. З метою її 
ефективної реалізації додатково було при-
йнято низку постанов уряду, розпоряджень 
та указів Президента України. У лютому 
2002 р. було прийнято Програму реформу-
вання та розвитку ЖКГ на 2002–2005 рр. і на 
період до 2010 р. На жаль, усі ці документи 
не сприяли фінансовому оздоровленню га-
лузі та реальними позитивними змінам у 
житлово-комунальному обслуговуванні на-
селення [5, с. 10]. У 2004 р. на рівні закону 
було прийнято загальнодержавну Програму 
реформування та розвитку ЖКГ України на 
2004–2010 рр. Документ за змістом досить 
ґрунтовний, включає план заходів з реалі-
зації програми технічного переоснащення 
галузі, забезпечення умов беззбиткової дія-
льності та джерела фінансування програми 
тощо. 

Реалізація програми в умовах обмежено-
го та недостатнього фінансування буде 
ефективною лише в тому разі, коли здійс-
нюватиметься боротьба не з наслідками 
складного фінансово-господарського стану 
підприємств ЖКГ, а з причинами, які їх по-
роджують. 

Головними проблемами ЖКГ є такі [4; 6]: 
незавершеність реформи місцевого самов-
рядування та міжбюджетних відносин; не 
ефективне управління галуззю, низький рі-
вень менеджменту; кризовий фінансовий 
стан підприємств і збитковість їх діяльності; 
низька віддача та зношеність основних фон-
дів, високе енергоспоживання; відсутність 
належних умов для нагромадження інвести-
ційних ресурсів з метою переоснащення 
об’єктів, проведення політики ресурсо- та 
енергозбереження; повільний розвиток сис-
тем самофінансування комунальних підпри-
ємств; припинення належного бюджетного 
фінансування поточної діяльності та капіта-
ловкладень комунальних підприємств; недо-
сконала державна бюджетно-податкова по-
літика; відсутність належного економічного 
обґрунтування встановлених тарифів за ко-
ристування житлово-комунальними послуга-
ми (далі – ЖКП); низька якість надання ЖКП 
споживачам; ухилення платоспроможних 
споживачів ЖКП від їх сплати; неплатежі між 
підприємствами ЖКГ; залишковий метод фі-
нансування загальнодержавної програми 
реформування та розвитку галузі. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу 
на те, що в Україні середні нарахування за 
ЖКП на одного власника особового рахунку 

в січні 2010 р. виросли на 1,6% порівняно з 
аналогічним періодом 2009 р. [7] і станови-
ли 21,9% середньомісячної заробітної плати 
штатного працівника, зайнятого в галузі 
економіки. Зазначимо, що в розвинених кра-
їнах, країнах з перехідною економікою опла-
та ЖКП не відіграє такої великої ролі в бю-
джетах домогосподарств і коливається від 
3,4–3,7% (Фінляндія і Швеція) до 9,2% (Авс-
трія) сукупного сімейного доходу. На думку 
фахівців, частка платежів за ЖКП не повин-
на перевищувати 10% від сімейного доходу, 
оскільки за межами цієї цифри починається 
зростання неплатежів. Термін заборговано-
сті населення з оплати ЖКП на 10 лютого 
2009 р. становив 6–7місяців, тоді як на 
10 лютого 2008 р. – 8 місяців. 

Сучасна бюджетно-податкова політика 
держави, низький рівень доходів населення, 
капітальних інвестицій та існуюча тарифна 
політика призводять до виникнення збитків, 
що постійно зростають. За підрахунками 
експертів PADCO, Inc. вони будуть станови-
ти близько 400 тис. грн щорічно [3]. 

Важливим чинником виходу підприємств 
ЖКГ з кризового стану є енергозбереження. 
Розроблення економічних механізмів сти-
мулювання енергозбереження на сьогодні 
залишається невирішеним завданням зага-
льнодержавного значення. Запропоновані 
на державному рівні заходи, зокрема Ука-
зом Президента України “Про прискорення 
реформування житлово-комунального гос-
подарства” від 19.10.1999 р. № 1351/99 та 
постановою Кабінету Міністрів України “Про 
невідкладні заходи щодо виконання Ком-
плексної державної програми енергозбере-
ження України” від 27.06.2000 р. № 1040, не 
виконано. На сьогодні так і не розроблено 
дієвого фінансово-економічного механізму 
стимулювання енергозберігаючих заходів і 
не створено привабливого інвестиційного 
клімату [8]. Також варто зазначити і те, що 
на початку 2005 р. ліквідовано Державний 
комітет з енергозбереження. 

До основних чинників, які обмежують 
упровадження заходів з енергозбереження, 
можна зарахувати такі: збитковість більшос-
ті підприємств ЖКГ, їх непривабливість для 
інвесторів; відсутність дієвих фінансових 
важелів і методів фінансового забезпечення 
впровадження енергозберігаючих інновацій 
у ЖКГ; низький рівень доступу підприємств 
до зовнішніх джерел фінансових ресурсів; 
спрямування грошових коштів підприємств, 
як правило, не на розвиток, а на усунення 
аварійних ситуацій; діяльність владних 
структур усіх рівнів не сприяє на належному 
рівні капітальним інвестиціям. 

Формування системи ринкових відносин 
у житлово-комунальній сфері передбачає, 
перш за все, формування умов для фінан-
сового оздоровлення галузі шляхом ефек-
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тивного застосування фінансово-кредитного 
та, зокрема, податкового механізмів. 

Низький рівень прибутковості та збитко-
вість підприємств ЖКГ призводять до того, 
що об’єкт оподаткування податком на при-
буток підприємств у них є незначним або 
взагалі відсутній. Тому говорити про негати-
вний вплив цього податку на фінансовий 
стан не доводиться після того, як ставка 
податку була знижена до 25%. Що стосуєть-
ся податку на додану вартість, то необхідно 
відзначити, що його навантаження на підп-
риємства також обмежене через природу 
його нарахування та фактичну сплату кінце-
вим споживачем робіт, послуг, наданих під-
приємствами ЖКГ. Проте слід звернути ува-
гу на те, що базові податки підприємства 
ЖКГ розраховуються за першою подією: 
або з надання послуги, або з одержання 
оплати за неї. Відповідно, виникає ситуація, 
коли об’єктом нарахування податкових пла-
тежів є доходи, які, за існуючої платоспро-
можності споживачів і тенденцій оплати по-
слуг тривалий час наявні лише на папері. 
Перерахування податкових зобов’язань до 
бюджету здійснюється за рахунок власних 
вільних (якщо вони наявні) грошових ресур-
сів. Відповідно, виникає ситуація, коли через 
недосконалість податкового механізму і його 
невідповідність існуючим соціально-
економічним умовам відбувається вимивання 
таких необхідних для підприємств обігових 
коштів. 

Таким чином, механізм розрахунку та 
сплати основних податків, недофінансування 
державою належним чином різниці в тарифах, 
пільги, запроваджені державою для певних 
категорій споживачів, що не мають реального 
бюджетного забезпечення, викликають сис-
темне явище неплатежів між підприємствами 
ЖКГ та їхніми контрагентами. У податковому 
законодавстві України (зокрема, в Податко-
вому кодексі України) відсутні механізми сти-
мулювання впровадження ресурсо- та енер-
гозберігаючих інновацій. Не передбачено це і 
в інших нормативно-правових актах. Перева-
жно вони мають декларативний характер що-
до підтримки реалізації політики ресурсо- та 
енергозбереження в ЖКГ. Тому, враховуючи 
позитивний досвід провідних країн світу, не-
обхідно звільнити від оподаткування прибуток 
підприємств, спрямований на впровадження 
ресурсо- та енергозберігаючих інновацій. За-
пропонований вище підхід до оподаткування 
варто поширити на підприємства всіх галузей 
народного господарства за існуючих умов ін-
новаційного розвитку економіки України. 

На сучасному етапі розвитку підприємств 
ЖКГ з оптимізмом очікуються інвестиційні та 
кредитні ресурси у розвиток об’єктів водо-, 
теплопостачання та водовідведення через 
кредити банків, небанківських інноваційних 
фінансово-кредитних установ, приватні, ко-

мунальні фонди кредитування розвитку під-
приємств, кошти компаній – стратегічних 
інвесторів [9]. 

Важливо зазначити, що Законом України 
“Про Загальнодержавну програму рефор-
мування і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2004–2010 роки” було пе-
редбачено залучення приватного сектора 
до реформування ЖКГ, зокрема на умовах 
оренди та концесії. Очікуване надходження 
приватних інвестицій і впровадження більш 
ефективного управління підприємствами 
мало сприяти досягненню визначених про-
грамою цілей реформування галузі [4]. 

Досвід багатьох країн світу переконує, 
що залучення ресурсів приватного сектора 
може бути одним із найефективніших шля-
хів покращання діяльності ЖКГ. 

Як уже зазначалося, чіткі і прозорі пра-
вила гри, встановлені державою, є переду-
мовою для забезпечення позитивного ефек-
ту від залучення капіталу приватного секто-
ра. Регуляторна система визначає правила 
гри на ринку, що зменшує ризики входження 
на ринок для приватного інвестора та, від-
повідно, знижує вартість капіталу [4]. 

Зауважимо, що в більшості зарубіжних 
країн відбувається загальне “розчарування” 
державним сектором у комунальній галузі. 
Проте це не означає, що роль держави або 
органів місцевого самоврядування при цьо-
му повинна зменшуватися чи нівелюватися. 
Навпаки, чим вищою стає міра залучення 
коштів приватного сектора в галузь, тим 
суттєвішою має бути роль органів влади 
центрального чи місцевого рівня. Необхідно 
додати, що у країнах Центральної Європи 
приватизація від самого початку розгляда-
лася як основний спосіб виходу з кризової 
ситуації в галузі ЖКГ [10, с. 17]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу 
на комунальні тарифи, які є своєрідним “за-
чарованим колом” сучасної економіки. Із 
суто економічного погляду, їх необхідно да-
вно й різко підвищити через ту просту при-
чину, що вони часто й на третину не покри-
вають витрат комунальних підприємств [11, 
с. 12]. Тарифи на вироблені та надані пос-
луги повинні стимулювати залучення інвес-
тиційних ресурсів у розвиток галузі. 

Основною передумовою та причиною 
проблем встановлення обґрунтованих та-
рифів є те, що на послуги ЖКГ вони встано-
влювалися практично довільно. Ні в Радян-
ському Союзі, ні вже в незалежній Україні 
тарифи з економічного погляду належним 
чином не обґрунтовували [12, с. 24]. У 
СРСР вартість послуг водо-, теплопоста-
чання і водовідведення для населення була 
низькою – лише 5% собівартості послуг – 
решта покривалася за рахунок бюджету. 
Уже в 1998 р. відсоток покриття витрат у 
тарифах виріс до 80%. Проте собівартість 
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послуг продовжувала зростати: підвищува-
лися ціни на енергоресурси і, що найголов-
ніше, не вживалися заходи з поліпшення 
ефективності роботи підприємств, і в ре-
зультаті цього в 2000 р. тарифи вже покри-
вали лише 60% витрат. Хоча тарифи за ро-
ки незалежності неабияк зросли, вони досі 
не покривають витрат з надання послуг 
природними монополіями, більшість кому-
нальних підприємств залишаються збитко-
вими. 

На сьогодні вирішальне слово в процесі 
підвищення тарифів належить органам міс-
цевої влади. Відповідно до Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”, Кабінет 
Міністрів України мав надіслати на місця 
свої рекомендації та методику розрахунку. 
За чинним законодавством немає достатньо 
правових підстав для “призначення” тари-
фів, їх можна лише рекомендувати. Тому 
місцеві ради, як правило, приймають рішен-
ня визначати лише головні параметри та-
рифної політики [12, с. 25]. 

З 1 січня 2005 р. почав діяти п. 4 ст. 31 
Закону України “Про житлово-комунальні 
послуги” від 24.06.2004 р., в якому зазначе-
но, що у разі затвердження цін/тарифів на 
ЖКП, нижчих від розміру економічно обґру-
нтованих витрат на їх виробництво, орган, 
що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати 
з відповідного місцевого бюджету виконав-
цям/виробникам різницю між затвердженим 
розміром цін/тарифів та економічно обґрун-
тованими витратами на виробництво цих 
послуг. Тому підвищення цін на ЖКП по ре-
гіонах відбувалося нерівномірно. 

Нарешті, зазначимо, що відмінність від 
українського ринку житлових послуг у краї-
нах Західної Європи і США полягає в наяв-
ності розвиненого конкурентного середови-
ща. Свої послуги пропонують фірми різних 
форм власності, що дає споживачам змогу 
вибирати підприємства, які забезпечують 
більш високу якість послуг і більш вигідні 
тарифні схеми та умови платежів. В умовах 
конкуренції фірми пропонують різні пільги, 
комплекс додаткових послуг тощо [7]. 

Отже, втілення реформи державного ре-
гулювання природних монополій у сфері 
ЖКГ неможливе без змін у місцевій політиці 
щодо соціального захисту, міжбюджетних 
відносин, визначення джерел фінансування 
розвитку галузі, механізмів регулювання 
тарифів і запровадження засад громадянсь-
кого суспільства [4]. 

В Україні відсутня цілісна, системна дер-
жавна політика регулювання діяльності підп-
риємств ЖКГ. Регуляторні повноваження у 
сфері ЖКГ чітко не розмежовано між місце-
вими представницькими та виконавчими ор-
ганами влади. Органи влади, які безпосеред-
ньо виконують регуляторні функції, не позба-

влено політичного впливу, що ускладнює 
ефективне втілення регуляторної політики [4]. 

Отже, при реформуванні ЖКГ потрібно 
забезпечувати дотримання принципу субси-
діарності у сфері житлово-комунального 
обслуговування шляхом законодавчого за-
кріплення відповідних повноважень за орга-
нами місцевого самоврядування та удоско-
налення бюджетно-податкової політики що-
до переведення бюджетів місцевого самов-
рядування на власну фінансову основу, за-
безпечивши її належний рівень частиною 
закріплених на постійній основі відрахувань 
від загальнодержавних податків. Адже це 
дасть можливість створити фінансову осно-
ву, яка забезпечить у повному обсязі вико-
нання повноважень органами місцевого са-
моврядування у сфері реформування ЖКГ. 

Відсутність єдиних принципів та інстру-
ментів регуляторної політики (щодо тари-
фоутворення, ліцензування та стандартиза-
ції) не дає змоги підвищити ефективність 
регіональної політики з урахуванням об’єк-
тивних відмінностей [4]. 

Держава повинна брати активну участь у 
фінансуванні заходів енергозбереження у 
житлово-комунальній сфері та технічного 
переоснащення об’єктів, насамперед, у де-
пресивних населених пунктах. Кожен орган 
місцевого самоврядування повинен мати 
можливість у разі необхідності звернутися за 
реальною державною підтримкою [12, с. 25]. 

Підприємства ЖКГ повинні готувати реа-
льні плани капітальних інвестицій, в яких 
основну увагу слід приділяти впровадженню 
енергозберігаючих проектів. 

При розробці Держжитлокомунгоспом прое-
ктів нормативно-правових актів, супроводженні 
законопроектів при їх розгляді Парламентом 
України необхідно враховувати те, що рефор-
ма ЖКГ відбувається в регіонах, які мають 
свою специфіку та свої проблеми [5, с. 11]. 

Слід розробити нову методологію визна-
чення тарифів у сфері ЖКГ, що відповідала б 
умовам переходу до ринкових методів гос-
подарювання. Для того, щоб перейти до та-
рифної політики, яка б забезпечувала без-
збитковість роботи ЖКГ, доцільно звільнити 
від оподаткування кошти підприємств ЖКГ, 
що спрямовуються на інвестиції в розширен-
ня або модернізацію цих виробництв, ресур-
со- та енергозберігаючі інновації. 

Уряду потрібно звернути увагу на те, що 
існує необхідність звільнити підприємства 
ЖКГ від сплати податку на додану вартість 
або вдосконалити механізм його обрахування 
та сплати, передбачити пільгове оподатку-
вання прибутку, спрямованого на ресурсо- й 
енергозберігаючі інновації. Адже це дасть 
змогу за існуючих тарифів на ЖКП розширити 
питому вагу прибутку в ціні та стоворити реа-
льні передумови й економічні механізми фі-
нансового оздоровлення галузі. Обов’язково, 
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без обмежень, слід запровадити касовий ме-
тод оподаткування підприємств ЖКГ і підпри-
ємств паливно-енергетичного комплексу, що 
приведе до ліквідації явища вимивання обіго-
вих коштів. Зазначене вище необхідно враху-
вати і в Податковому кодексі України. 

Держава повинна забезпечити доступ пі-
дприємств ЖКГ до довгострокового іпотечно-
го кредитування шляхом встановлення піль-
гових відсоткових ставок та передбачити 
утворення цільових (спеціальних) фондів у 
структурі бюджету розвитку для фінансового 
забезпечення заходів житлово-комунальної 
реформи як на рівні державного бюджету, 
так і на рівнях місцевих бюджетів. 

У найближчій перспективі необхідно пе-
рейти на програмно-цільовий метод ство-
рення бюджету, а не продовжувати практику 
фінансування державних програм розвитку 
за залишковим принципом. 

IV. Висновки 
Сьогодні майже відсутні потенційні інвес-

тори ЖКГ, крім того, в законодавстві не ли-
ше відсутні будь-які стимули для інвесторів, 
а ще й немає гарантії існуючих правил гри 
на ринку ЖКП. Відсутність інвесторів може 
призвести до великих труднощів реформу-
вання та розвитку ЖКГ України. Важливим 
чинником виходу підприємств ЖКГ з кризо-
вого стану є енергозбереження. Держава 
має створити ЖКГ реальні умови фінансо-
вого та економічного оздоровлення, щоб 
забезпечити надалі передумови для пере-
ходу галузі на ринкові умови господарюван-
ня та привабливість для інвесторів. 
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В статье исследованы проблемы жилищно-коммунального хозяйства, особенности меха-
низмов энергосбережения жилищно-коммунальной инфраструктуры, бюджетные и налого-
вые стимулы развития жилищно-коммунального хозяйства. 
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Fritsch A. Budgetary and tax levers of influence on development of housing and communal 
services of Ukraine 

The author examines in the article the problems of housing and communal services, feature of 
mechanisms of energy-savings of housing and communal infrastructure, budgetary and tax 
mechanisms of housing and communal services development. 
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СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ  
ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ 

 
У статті визначено сутність поняття “інноваційні технології” та досліджено особливос-

ті інноваційного процесу в управлінні готельним бізнесом. 
Ключові слова: інновація, технологія, інноваційний процес, інноваційні технології, готель-

не підприємство. 
 

І. Вступ0 
Інноваційні технології – радикально нові 

чи вдосконалені технології, які істотно по-
ліпшують умови виробництва або самі є то-
варом. Зазвичай мають знижену капіталомі-
сткість, характеризуються більшою екологі-
чністю й меншими енергопотребами. 

У низці джерел інновація розглядається 
як процес. У цій концепції визнається, що 
нововведення розвивається в часі й має 
чітко виражені стадії. 

Творці інновації (новатори) керуються 
такими критеріями, як життєвий цикл виробу 
й економічної ефективності. Їхня стратегія 
спрямована на те, щоб перевершити конку-
рентів, створивши нововведення, яке буде 
визнано унікальним у певній галузі. 

Поширення нововведень, як і їх створен-
ня, є складовою інноваційного процесу. 

Технології в галузі гостинності розвива-
ються стрімко. Це пов’язано з тим, що перед 
готельними підприємствами стоять два ос-
новні завдання: отримати більше клієнтів і 
зробити їх постійними відвідувачами. Здійс-
нити ці завдання без інноваційних рішень 
неможливо, що потребує від готелів модер-
нізації в технологіях, заощадження часу, 
грошей та енергії. Тому шлях до інновацій-
них технологій у готелі полягає в заоща-
дженні природної енергії. 

Індустрія гостинності є однією з найбільш 
динамічних галузей сфери обслуговування. 
Готельний бізнес багатоплановий, а управ-
ління ним – складне трудомістке завдання, 
що потребує впровадження нових техноло-
гій. Управління будь-яким бізнесом сьогодні 
неможливе без активного впровадження 
інноваційних технологій. 

0  Капустіна Т.А., 2012 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити і показати необ-

хідність упровадження інноваційних техно-
логій у готельному бізнесі. 

ІІІ. Результати 
Термін “інновація” набув поширення в 

американському менеджменті, але сьогодні 
активно використовується і в Україні. 

У принципі, будь-яке соціально-еконо-
мічне нововведення, доки воно не набуло 
масового, тобто серійного, поширення в га-
лузі праці, виробництва й управління, мож-
на вважати інновацією. 

Останніми роками з’явився особливий рі-
зновид інноваційного підприємництва – ри-
зикове, або венчурне; це здебільшого дрібні 
фірми, що займаються поширенням нових 
технологій, тобто технічних інновацій, на-
самперед, у наукомістких галузях. 

Інновації відіграють надзвичайно важли-
ву роль у розвитку загальнолюдської цивілі-
зації (наприклад, відомий такий феномен як, 
“хвилі Кондратьєва”) та, зокрема, кожної 
окремої держави, відповідно, більшість су-
часних держав намагаються створити та 
постійно удосконалювати національні інно-
ваційні системи для підтримки процесу 
створення й упровадження інновацій [1, 
с. 394]. Доцільно виділити такі типи іннова-
цій (див. рис. 1). 

У 40-ві роки XX ст. австрійським економіс-
том Й. Шумпетером уперше були відзначені 
інноваційні хвилі, які з часом стають дедалі 
коротшими. Він підкреслив, що інноваційні 
хвилі, підрахунки яких ведуть з Промислової 
революції XVIII ст. в Англії, з’являються та 
зникають через 50–60 років. Кожна нова 
хвиля приносить із собою початок чергової 
“економічної епохи”, що характеризується 
різким зростанням інвестицій, а потім знову 
йде спад. Утім, після кожної такої нової хви-
лі країна в цілому стає дедалі багатшою. 
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Типи інновацій

Товарна – впровадження нового продукту

Технологічна – впровадження нового методу виробництва

Ринкова – створення нового ринку товарів і послуг

Маркетингова – освоєння нового джерела постачання сировини

Управлінська – реорганізація структури управління

Соціальна – впровадження заходів з метою покращення життя населення

Екологічна – впровадження заходів з питань охорони довкілля  
 

Рис. 1. Типи інновацій 
 
М. Мончев визначає інноваційні техноло-

гії як радикально нові чи вдосконалені тех-
нології, що істотно поліпшують умови виро-
бництва або самі є товаром. Зазвичай вони 
мають знижену капіталомісткість, характе-
ризуються більшою екологічністю й менши-
ми енергопотребами. 

І. Перлакі вважає інновацію нововведен-
ням у галузі техніки, технології, організації 
праці або управління, заснованим на вико-
ристанні досягнень науки і передового дос-
віду; кінцевий результат інноваційної діяль-
ності. 

В. Хартман визначає інноваційні техно-
логії як набори методів і засобів, що підтри-
мують етапи реалізації нововведення. 

Розрізняють такі види інноваційних тех-
нологій: упровадження, підготовка кадрів та 
інкубація малих підприємств, консалтинг, 
аудит, інжиніринг. 

Фактори, які визначають інноваційний 
розвиток: 
– ринкова кон’юнктура і конкуренція (як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках); 
– середовище (рівень розвитку науки і 

техніки, законодавча й нормативна база, 
політична та економічна стабільність); 

– кадри (вчені, фахівці, підприємці, мене-
джери, політичні діячі, державні службо-
вці); 

– ресурси (природні, виробничі, фінансові, 
науково-технічні, технологічні, інфра-
структура) [5, с. 174]. 

Спонукають інновації постійні зміни, що 
відбуваються в різних сферах людської дія-
льності (рис. 2). У кожній з них цілями ново-
введень є впровадження нових процесів 
або продуктів, які спрямовані на забезпе-
чення сталого та довгострокового економіч-
ного зростання. 

 

Модифікації сформованої системи управління, що дають змогу покращувати діяльність підприємств і організацій
та сприяють адаптації до мінливих умов

Зміни в соціальній структурі для підвищення соціального статусу особистості та досягнення оптимального
співвідношення особистих і суспільних інтересів

Удосконалення або створення нових матеріалів, обладнання, технологічних процесів, продуктів, послуг
і методів, які докорінно змінюють або істотно поліпшують ефективність економіки

Інновації

 
 

Рис. 2. Сфери діяльності для впровадження інновацій 
 
У сфері послуг інноваціями є принципово 

нові або суттєво вдосконалені методи їх 
виробництва та надання (обслуговування), 
які не можуть бути забезпечені колишніми 
виробничими методами. Це туристські, бан-
ківські, консалтингові послуги, інші сектори з 
орієнтацією на новітні інформаційні та ко-
мунікаційні технології. 

До інновацій за характером потреб, що 
задовольняються можна, зарахувати новов-
ведення, що створюють нові потреби і роз-
вивають існуючі [2, c. 348]. 

Готельне господарство є однією з основ-
них складових туристської індустрії України. 
У 2010 р. в Україні налічувалось 1308 готе-
льних підприємств на 949,1 тис. місць. Кіль-
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Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
кість готельних підприємств та інших турис-
тичних організацій збільшується у зв’язку з 
підготовкою України до Євро-2012, яке від-
будеться в Україні та Польщі. 

За формами власності загальна кількість 
готельних підприємств розподіляється так: 
40% знаходяться у загальнодержавній та ко-
мунальній власності, 57% – у колективній і 
3% – у приватній власності. Середньорічний 
коефіцієнт завантаження готелів у 2010 р. у 
середньому по Україні становив 0,24. При цьо-
му мінімальне використання місткості готелів – 
9% – було в Луганській та Миколаївській обла-
стях, а максимальне – 78% – у м. Севастополі. 
У м. Києві цей показник дорівнював 40%. 

Якщо відкинути максимальне й мінімаль-
не значення показників завантаженості, то 
використання місткості українських готелів у 
2010 р. становило 0,30. Це значення є більш 
об’єктивним для характеристики стану готе-
льного бізнесу в Україні. Винятком із цього 
незадовільного становища є м. Київ, де за-
вантаженість у 2004 р. дорівнювала 0,52, в 
2007 р. – 0,35, в 2008 р. – 0,37, у 2010 – 0,40. 
У більшості регіонів України рівень заванта-
женості готелів коливався від 0,17 до 0,22. 

Усього готелями України надано послуг 
358 446 іноземним громадянам, що стано-

вить 10,9% загальної кількості осіб, яким 
надано послуги. Найбільшій кількості інозе-
мних туристів надано готельних послуг у 
таких регіонах України: м. Київ (36,1%), 
АР Крим (10,4%), областях Львівській 
(9,1%), Одеській (5,3%), Дніпропетровській 
(5,3%), Київській (4,2%), Донецькій (4,0%). 

Середня тривалість перебування однієї 
особи в готелях становить для громадян 
України 2,7 доби, для іноземців – 2,6 доби. 
Середня місткість номера по Україні дорів-
нює 2,02, у м. Києві – 1,9, а в областях, зок-
рема Рівненській і Донецькій, – 1,8, в Оде-
ській – 2,2, у Чернігівській і Херсонській – 
2,3, у Сумській – 2,6. 

Кількість готелів в Україні порівняно з ту-
ристськими країнами світу незначна. У Ве-
ликій Британії, наприклад, функціонує бли-
зько 260 тис. готелів. У країнах Європи кіль-
кість великих готелів становить 15–25% за-
гальної кількості готельних господарств,  
75–85% – мотелі та готелі сімейного типу 
(див. табл. 1). За даними аналізу структури 
готельного господарства України, такі фор-
ми готельного господарства, як мотелі, кем-
пінги, молодіжні бази, надзвичайно пошире-
ні в інших країнах, в Україні практично не 
розвинуті. 

Таблиця 1 
Кількість готелів та інших місць для короткотермінового проживання за типами, од. 

Заклади для проживання Рік 
2008 2009 2010 

Усього по Україні 1328 1326 1308 
у тому числі: 
готелів 916 872 866 
мотелів 15 21 19 
готельно-офісних центрів 6 5 10 
кемпінгів 9 10 10 
молодіжних турбаз та гірських притулків 11 11 20 
інших 371 407 383 
у міських поселеннях, усього 1052 1057 1074 
у тому числі: 
готелів 831 796 802 
мотелів 12 18 16 
готельно-офісних центрів 6 5 10 
кемпінгів 8 9 7 
молодіжних турбаз та гірських притулків 8 7 15 
інших  187 222 224 
у сільській місцевості, всього 276 269 234 
у тому числі: 
готелів 85 76 64 
мотелів 3 3 3 
готельно-офісних центрів – – – 
кемпінгів 1 1 3 
молодіжних турбаз та гірських притулків 3 4 5 
інших  184 185 159 

 
Готельний бізнес багатоплановий, а 

управління ним – складне трудомістке за-
вдання, що потребує нових технологій 
управління. Управління будь-яким бізнесом 
сьогодні неможливе без активного викорис-
тання інновацій. 

Принципи впровадження інноваційних 
технологій в управлінні готелем мають дуже 
великий вплив, оскільки прямо пов’язані з 

підвищенням ефективності роботи як кожно-
го менеджера, так і готелю загалом. Іннова-
ційні технології впливають на конкурентосп-
роможність готелю на сьогоднішньому рин-
ку. 

Готельний бізнес являє собою високона-
сичену інформаційну галузь. Відомо, що 
успіх бізнесу деяких галузей економіки пря-
мо залежить від швидкості передачі та об-
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міну інформацією, від її актуальності, своє-
часності отримання. Це стосується і будь-
якого засобу розміщення, тобто успішний 
розвиток готельного бізнесу передбачає 
широке використання новітніх технологій як 
у сфері введення нових готельних послуг, 
так і в їх просуванні на ринок послуг. Цілком 
очевидно, що введення інноваційних техно-
логій стало невід’ємною умовою підвищення 
конкурентоспроможності готельного підпри-
ємства, а також сприяє поліпшенню якості 
обслуговування одночасно при скороченні 
персоналу [3]. 

Перешкоди до впровадження інновацій-
них технологій зазвичай такі: вартість самої 
інноваційної розробки, необхідність адаптації 
до неї самого підприємства і, нарешті, те, що 
управлінці, як правило, зосереджені на 
отриманні доходу з поточної діяльності підп-
риємства. Довести власнику, що те чи інше 
інноваційне рішення дасть змогу отримати 
більший дохід у майбутньому, завдання 
складне. На жаль, ще не всі зрозуміли, що 
криза поставила жорсткі умови: або ти прий-
маєш нові правила, або програєш [4, с. 358] 

IV. Висновки 
Виходячи з усього вищенаведеного, слід 

зробити висновок, що застосування іннова-
ційних технологій у роботі готелю підвищує 
його конкурентоспроможність, якість нада-
ваних послуг, а це позитивно впливає на 
імідж підприємства, збільшуючи потік пос-

тійних клієнтів, і, відповідно, гарантує отри-
мання прибутку підприємством. 

Отже, сутність поняття “інноваційні тех-
нології” полягає в тому, що це радикально 
нові чи вдосконалені технології, які істотно 
поліпшують умови виробництва або самі є 
товаром. Зазвичай вони мають знижену ка-
піталомісткість, характеризуються більшою 
екологічністю й меншими енергопотребами. 
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Капустина Т.А. Сущность и понятия технологических инноваций и инновационного 
процесса в управлении гостиничным бизнесом 

В статье определена сущность понятия “инновационные технологии” и исследованы 
особенности инновационного процесса в управлении гостиничным бизнесом. 

Ключевые слова: инновации, технологии, инновационные процессы, инновационные тех-
нологии, гостиничное предприятие. 

Kapustina T. The essence and idea of technological innovations and innovation process in 
managing of hotel business 

The article defined the essence of the concept of “innovation” andinvestigate the features of the 
innovation process in the management of the hotel business. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 

 
У статті розглянуто питання складових інвестиційної привабливості фермерських гос-

подарств та фактори впливу. Дано оцінку сучасному стану розвитку фермерських госпо-
дарств та їх місцю в аграрній економіці країни. 

Ключові слова: фермерські господарства, інвестиційна привабливість, спеціалізація гос-
подарств, розміри фермерських господарств, стадія життєвого циклу підприємства. 

 
І. Вступ0 
Інтенсивність залучення інвестицій в 

українські підприємства пов’язано з інвести-
ційною привабливістю об’єкта інвестування. 
Оцінювання інвестиційної привабливості 
потенційного об’єкта інвестування – це пе-
рший крок під час прийняття інвестиційного 
рішення. Тому основною метою об’єкта ін-
вестування є підвищення інвестиційної при-
вабливості та залучення максимально мож-
ливого обсягу інвестицій. 

Рівень інвестиційної привабливості агра-
рних підприємств у цілому та фермерських 
господарств зокрема є досить низьким. Одні-
єю з основних причин банкрутства значної 
частини аграрних підприємств є незадовіль-
ний стан матеріально-технічної бази, що 
спричинено низькою платоспроможністю 
сільськогосподарських товаровиробників. 
При цьому, аналізуючи досвід провідних аг-
рарних підприємств галузі, варто відзначити, 
що досягти високої ефективності сільського-
сподарського виробництва можна завдяки 
інвестиціям. Основними джерелами інвесту-
вання аграрних підприємств є власні кошти, 
бюджетні ресурси та кошти, залучені з коме-
рційних джерел. Проте суб’єкти господарю-
вання і державний бюджет не в змозі повною 
мірою інвестувати внутрішні потреби. 

Інвестиційна привабливість фермерського 
господарства – це сукупність характеристик 
його фінансово-господарської та управлінсь-
кої діяльності, перспектив економічного роз-
витку та можливості залучення інвестиційних 
ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості 
є інтегральною характеристикою внутрішньо-
го середовища фермерського господарства. 

Готовність інвесторів до вкладення капіта-
лу в будь-яке аграрне підприємство залежить 
від існуючого в регіоні та аграрній галузі інвес-
тиційного клімату, а саме від сукупності полі-
тичних, економічних, соціальних і юридичних 
умов, що впливають на результати інвести-
ційного процесу. Вирішення цієї проблеми 

0  Притула Н.М., 2012 

значною мірою пов’язане з побудовою раціо-
нального механізму формування інвестицій-
ної привабливості аграрних підприємств вза-
галі та фермерських господарств зокрема. 
Необхідність дослідження інвестиційної при-
вабливості, створення умов для її зростання 
визначили актуальність цього дослідження. 

Питання інвестиційної привабливості пі-
дприємств аграрного сектора, а також інші, 
пов’язані з ним знайшли відображення у 
наукових працях В. Амбросова, В. Андрій-
чука, І. Баланюка, Т. Беня, А. Бортника, 
П. Гайдуцького, В. Горлачука, В. Горьового, 
М. Гладія, П. Саблука, В. Шевцової, В. Юр-
чишина, Е. Якименко та ін. Разом з тим пот-
ребують докладного висвітлення питання 
сучасного розвитку фермерських госпо-
дарств в умовах жорсткої конкуренції та по-
кращення їх інвестиційної привабливості. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити фактори, що 

впливають на сучасне становище інвести-
ційної привабливості фермерських госпо-
дарств, та визначити її складові. 

Виходячи з мети поставлено та вирішено 
такі завдання: 
– проаналізувати фактори, що впливають 

на інвестиційну привабливість підпри-
ємств галузі, а саме фермерських гос-
подарств; 

– розглянути такі складові інвестиційної 
привабливості фермерських господарств, 
як: ефективність використання інвести-
ційних ресурсів, зовнішнє середовище 
підприємства, стадія життєвого циклу, 
вплив спеціалізації та розміру господар-
ства; 

– визначити роль фермерського госпо-
дарства в економіці аграрного сектора. 

ІІІ. Результати 
Для розгляду й оцінювання інвестиційної 

привабливості фермерських господарств в 
Україні необхідно враховувати особливості 
аграрної галузі, які вносять певні корективи. 
Перша i найголовніша особливість полягає 
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в тому, що аграрне виробництво є необхід-
ною діяльністю з метою задоволення пот-
реб населення в продуктах харчування та 
потреб промисловості в сировині, тому рі-
вень його розвитку повинен забезпечувати 
продовольчу безпеку держави. 

Визначення інвестиційної привабливості 
будь-якого об’єкта господарювання потре-
бує особливої уваги щодо середовища під-
приємства, яке розташоване в певному ад-
міністративно-територіальному регіоні дер-
жави. Перспективи діяльності фермерських 
господарств в Україні, їх виробнича страте-
гія обмежені як внутрішнім, так і зовнішнім 
середовищем, законодавчим простором, що 
пов’язаний з економічною ситуацією, станом 
розвитку ринкової інфраструктури тощо. 
Стан справ в аграрній галузі України свід-
чить про високий рівень впливу ризиків вну-
трішнього та зовнішнього характеру для всіх 
потенційних об’єктів інвестування. 

Інвестиційна привабливість фермерсько-
го господарства як об’єкта інвестування фо-
рмується під впливом певних умов і факто-
рів внутрішнього та зовнішнього характеру. 

До факторів зовнішнього характеру, що 
негативно впливають на інвестиційну при-
вабливість, належить недосконала законо-
давча база, високий рівень корупції, земе-
льні відносини, які склалися на сучасному 
етапі. Однак є і позитивні фактори: низька 
вартість оренди землі, можливість довго-
строкової оренди землі (на строк до 49 ро-
ків), велика кількість земель, що зараз не 
обробляються, але надалі можуть бути за-
лучені до обробітку. 

До факторів внутрішнього характеру, що 
впливають на інвестиційну привабливість 
фермерських господарств, ми зараховуємо 
виробничі, управлінські кадрові та місце ро-
зташування, а саме: фінансово-господар-
ську діяльність, ефективність використання 
інвестиційних ресурсів, матеріально-технічну 
базу, стадію життєвого циклу підприємства, 
виробничу спеціалізацію, кадровий склад, 
родючість та склад ґрунтів господарства. 

Ефективність використання активів фер-
мерського господарства слід визначити з 
погляду наявності та використання всіх мо-
жливих джерел їх формування. А тому одна 
з умов формування інвестиційної привабли-
вості підприємства – це результативність 
його фінансово-господарської діяльності, 
яку визначають на основі фінансової та бух-
галтерської звітностей. Загальні фінансові 
результати діяльності фермерського госпо-
дарства повною мірою відображають стан 
справ на підприємстві і дають змогу визна-
чити ймовірність залучення інвестицій та 
ефективність їх використання, що відпові-
дає інтересам підприємства й інвестора [8, 
c. 60]. 

Необхідно звернути особливу увагу на 
ефективність використання інвестиційних 
ресурсів сільськогосподарським підприємст-
вом як на необхідну умову формування його 
інвестиційної привабливості. Визначення 
ефективності здійснюється шляхом розраху-
нку індексів, співвідношень і коефіцієнтів, 
таких, наприклад, як прибутковість коштів і 
коефіцієнт самозабезпеченості інвестицій-
ними ресурсами. Коефіцієнт самозабезпече-
ності свідчить про можливість підвищити 
конкурентоспроможність і ділову активність 
за рахунок власних коштів. Прибутковість 
позичених, коштів має значно перевищувати 
прибутковість власних інвестиційних ресурсів 
тощо. 

На інвестиційну привабливість фермер-
ського господарства впливає, також, стадія 
його життєвого циклу. У теорії ринку виок-
ремлюють шість послідовних стадій життє-
вого циклу підприємства: “народження”, “ди-
тинство”, “юність”, “рання зрілість”, “остато-
чна зрілість”, “старіння”. 

На стадіях зростання та стабільності 
(перші 4 стадії) фермерське господарство є 
більш привабливим об’єктом інвестування. 
Технічне переозброєння, реконструкція, мо-
дернізація тощо, зростання обсягів інвести-
ційних ресурсів забезпечують привабливість 
його як об’єкта інвестування. На останніх 
двох стадіях (“остаточної зрілості” та “ста-
ріння”) підприємство практично втрачає 
свою інвестиційну привабливість, тому що 
всі свої потенційні можливості воно викори-
стало і потребує кардинальних змін. 

Як свідчить вітчизняний і зарубіжний до-
свід, інвестиційно привабливими вважають-
ся підприємства, що перебувають на стаді-
ях, коли в них збільшуються обсяги прода-
жу, рівень використання виробничих потуж-
ностей тощо, тобто покращуються показни-
ки їх діяльності. На стадіях “остаточної зрі-
лості” та “старіння” інвестиції вважаються 
недоцільними, за винятком тих випадків, 
коли обсяг інвестицій у технічне переосна-
щення невеликий і вкладені кошти можуть 
повернутися інвестору в найкоротший тер-
мін [2, c. 47–51]. 

Якщо передбачається перепрофілюван-
ня, диверсифікація або реструктуризація 
фермерського господарства, то інвестуван-
ня доцільне і на стадії “старіння”. Ці заходи 
дають змогу економити практично всі види 
ресурсів, збільшити обсяги продажу за ра-
хунок розширення асортименту сільськогос-
подарської продукції. 

Розглянутий підхід впливу стадії життє-
вого циклу підприємства доцільніше вико-
ристовувати в умовах відносної стабільності 
ринкових відносин. Сьогодні в Україні цей 
підхід не використовується повною мірою. 
Це пов’язано з особливостями становлення, 
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розвитку та функціонування фермерського 
господарства. 

Світовий досвід доводить, що фермерські 
господарства ведуть високопродуктивне виро-
бництво і повністю вирішують продовольчу 

проблему в більшості країн світу. Місце фер-
мерських господарств України у сільськогоспо-
дарському виробництві наведено в табл. 1 [6]. 

Таблиця 1 
Місце фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві України 

Показник 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 
Частка фермерських господарств у площі с.-г. угідь, % 1,9 5,2 6,2 7,4 
Питома вага фермерських господарств у виробництві валової продук-
ції сільського господарства, всього, % 0,6 1,8 3,0 2,7 

у тому числі: 
продукції рослинництва 0,9 2,6 4,7 4,2 
продукції тваринництва 0,3 0,4 0,4 0,6 
Питома вага фермерських господарств у виробництві основних с.-г. культур, %: 
зернових культур 1,5 5,1 8,1 7,7 
цукрових буряків 2,2 5,7 6,7 8,4 
соняшнику 3,0 10,0 11,0 14,1 
картоплі 2,3 4,4 5,5 6,2 
овочів 4,3 10,6 11,3 12,3 
Питома вага фермерських господарств у виробництві основної продукції тваринництва, %: 
м’яса (у забійній вазі) 0,3 0,5 0,5 0,7 
молока 0,2 0,5 0,6 0,6 
яєць 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Дані таблиці свідчать про незначну роль 

фермерських господарств України у вироб-
ництві сільськогосподарської продукції. 
Площа сільгоспугідь фермерських госпо-
дарств останніми роками збільшилась у 
71 раз, а виробництво зерна – в 348 разів, 
соняшнику – у 220, цукрових буряків – у 388, 
молока – у 87, яєць – у 44 рази. Разом з 
тим, частка фермерських господарств у ва-
ловій продукції всіх категорій господарств 
ще залишається низькою. Так, при їх пито-
мій вазі у загальній площі сільгоспугідь 7,4% 
частка виробленої валової продукції стано-
вить 2,7%, у тому числі рослинництва – 
4,2% і тваринництва – 0,6%. 

Сьогодні найбільш інвестиційно приваб-
ливою галуззю фермерських господарств є 
рослинництво, тому що: 
– галузь тваринництва є більш капітало- 

та трудомістким процесом, і в сучасних 
умовах у фермерів немає необхідних 
коштів для забезпечення всіх потреб 
цього виробництва; 

– рослинницьку продукцію легше зберіга-
ти, транспортувати і можна реалізувати 
у міру необхідності. Вона швидко забез-
печує віддачу вкладених коштів порів-
няно з тваринництвом; 

– сезонність виробництва дає можливість 
фермеру близько половини річного бю-
джету робочого часу використовувати 
для власних потреб, на відпочинок, під-
вищення кваліфікації, комерційну діяль-
ність тощо. 

З 2000 р. у зв’язку з приватизацією землі 
та реорганізацією сільськогосподарських 
підприємств відбулась активізація процесу 
створення фермерських господарств, що 
спричинило збільшення їх загальної кілько-
сті до 43000, або на 20%. Середній розмір 

одного фермерського господарства зріс із 
18,9 га в 1991 р. до 71,9 га в 2010 р. У Лу-
ганській, Кіровоградській, Харківській, Рів-
ненській областях він становив від 100 до 
120 га. Поряд із цим в Закарпатській та Чер-
нівецькій областях середній розмір фермер-
ського господарства становить 6,5–11,8 га [3, 
c. 37]. 

Таким чином, більшість фермерських го-
сподарств в Україні має розміри, недостатні 
для ведення сучасного інтенсивного, висо-
котоварного ефективного виробництва. 

Розміри фермерських господарств тісно 
пов’язані з їх спеціалізацією. З одного боку, 
виходячи з наявної площі землекористуван-
ня, фермер підбирає виробничий напрям 
діяльності з тим, щоб ефективніше викорис-
товувати землю і вкладений капітал. З іншо-
го – спеціалізація виробництва і здійснювані 
заради неї відповідні інвестиції примушують 
фермера приймати рішення щодо розши-
рення або обмеження земельних угідь. За 
спеціалізацією в Україні діють фермерські 
господарства таких типів: 
– рослинницькі господарства, що спеціа-

лізуються на вирощуванні зернових, со-
няшнику, цукрових буряків. У структурі 
товарної продукції таких господарств бі-
льше ніж 50% припадає на два–три ос-
новних види продукції рослинництва; 

– господарства рослинницько-тваринниць-
кого типу: зерно-молочні, зерно-свинар-
ські. На таких фермах раціонально ви-
користовується побічна продукція і за-
ймаються переважно двома галузями, 
на які припадає більше ніж 60% товар-
ної продукції; 

– господарства з вузькою спеціалізацією, 
які займаються виробництвом окремих 
видів продукції тваринництва, як прави-
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ло, це птахівництво чи свинарство на 
купованих кормах, виробництвом овочів 
або ж нетрадиційними видами продукції 
(бджільництво, рибництво, квітникарст-
во тощо); 

– багатогалузеві господарства. 
На початку господарювання фермерам 

притаманна багатогалузева модель розвит-
ку. Ведення господарства при такій спеціа-
лізації пояснюється ще й тим, що це є одні-
єю з можливостей зменшити ризик банкрут-
ства. Виробництво декількох видів продукції 
дасть змогу у разі невдачі, збитки від одного 
виду продукції перекрити чи урівноважити 
прибутками від інших. На думку багатьох 
науковців, цей вид спеціалізації є старто-
вим, характерним тільки для початкового 
періоду [1, c. 4]. 

Спеціалізація фермерських господарств 
зони Степу на вирощуванні зерна, переваж-
но зерна озимої пшениці, пояснюється се-
зонністю цього виробництва та порівняно 
низькими витратами матеріальних ресурсів 
та праці на один гектар. Останніми роками 
спостерігається збільшення частки посівів 
соняшнику, що, насамперед, пов’язано з 
високою дохідністю цієї культури. Незначне 
зростання частки посівів кормових культур 
свідчить про поступове відновлення обсягів 
виробництва продукції тваринництва. З цим 
пов’язане майже дворазове зростання пого-
лів’я тварин у цих організаційних структу-
рах. 

Спеціалізація виробництв зумовлює під-
вищення продуктивності праці; використан-
ня маркетингу, набагато ефективніше вико-
ристання наявної техніки. 

У США вважають, що для підтримки но-
рмального рівня життя (за американськими 
мірками), займаючись тільки сільським гос-
подарством, фермерська сім’я повинна об-
робляти 240 га землі. Але найефективніши-
ми є ферми з площею землекористування 
близько 1000 га. Водночас дрібні ферми 
більш конкурентоспроможні з погляду реа-
гування на зміну кон’юнктури ринку, фінан-
сової і цінової політики держави. Проте дрі-
бні ферми не сприяють ефективному вико-
ристанню технічних засобів і не гарантують 
фермеру і членам його сім’ї необхідних до-
ходів, що доволі часто потребує при подо-
ланні фінансових труднощів шукати роботу 
на стороні. 

Отже, існує значна диференціація фер-
мерських господарств за площею угідь по 
регіонах. Так, із 41945 фермерських госпо-
дарств, що мають землі на кінець 2010 р., 
3118 (7,2%) мали середню площу до 3 га; 
3559 (8,3%) – до 5 га; 4758 (11,1%) – до 
10 га; 5656 (13,1%) – до 20 га і 15692 
(36,5%) – до 50 га. Лише 21,3% фермерсь-
ких господарств мають середні розміри по-
над 50 га сільськогосподарських угідь, але в 

них зосереджені 76,3% усіх земель фер-
мерських господарств [7]. 

Наступний фактор, що впливає на інвес-
тиційну привабливість фермерського госпо-
дарства, – матеріально-технічна база, яка 
формується за рахунок довгострокових ка-
пітальних вкладень, обігових коштів, мате-
ріально-технічних ресурсів, і являє собою 
сукупність ресурсів, предметів і засобів пра-
ці, що використовуються у виробництві та 
забезпечують нормальну діяльність госпо-
дарства. 

При найзагальнішому підході до фер-
мерства, виходячи з об’єктивних і суб’єктив-
них причин, початкового капіталу в україн-
ського фермера на придбання засобів ви-
робництва не виявилося. Саме можливість 
придбання технічних засобів є одним з найі-
стотніших чинників, який припиняє розвиток 
фермерства. Низький рівень забезпечення 
фермерських господарств технічними засо-
бами значною мірою зумовлений обмеже-
ним їх придбанням у господарствах колиш-
нього колективного сектора. Значна частина 
фермерів придбали перші технічні засоби 
саме у сільськогосподарських великих підп-
риємств, де ці засоби у більшості випадків 
дуже довго експлуатувалися і відслужили 
свій термін. Відомо, що на 9–10-му році екс-
плуатації тракторів і зернозбиральних ком-
байнів їх річний виробіток зменшується порі-
вняно з першими трьома роками на 15–20%, 
а експлуатаційні витрати збільшуються в 
1,8–2 рази. Проте і такі можливості обмеже-
ні, а починаючи з 2000 р. – вичерпані. І ли-
ше окремі фермери змогли купити технічні 
засоби механізації. 

Ефективність використання сучасної 
сільськогосподарської техніки залежить від 
розмірів фермерського господарства. Коли 
воно збільшується, то підвищується заван-
таженість техніки та зростають показники 
ефективності її використання. 

Згідно з даними Держкомстату України, в 
2010 р. на 100 фермерських господарств 
припадало 65 тракторів, 20 комбайнів, 
19 автомобілів, 30 сівалок. Разом з тим, згі-
дно з рекомендаціями Інституту аграрної 
економіки УААН, на одне фермерське гос-
подарство має припадати 2,46 трактора, 
0,46 комбайна різних типів, а також 0,51 ва-
нтажного автомобіля. Для досягнення тако-
го рівня оснащення технічними засобами 
господарству необхідно витратити 464 тис. грн, 
а в цілому по Україні – 26,5 млрд грн. При 
цьому на кінець 2010 р. вартість усіх основ-
них засобів фермерського господарства в 
середньому становила лише 34,4 тис. грн. 
Не набагато краще становище із забезпе-
ченням фермерських господарств ґрунтоо-
бробною технікою, іншими технічними й 
транспортними засобами та обладнанням 
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для тваринництва, будівельними матеріа-
лами [5, c. 6]. 

Як свідчить світова практика, основним 
елементом виробництва та формування 
ресурсів у фермерських господарствах є 
наявність робочої сили, здатної використо-
вувати наявні засоби виробництва. Резуль-
тативність господарської діяльності ферми 
значною мірою залежить від забезпеченості 
її трудовими ресурсами, їх професійно-
кваліфікаційного рівня, здатності реалізува-
ти свою потенційну продуктивну силу. 

Фермерські господарства, як і будь-які 
інші сільськогосподарські підприємства, ха-
рактеризуються сезонним використанням 
праці. Узимку зайнятість у господарстві про-
тягом дня в 2–2,5 раза менша, ніж улітку. 
Зайнятість і трудова активність фермера 
великою мірою визначається спеціалізацією 
виробництва, оскільки в господарствах тва-
ринницького напряму фермер працює фак-
тично щодня, в тому числі у вихідні та свят-
кові дні. Відповідно, в цих господарствах 
буде вища зайнятість працівників. 

Фермерське господарство, відповідно до 
законодавства, – це, насамперед, сімейне 
господарство з незначним залученням на 
сезонні роботи найманої робочої сили. У 
країнах Європейського Союзу третина всіх 
витрат праці припадає на фермера,  
30–40% – на членів сім’ї, решта – на найма-
них працівників. У Великобританії частка 
найманих працівників перевищує 40%. Оче-
видно, що в аграрній сфері України в най-
ближчому майбутньому наймання працівни-
ків утвердиться у фермерських господарст-
вах, діяльність яких без найму спеціалістів 
та інших категорій працівників неможлива. 

Фермери ведуть виробництво переважно 
на сімейній основі, і тому рівень забезпече-
ності їх трудовими ресурсами по регіонах 
залежить від розмірів сім’ї та площ земле-
користування господарств. Так, у більшості 
степових і лісостепових областей кількість 
працюючих у розрахунку на 100 га угідь та на 
одне господарство близька до середніх по 
Україні. Проте у зв’язку із малоземеллям та 

великою густотою населення в Закарпатсь-
кій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львів-
ській, Тернопільській областях кількість 
працівників на одне господарство удвічі, а в 
розрахунку на 100 га угідь – в 5–6 разів бі-
льша. Це свідчить про значні потенційні мо-
жливості цих областей для розвитку інтен-
сивних трудомістких галузей (тваринництво, 
овочівництво, плодівництво) [9, c. 60]. 

Ефективність господарювання являє со-
бою комплексне відображення кінцевих ре-
зультатів використання засобів виробницт-
ва і робочої сили за певний проміжок часу. 
Ознакою ефективності може слугувати не-
обхідність досягнення мети виробничо-
господарської діяльності підприємства з 
найменшими витратами громадської праці 
або часу. 

Для підвищення інвестиційної привабли-
вості фермерських господарств та для зрос-
тання прибутковості діяльності сьогодні не-
обхідно створити оптимальні за розмірами 
масиви фермерських господарств за раху-
нок оренди паїв. Досвід багатьох госпо-
дарств переконує, що ефективність вироб-
ництва значно вища там, де розміри земле-
користування перевищують 500 га. За цих 
умов досягається повна трудова активність 
фермера, а ефективність використання фо-
ндів найвища. 

З метою оптимізації розмірів фермерсь-
ких господарств, а відповідно, і підсилення 
інвестиційної привабливості слід створити 
такі умови виробництва, за яких ці підпри-
ємства були б конкурентоспроможними на 
світовому ринку. Досвід країн Західної Єв-
ропи переконує, що ефективність виробниц-
тва значно вища там, де розміри землеко-
ристування перевищують 100 га, а у США – 
400 га. За цих умов ефективність викорис-
тання фондів є найвищою. 

Вітчизняними вченими-аграрниками ви-
значено оптимальні розміри фермерських 
господарств, які володіють землею у межах 
250–400 га. Оптимальний розмір ферми, бе-
зумовно, залежить від регіону, сфери функ-
ціонування і спеціалізації (табл. 2) [4, c. 78]. 

Таблиця 2 
Раціональні розміри фермерських господарств України  

Напрям спеціалізації Степ Лісостеп Полісся 
Зерновий 300–500 300–400 250–350 
Зерновий з вирощуванням соняшнику 300–500 – – 
Зерново-буряківничий – 300–400 – 
Картоплярський – – 100–150 
Овочівницький 25–50 25–50 25–50 
Плодоягідний 30–60 30–60 25–50 
Виноградарський 20–50 – – 
Виробництво: 
молока 250–400 250–400 200–300 

яловичини 300–500 350–500 300–400 
свинини 250–400 200–400 200–400 
продукції вівчарства 200–300 200–300 – 
продукції птахівництва 250–300 250–300 150–200 
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Раціональні розміри землекористування 
зумовлені двома головними чинниками: 

1) ефективним завантаженням (викорис-
танням) техніки; 

2) можливістю вести раціональне зем-
леробство з дотриманням сівозмін. 

Для фермера, як і будь-якої підприємниць-
кої структури, створення відповідної ресурсної 
бази, узгодженості і збалансованості її окре-
мих елементів є особливо важливим. Адже 
саме з цього і, зокрема, з обмежених можли-
востей розширення земельних наділів, прид-
бання технічних засобів фермер виходить при 
формуванні своєї виробничої програми. Од-
нак сьогодні вирішення цих питань не можли-
ве без втручання держави. Саме при держав-
ній підтримці можна вирішити питання еконо-
мічного розвитку підприємств аграрної сфери. 
За допомогою економічних важелів (цільових 
субсидій, податкових пільг тощо) держава має 
стимулювати модернізацію технології, іннова-
ційну діяльність, освоєння нових видів проду-
кції і послуг. Вона надає фермерам цільові 
кредити та інші види допомоги. 

Сьогодні прибуткова підприємницька ді-
яльність можлива лише в разі одночасного 
поєднання приватної власності та держав-
ного регулювання макроекономічних ринко-
вих механізмів, що забезпечить, зокрема в 
аграрному секторі економіки, створення ін-
вестиційно привабливих, ефективних, із оп-
тимальним розміром господарств. 

IV. Висновки 
Отже, особливості аграрної сфери значним 

чином впливають на формування інвестицій-
ної привабливості фермерських господарств. 
Низький рівень інвестиційної привабливості 
зумовлений малою платоспроможністю сіль-
ськогосподарських товаровиробників, застарі-
лою матеріально-технічною базою, недостат-
нім кадровим забезпеченням, неефективним 
використанням інвестиційних ресурсів. 

На формування інвестиційної привабли-
вості фермерських господарств значним 
чином впливають ефективність використан-
ня інвестиційних ресурсів, насамперед, вла-
сних та позичених; зовнішнє середовище 
підприємства – законодавчий простір, рин-

кова інфраструктура, зональні умови та 
особливості виробництва; стадія життєвого 
циклу. Спеціалізація фермерського госпо-
дарства прямо впливає на його інвестиційну 
привабливість, оскільки зумовлює підви-
щення продуктивності праці, набагато ефе-
ктивніше використання наявної техніки та 
земельних ресурсів. 

Фермерські господарства в економіці аг-
рарного сектора на сьогодні відіграють не-
значну роль. Найбільш привабливою галуз-
зю виробництва є рослинництво, а саме 
спеціалізація на вирощуванні зернових та 
соняшнику як найбільш рентабельних куль-
тур. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ 
СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ 

 
У статті проаналізовано сучасний стан страхування сільськогосподарських ризиків в 

Україні, визначено основні проблеми, що стримують розвиток цієї сфери страхових відносин, 
та запропоновано деякі напрями оптимізації страхового захисту підприємств агропромисло-
вого комплексу. 

Ключові слова: страхування, ризик, сільськогосподарське підприємство, страхова компа-
нія, страховий тариф, договір страхування, страхова субсидія. 

 
І. Вступ0 
За підсумками 2011 р. кількість сільсько-

господарських підприємств становила біль-
ше ніж 15 тисяч суб’єктів та 43 тисячі фер-
мерських господарств, з них 57,4% були 
прибутковими, причому рентабельність 
операційної діяльності становила 5,2% [13]. 
Однією з найголовніших причин низьких фі-
нансових показників підприємств цієї галузі 
можна назвати велику кількість ризиків, тоб-
то залежність від факторів, що важко під-
даються контролю людини, а їх вплив приз-
водить до майнових втрат суб’єкта господа-
рювання внаслідок порушення нормального 
ходу виробничого процесу. При цьому таки-
ми порушеннями є зміни в процесах органо-
генезу (росту й розвитку рослин) у рослин-
ництві, які призводять до ушкодження й за-
гибелі сільськогосподарських культур, а у 
тваринництві порушення виробничих проце-
сів призводить до хвороб і загибелі тварин. 

Як переконує досвід країн з ринковою 
економікою, серед джерел покриття збитків, 
зумовлених ризиками в сільському госпо-
дарстві, перше місце належить фондам, 
створеним методом страхування. 

У вітчизняній науковій літературі страху-
ванню сільськогосподарських ризиків приді-
ляється багато уваги, що зумовлено актуа-
льністю та необхідністю розвитку цих відно-
син у сучасних умовах. Зокрема, розробкою 
основних теоретичних аспектів здійснення 
агростахування займаються В.Д. Базилевич, 
К.Г. Воблий, Н.М. Внукова, В.І. Грушко, 
Я.П. Шумелда та ін. Однак поряд із цим за-
лишаються не повною мірою висвітленими 

0  Носенко М.С., Лобач О.О., 2012 

питання стосовно організації страхового 
захисту виробництва продукції рослинницт-
ва залежно від рівня прояву природно-
кліматичних ризиків. Попри розуміння важ-
ливості розвитку сільськогосподарського 
страхування, а також визначення для дося-
гнення щодо заходів, на сьогодні в Україні 
досі немає чіткого стратегічного плану щодо 
покращення ситуації в страхуванні сільсько-
господарських ризиків. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати сучасний 

стан страхування ризиків агропромислового 
комплексу на предмет пошуку проблем роз-
витку аграрного страхування в Україні та 
розробити шляхи оптимізації страхового 
захисту підприємств агропромислового ком-
плексу. 

ІІІ. Результати 
Важливою особливістю діяльності вітчи-

зняних аграрних підприємств є залежність 
від природних умов, а тому кліматичні ризи-
ки є одними з основних у цій галузі (табл. 1). 
Зокрема, вимерзання, заморозки, град, зли-
ва, буря, ураган, посуха, повінь, селі, поже-
жі, вимокання, випрівання внаслідок стихій-
ного лиха завдають щороку значних збитків 
сільськогосподарським підприємствам. Так, 
наприклад, через важкі погодні умови зимо-
вих місяців 2012 р. вітчизняні аграрії не ма-
тимуть можливості зібрати великі врожаї. 
Експерти оцінили 30–35% площ з озимими 
культурами як недостатньо вкриті снігом. А 
через різкі перепади температури збитки 
сільськогосподарських підприємств можуть 
становити більше ніж 800 млн грн [8]. 
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Таблиця 1 
Найбільш характерні сільськогосподарські ризики для регіонів України [5] 

Регіон України Характерні агроризики 
Західний Лісостеп Приморозки, град, часті зливи 
Центральний Лісостеп Вимерзання, посухи, град 
Східний Лісостеп Град, вимерзання, посухи та пожежі 
Північний Степ Зливи, посуха та пов’язані з нею пожежі 
Донецька височина Сильні зливи, іноді з градом, загроза сильної посухи та локальних пожеж 
Південний Степ Посуха та пожежа, небезпечними також є зливи з градом 

 
За таких умов аграрні підприємства ви-

мушені шукати засоби й методи мінімізації 
наявних ризиків та наслідків їх реалізації. З 
цією метою вони можуть упроваджувати 
системи точного землеробства, використо-
вувати альтернативні технології вирощу-
вання культур, нові засоби та системи захи-
сту рослин тощо. При цьому для викорис-
тання зазначених способів управління агро-
ризиками необхідні значні фінансові ресур-
си, які для більшості вітчизняних сільського-
сподарських підприємств є недоступними. 

Альтернативним варіантом регулювання 
майнових втрат у результаті настання непе-
редбачуваних подій для юридичних осіб 
може бути передача відповідних ризиків ін-
шому суб’єкту господарювання, зокрема 
страховій компанії. 

Досвід економічно розвинутих країн пе-
реконує, що страхування – найбільш ефек-
тивний механізм управління ризиками, осо-
бливо в аграрному секторі економіки. Осно-
вною метою страхування сільськогосподар-
ських ризиків є повна чи часткова компен-
сація сільгоспвиробникові майнових втрат 
через несприятливі природні умови та пок-
ращення його фінансового становища, у 
тому числі кредитоспроможності [4]. 

В умовах сучасного розвитку страхуван-
ня сільськогосподарських ризиків для вітчи-
зняних підприємств є незаперечно актуаль-
ним. Проведене дослідження ринку агрост-
рахування свідчить, що навесні 2011 р. було 
укладено майже 2000 договорів страхуван-
ня, що перевищило показник 2010 р. більше 
ніж у два рази. При цьому із загальної кіль-
кості укладених договорів в осінньо-зимовий 
період 338 припадає на страхування озимої 
пшениці (середній тариф за такими догово-
рами – 7,2%, платіж – 152 грн / га), на ози-
мий ріпак – 258 договорів (тариф – 6%, пла-
тіж – 88 грн / га), озимий ячмінь – 112 дого-
ворів (тариф – 5,6%, платіж – 67 грн / га) 
[12]. Найбільше договорів страхування ози-
мих культур було укладено в Полтавській 
(147 договорів), Кіровоградській (83 догово-
ри), Херсонській (63 договори) та Одеській 
(61 договорів) областях. Значні площі посівів 
у 2011 р. були застраховані в Херсонській 
та Полтавській областях (36,5 та 35,3 тис. 
га, відповідно), а найменший обсяг застра-
хованих площ був у АР Крим (2 тис. га), у 

Донецькій (3,6 тис. га), Київській (3,8 тис. га) 
та Харківській (6,6 тис. га) областях [7]. 

У 2010–2011 рр. агрострахування здійс-
нювали 15 страхових компаній: “Оранта”, 
“Уніка”, “Провідна”, “ІНГО-Україна”, УАСК, 
PZU, HDI, “Брокбізнес”, УПСК, “АСКА”, “АС-
КО-Донбас Північний”, “Українська Екологіч-
на Страхова Компанія”, “Оранта-Січ”, “Уні-
версальна” та страхова група “ТАС”. На пе-
рші шість компаній припадає 87,7% зібраних 
премій і 86,03% здійснених виплат [12]. Крім 
цього, частка агрострахування становить 
0,006% усього страхового ринку [6], що сві-
дчить про непривабливість цього сегмента 
ринку для вітчизняних страховиків. 

Аналіз вартості страхових програм для 
сільськогосподарських підприємств дає мо-
жливість стверджувати, що найнижчі стра-
хові тарифи у 2011 р. зафіксовані в АР Крим 
(2,27%), Донецькій (2,19%) та Київській 
(4,08%) областях, а найвищий розмір стра-
хових тарифів при страхуванні агроризиків 
був у Полтавській (8,96%), Хмельницькій 
(7,98%), Вінницькій (7,11%) та Миколаївській 
(6,84%) областях. Це можна пов’язати з мі-
рою ризику, котрий притаманний цим регіо-
нам, кліматичними умовами та кількістю по-
тенційних страхувальників, більшість з яких 
зосереджена в центральній частині України. 

Крім цього, переважна кількість страхо-
вих компаній, які сьогодні здійснюють стра-
хування сільськогосподарських ризиків, ма-
ють незначний досвід ведення такої діяль-
ності, оскільки лише 63% страховиків розпо-
чали страхувати сільськогосподарські ризи-
ки після 1995 р. Цей факт дає змогу ствер-
джувати про наявність двох спільних для 
всіх компаній проблем: відсутність надійних 
статистичних даних про факти настання не-
сприятливих для сільськогосподарського 
виробництва природних явищ та обсяги не-
доотриманого з цих причин врожаю, недо-
статність знань і досвіду в оцінюванні ризи-
ків сільськогосподарського виробництва [2, 
с. 325]. Як наслідок, за оцінками страхови-
ків, збитковість цього виду страхування ста-
новить 140% [10]. 

У 2011 р. значних збитків зазнали сільсь-
когосподарські товаровиробники Сумської 
області, де загальна площа постраждалих 
посівів становила 5,2 тис. га. У цьому регіоні 
страхові компанії навесні 2011 р. виплатили 
відшкодування за 22 договорами, а сума 
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страхових виплат становила 3,5 млн грн. 
Значні площі посівів постраждали також у 
Чернігівській (6 виплат, 3 тис. га, виплачено 
1,45 млн грн), Херсонській (15 виплат, 
2,8 тис. га, виплачено 1,4 млн грн), Одеській 
(17 виплат, 2,7 тис. га, виплачено 
2,35 млн грн), Полтавській (18 виплат, 
2,33 тис. га, виплачено 2,1 млн грн) та Кіро-
воградській (16 виплат, 2,23 тис. га, випла-
чено 1,98 млн грн) областях [7]. 

Рівень збитковості цього виду страху-
вання для операторів страхового ринку ви-
ще ніж 100% був зафіксований у дев’яти 
областях, а саме в: Івано-Франківській, Ки-
ївській, Кіровоградській, Луганській, Одесь-
кій, Сумській, Харківській, Черкаській та Че-
рнігівській. Варто зауважити, що лише в 
Одеській та Харківській областях високий 
рівень збитковості спостерігався при тарифі 
в регіоні вище від середнього значення на 
ринку, або рівному йому (6,52 та 6,36%, від-
повідно, середній страховий тариф на рин-
ку – 6,39%). Решта сім областей мали рі-
вень збитковості вище ніж 150% при серед-
ньому страховому тарифі значно нижче від 
середнього на ринку [7]. Це свідчить про те, 
що в деяких областях регіональні підрозділи 
страхових компаній демпінгують вартість 
послуг страхування, забуваючи про те, що 
дуже часто така практика призводить до 
значних збитків. Окреслена тенденція від-
повідає загальнодержавній тенденції – фо-
рмальності агрострахування. 

Крім цього, вітчизняні страховики здійс-
нюють великі витрати на проведення стра-
хових оцінювань і процедур визначення ро-
змірів збитків після настання страхових по-
дій. Як результат, це впливає на вартість 
страхових послуг для сільськогосподарсь-
ких виробників. Не існує єдиних стандартів 
для розрахунку страхових сум і визначення 
розмірів збитків [3, с. 278]. 

Також для вітчизняних страхових компа-
ній у сфері агрострахування великою про-
блемою є перестрахування ризиків. Особ-

ливо це виявляється при страхуванні вро-
жаю сільськогосподарських культур. Успіх 
перестрахування на розвинутому західному 
ринку договорів страхування врожаю сіль-
ськогосподарських культур залежить від 
правильності розрахунку розміру страхового 
тарифу. Зокрема, західні перестраховики 
можуть прийняти на перестрахування дого-
вори за мультиризиками за тарифом не ме-
нше ніж 5%, франшизою не менше ніж 30% 
та за умови моніторингу посівів силами вла-
сних експертів, що значно підвищує адмініс-
тративні витрати на здійснення страхуван-
ня. Витримати такі умови українським стра-
ховикам досить важко [2, с. 326]. 

З 2005 р. Законом України “Про держав-
ну підтримку сільського господарства Украї-
ни” передбачено створення Фонду аграрних 
страхових субсидій (ФАСС). ФАСС є держа-
вною спеціалізованою установою, яка ство-
рюється для надання страхових субсидій 
виробникам сільськогосподарської продук-
ції. Фонд здійснює витрати на надання стра-
хової субсидії у розмірі 50% вартості стра-
хових премій, а також на надання страхової 
субсидії у розмірі 50% страхової франшизи 
при настанні страхового випадку [1]. 

Незважаючи на це, ефективну систему 
агрострахування за державної підтримки 
створити не вдалося. В Україні бюджетні ко-
шти для страхування сільськогосподарських 
ризиків виділяються в недостатніх обсягах 
або не виділяються взагалі, а ті кошти, які 
виділяються, йдуть переважно на підтримку 
так званого “псевдострахування” [9]. Так, у 
2005 р. у бюджеті було передбачено 54 млн 
грн на часткове здешевлення сільськогоспо-
дарським підприємствам страхових премій. 
Така підтримка діяла чотири роки, і весь цей 
час обсяги страхування зростали (табл. 2). 
Пік державного субсидування припадає на 
2008 р., коли сільгоспвиробникам на зазна-
чені цілі було виплачено майже 73 млн грн. З 
2009 до 2011 р. кошти на страхування агро-
виробництва держава не виділяла [11]. 

Таблиця 2 
Основні показники страхових компаній  

зі страхування сільськогосподарських ризиків у 2005–2010 рр. 
Показник Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Страхові премії, млн грн 12,8 28,5 117,1 155,4 42 84 
Розмір державної підтримки, млн грн 5,8 12,5 47,8 72,8 0 0 
Обсяг застрахованої площі, 10 тис. га 39 67 236 117 51 55 
Кількість договорів страхування, шт. 910 1330 4397 1637 1980 1960 

Складено за [5]. 
 
Наприкінці 2011 р. Верховна Рада Украї-

ни прийняла Закон України “Про особливос-
ті страхування сільгосппродукції з держав-
ною підтримкою”, де передбачено запрова-
дження деяких суттєвих змін у практиці 
здійснення страхування агроризиків. Доку-
ментом передбачено відновлення держав-
них субсидій для здешевлення страхових 

платежів, а також встановлено, що всі агро-
страховики повинні увійти в Аграрний стра-
ховий пул. Також вказано, що субсидії в бю-
джеті будуть передбачені з липня 2012 р. в 
розмірі до 200 млн грн [6]. 

Представники страхових компаній пози-
тивно оцінюють прийнятий Закон та споді-
ваються, що новостворене об’єднання буде 
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ефективно функціонувати й розвиватися. 
Слід звернути увагу на те, що вітчизняні 
страховики вже мали досвід організації по-
дібних пулів. Так, у 2003 р. було створено 
два страхові сільськогосподарські пули. До 
першого пулу увійшло 16 компаній, і його 
очолила УСКА “АСКА”, другий пул об’єднав 
сім страховиків на чолі з ЗАТ “Кредо-класік”. 
Пулами були укладені договори перестра-
хування з швейцарськими та французькими 
перестраховиками, але через невелику кі-
лькість договорів страхування сільськогос-
подарських ризиків і, відповідно, невеликі 
суми страхових платежів активну роботу на 
ринку сільськогосподарського страхування 
пули не вели. На противагу цьому, майбут-
нє об’єднання страховиків включатиме всі 
страхові компанії, що займаються агростра-
хуванням, а це, у свою чергу, дасть можли-
вість уникнути більшості проблем пулів, які 
діяли у минулому. 

У результаті проведених досліджень ро-
звитку страхування сільськогосподарських 
ризиків в Україні виявлено низку причин не-
досконалого формування цього сектора ри-
нку страхових послуг, зокрема: кризовий 
стан сільського господарства; відсутність 
конкурентоспроможних та широких за асор-
тиментом страхових послуг; ризиковість і 
збитковість страхового бізнесу в сільському 
господарстві порівняно з іншими видами 
страхової діяльності; висока вартість стра-
хових послуг; відсутність єдиних підходів та 
сукупних статистичних даних щодо обґрун-
тованості страхових тарифів; складна про-
цедура оформлення страхового договору; 
відсутність страхового аудиту та інформації 
про діяльність страхових компаній, кваліфі-
кованих спеціалістів зі страхування агрори-
зиків; відсутність страхової культури у стра-
хувальників; відсутність суттєвої фінансової 
державної підтримки; низька страхова куль-
тура страхувальників та недостатній рівень 
кваліфікації працівників страхових компаній; 
недовіра потенційних страхувальників до 
страхових компаній; відсутність постійної 
прозорої й доступної інформації щодо дія-
льності страховиків, які здійснюють цей вид 
страхування. 

IV. Висновки 
Вітчизняний досвід організації системи 

страхування сільськогосподарських ризиків 
вказує на те, що досі не створено ефектив-
ного механізму взаємодії агропідприємств, 
страхових компаній та держави, хоча кожно-
го року потреба суб’єктів господарювання 
сільськогосподарської галузі у страховому 
захисті зростає, зважаючи на непередбачу-
ваний характер реалізації кліматичних ризи-
ків. Тому першочерговим завданням є ство-
рення та налагодження ефективного функ-
ціонування механізму страхування сільсько-
господарських ризиків, у вирішенні якого 

ключову роль має відіграти держава. А на 
початковому етапі становлення такої систе-
ми страхування фінансова допомога з дер-
жавного чи місцевих бюджетів стане запо-
рукою вдало проведеної реформи. 

Одним з перспективних напрямів оптимі-
зації страхового захисту підприємств агроп-
ромислового комплексу є запровадження 
ліцензії на страхування сільськогосподарсь-
кої продукції, що дасть змогу вирішити про-
блему відсутності інформації та достатнього 
контролю за здійсненням страховиками цьо-
го виду страхування. Потребує подальшого 
дослідження ідея організації страхування 
сільськогосподарських ризиків шляхом 
створення неприбуткових кооперативних 
товариств взаємного страхування виключно 
на добровільній основі. Основна ідея фор-
мування таких товариств в аграрному сек-
торі полягає в тому, що сплачені страхові 
платежі рано чи пізно повертаються в тому 
чи іншому вигляді до страхувальника за мі-
нусом поточних витрат на ведення страхо-
вих угод. При цьому довіра селян до таких 
товариств буде значно більшою, ніж до ве-
ликих страхових компаній. 

Список використаної літератури 
1. Закон України “Про державну підтримку 

сільського господарства України” [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: www. 
rada.gov.ua. 

2. Мних М.В. Страхування як механізм на-
дання гарантій підприємницької діяль-
ності та соціального захисту населення : 
навч. посіб. / М.В. Мних. – К. : Знання 
України, 2004. – 428 с. 

3. Плиса В.Й. Страхування : навч. посіб. / 
В.Й. Плиса. – К. : Каравела, 2005. – 
392 с. 

4. Яворська Т.В. Страхові послуги : навч. 
посіб. / Т.В. Яворська. – К. : Знання, 
2008. – 350 с. 

5. Агростахування в Україні [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://agro-
insurance.com. 

6. Агрострахование (страхование агрорис-
ков) [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://forinsurer.com/public/?t22. 

7. Більше всього відшкодування весною 
2011 року за договорами страхування 
озимих культур страховики виплатили на 
Сумщині [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://agroins.com.ua/producers/ 
info?nid=news%7C33. 

8. Збитки аграріїв від цьогорічних морозів 
можуть бути катастрофічними [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.0532.com.ua/article/113976. 

9. Построение системы страхования сель-
скохозяйственной продукции в Украине 
нуждается в комплексном подходе 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://forinsurer.com/public/10/03/15/4062. 

 221 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

10. Стан та перспективи розвитку страхування 
сільськогосподарських ризиків в Україні: 
аналіз результатів анкетування [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.yur-info.org.ua/doc/1899117.jsp. 

11. Украинскому рынку агрострахования 
необходимы новые правила игры [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://forinsurer.com/public/11/10/31/4408. 

12. Український ринок агрострахування в 
2011 р. демонструє розвиток – експерт 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://finagent.com.ua/uk/news/4158. 

13. Офіційний сайт Державної служби ста-
тистики України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

Стаття надійшла до редакції 5 березня 2012 р. 

Носенко М.С., Лобач О.О. Современное состояние и проблемы развития страхования 
сельскохозяйственных рисков в Украине 

В статье проведен анализ современного состояния страхования сельскохозяйственных 
рисков в Украине, определены основные проблемы, сдерживающие развитие этой сферы 
страховых отношений, и предложены некоторые направления оптимизации страховой за-
щиты предприятий агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: страхование, риск, сельскохозяйственное предприятие, страховая 
компания, страховой тариф, договор страхования, страховая субсидия. 

Nosenko M., Lobach O. The modern state and problems of development of insurance of 
agricultural risks in Ukraine 

In the article the modern state of insurance of agricultural risks is analysed in Ukraine, basic 
problems that restrain development of this sphere of insurance relations and some directions of 
optimization of insurance defence of enterprises of agroindustrial complex are offered are certain. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У статті досліджено сучасну бюджетну політику країни та методи посилення відповіда-
льності держави за свої витратні зобов’язання, а також підвищення якості та ефективності 
фінансового управління державними витратами як у цілому, так і по ключових позиціях фор-
мування інноваційної системи вищої освіти. 

Проналізовано результативність державних видатків як користь або вигоду, отриману 
від результатів діяльності, а показники результативності – як індикатори змін за певний 
період та індикатори відповідності результату поставленим цілям. 

Ключові слова: видатки, бюджетна політика, наукова діяльність, ефективність фінансо-
вого управління. 

 
І. Вступ0 
Бюджетна політика країни спрямована на 

вирішення стратегічного завдання переходу 
від системи масової освіти, характерної для 
індустріальної економіки, до створення ін-
новаційної соціально-орієнтованої економі-
ки безперервної вищої освіти. 

Зважений підхід до збільшення нових ви-
тратних зобов’язань, зумовлених необхідні-
стю виділення додаткових фінансових ресу-
рсів для розвитку інноваційної складової 
освітньої діяльності, потребує підвищення 
якості фінансового менеджменту в бюджет-
ному секторі та використання сучасних ме-
тодів оцінювання ефективності витратної 
політики держави в цій сфері. Проблема 
підвищення ефективності бюджетних витрат 
сьогодні є однією з найбільш актуальних у 
нашій країні. 

Питанню теорії та практики фінансового 
забезпечення вузівської науки та наукової 
сфери в цілому приділяли увагу такі українські 
вчені: Т.М. Боголіб, Є.М. Бойко, О.Д. Василик, 
В.М. Гельман, Т.М. Гребнєва, А.І. Даниленко, 
В.В. Євсєєв, С.В. Каламбет, В.І. Куценко,  
Н. Кравчина, В.І. Новіков, К.В. Павлюк, 
Г.О. П’ятаченко, П.Т. Каблук, Л.І. Федулова, 
Н.Я. Якимчук, А.О. Монаєнко. 

Вивченню питання фінансового забезпе-
чення науки присвячені праці таких російських 
вчених, як: А.І. Анчишкин, В.Г. Афанасьєв, 
В.І. Басов, С.А. Беляков, С.М. Вишнєв, 
О.А. Врублевська, Г.С. Григорян, А.Б. Дай-
новський, В.І. Єрошин, В.А. Жалін, Є.Н. Жиль-
цов, С.Л. Костанян, Г.Б. Полян, С.Г. Струмилін, 
Л.П. Суботіна, Д.І. Чупрунов, Ю.Д. Чур’янов, 
М.К. Шерменєв та ін. 

0  Куліков А.І., 2012 

Серед західних економістів, які дослі-
джували питання теорії та практики фінан-
сування науки, можна назвати Г. Беккера, 
Ч. Бексона, М. Благуа, Григорі Дж. Брока, 
Дж. Вейзе, Є. Деннісона, П. Друкера, Є. Кола, 
Я. Мінсента, Б. Шеннота, Б. Мадда, Ф. Мах-
лупа, Т. Шульца та ін. 

Надбання названих вчених є значним 
внеском в теорію, методологію та організа-
цію науки. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – уточнити поняття резуль-

тативності державних витрат, встановити її 
показники та визначити переваги й недоліки 
основних методів вимірювання ефективнос-
ті державних витрат. 

ІІІ. Результати 
Результати діяльності органів влади й 

органів місцевого самоврядування в біль-
шості випадків відстежуються у вигляді про-
дуктів діяльності в кількісному виразі. Про-
дукт – це кількість наданих послуг або ма-
теріальних цінностей, кількість людей, які 
отримали послугу. Проте продукт не є пока-
зником результативності діяльності органів 
влади. Результативність державних витрат 
необхідно розглядати як користь або виго-
ду, отриману від результатів діяльності, а 
показники результативності – як індикатори 
змін за певний період та індикатор відповід-
ності результату поставленим цілям. 

Індикатор (лат. indicator – покажчик) у бу-
квальному розумінні – пристрій для символі-
чного відображення інформації про процеси, 
які відбуваються в предметі управління, а 
також вимірник, що дає змогу певною мірою 
передбачати, в якому напрямі слід чекати 
розвитку соціально-економічних процесів. 
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Наприклад, один з показників результа-
тивності надання соціальної послуги в май-
бутньому році полягає в тому, щоб 70% 
споживачів послуги були нею задоволені 
(показник попереднього року – 60%). Зміну 
цього показника характеризує результатив-
ність здійсненої діяльності. 

На відміну від показника результативно-
сті, показники продуктивності й ефективнос-
ті характеризують витрати, які потрібні для 
отримання продукту та результату. 

Показники продуктивності – це відно-
шення продукту або результату до обсягу 
засобів, які були витрачені на їх отримання, 
тоді як показники ефективності демонстру-
ють, які витрати припадають на одиницю 
виробленого продукту (послуг) і результату. 
Як приклад приведемо показники ефектив-
ності для продукту й результату освітньої 
діяльності: 
– кількість робочого часу викладача, тоб-

то кількість контактного годинного на-
вчального курсу (дисципліни); 

– кількість робочого часу професорсько-
викладацького складу, витраченого в 
процесі реалізації однієї освітньої про-
грами, результатом якої є випуск студе-
нтів. 

Слід зазначити, що результат у цьому 
випадку близький за змістом до ефекту. 
Проте ефект не завжди пов’язаний із здійс-
нюваною діяльністю, і його не завжди можна 
відстежити відразу після закінчення роботи. 
Проте, коли це можливо, слід оцінювати 
ефект від надання послуг і виконання про-
грам. 

Підвищення ефективності бюджетних ви-
трат може здійснюватися двома основними 
способами: шляхом зниження (економії) ви-
трат і шляхом збільшення кількості (якості) 
результатів від використання запланованої 
суми грошових коштів. 

У першому випадку найбільш ефектив-
ним може бути визнаний такий варіант ви-
трачання бюджетних коштів, при якому мі-
німізуються витрати на досягнення заздале-
гідь визначеного результату. 

На цій моделі побудована, наприклад, 
конкурсна система державних закупівель. 
Найбільш ефективним визнають той варі-
ант, при якому необхідний обсяг товарів для 
державних потреб купується за найменшою 
ціною. 

Проте зведення проблеми ефективності 
бюджетних витрат тільки до економії бю-
джетних коштів уявляється багатьом дослі-
дникам дуже обмеженим. Другий варіант 
підвищення ефективності бюджетних витрат 
означає досягнення максимального резуль-
тату при заданому (плановому) обсязі бю-
джетних ресурсів. Наприклад, найбільш 
ефективним може вважатися фінансування 
такого методу навчання, що гарантує не 

мінімум витрат, а максимум випускників, які 
успішно засвоїли освітню програму при пла-
новому обсязі фінансування. 

Другий варіант визначення ефективності 
заснований не на мінімізації витрат, а на 
максимізації корисного ефекту. При цьому 
підході наскільки ефективно бюджет вико-
нує своє функціональне призначення, насті-
льки повно та якісно задовольняються коле-
ктивні потреби в суспільних благах. 

Затребуваність представлених підходів 
до підвищення ефективності бюджетних 
витрат зростає при переході до інноваційної 
траєкторії розвитку вітчизняної економіки в 
цілому і сфери вищої освіти як ключової 
ланки в цьому процесі. 

Протягом останніх п’ятдесяти років еко-
номічна наука приділяє велику увагу мето-
дам, механізмам та інструментам, викорис-
товуваним для розвитку інноваційної діяль-
ності на макро- і мікрорівнях. Актуальність 
підвищення ефективності фінансування ін-
новаційної діяльності розкрито в багатьох 
працях зарубіжних та вітчизняних учених і 
практиків. Багато дослідників акцентують 
увагу на проблемах формування та розвит-
ку як інноваційного менеджменту в цілому, 
так і окремих моделей фінансування новов-
ведень. Цій проблематиці присвячені праці 
таких учених, як: В.М. Аньшин, А. Баркер, 
В.Я. Гарфункель, Ю.Б. Зеленський, Г.І. Іванов, 
С.Д. Ільєнков, М. Клейтон, А.І. Пригожий, 
Р.А. Фатхутдінов, В.А. Швандер, Дж. Шумпе-
тер та ін. Проблеми фінансування освіти 
досліджені у працях Р.С. Беккера, X.М. Богова, 
А.Б. Віфлєємського, Е.Н. Жільцова, Л.Ф. Ко-
лесникової, Е.Ст. Маркіної, Ст. Улюкаєва, 
Д.Я. Харітонова та ін. 

У більшості праць вітчизняних і зарубіж-
них дослідників запропоновано різні методи 
вимірювання ефективності державних ви-
трат. Перший метод – аналіз індексів, що 
полягає в зіставленні ефективності діяльно-
сті організації з показниками попередніх пе-
ріодів, показниками аналогічної організації в 
порівнянні альтернативних підходів. Для 
цього розраховується собівартість одиниці 
кожного виду державних послуг, а також 
відношення вхідних ресурсів до випуску. 

В освітній діяльності ВНЗ вхідні ресур-
си – це обсяг державних асигнувань, що 
виділяються на одного студента, а випуск – 
кількість студентів, які успішно закінчили ту 
або іншу освітню програму. У методі аналізу 
індексів є і переваги, і недоліки. Перевагами 
методу можна вважати його простоту і не-
великі витрати на вимірювання ефективнос-
ті, а недоліками – той факт, що аналіз індек-
сів не дає змоги врахувати впливи чинників, 
які зумовили зміни в освітній діяльності ВНЗ 
порівняно з попередніми періодами або з 
іншими ВНЗ. Цей метод доцільно викорис-
товувати при оцінюванні діяльності держав-
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них підприємств або державних корпорацій, 
але не державних освітніх установ. 

Другий метод – регресійний аналіз дер-
жавних витрат на освіту, за яким ефектив-
ність цих витрат оцінюється на основі аналі-
зу відхилень від середнього без орієнтації 
на максимальну результативність. Пробле-
ми його використання в системі оцінювання 
ефективності фінансування освітньої діяль-
ності полягають у тому, що причинно-
наслідкові зв’язки, які зумовили той або ін-
ший результат діяльності ВНЗ, неможливо 
точно й однозначно оцінити без додаткової 
інформації. Ще один недолік цього методу – 
те, що ефективність оцінюється на основі 
аналізу відхилень від середнього значення. 
Це означає, що така оцінка не сприятиме 
орієнтації на максимально високу результа-
тивність освітньої діяльності. 

Третій метод – аналіз пакетів даних. За 
цим методом діяльність ВНЗ визнають нее-
фективною, якщо її результативність нижче 
за передовий рівень або собівартість послуг 
перевищує показник, визнаний ефективним 
у системі вищої освіти. Цей метод припус-
кає достатньо високу частку суб’єктивності в 
оцінюванні ефективності тієї або іншої дія-
льності організації, оскільки реальні дані, 
використовувані для оцінювання, базуються 
на усереднених показниках, а для прове-
дення оцінювання вони можуть бути і мо-
дифіковані. Таким чином, метод аналізу па-
кетів даних не відповідає вимогам розпоря-
дників бюджетних асигнувань ВНЗ, оскільки 
не дає змоги пояснити причинність досяг-
нення того або іншого рівня результативно-
сті освітньої діяльності через недостатність 
обсягу об’єктивної інформації та її асимет-
рію. 

В Україні методичними рекомендаціями 
щодо оцінювання ефективності інвестицій-
них проектів і їх відбору для фінансування 
встановлено такі основні показники ефекти-
вності інноваційного проекту: 
– комерційна (фінансова) ефективність, 

що враховує фінансові наслідки реалі-
зації проекту для його безпосередніх 
учасників; 

– бюджетна ефективність, що відображає 
фінансові наслідки здійснення проекту 
для державного, регіонального і місце-
вого бюджетів; 

– народно-господарська економічна ефек-
тивність, що враховує витрати і резуль-
тати, які пов’язані з реалізацією проекту 
та виходять за межі прямих фінансових 
інтересів учасників інвестиційного прое-
кту й допускають вартісне вимірювання. 

Комерційну ефективність інвестицій при 
співфінансуванні спільних проектів коштами 
бюджетів різних рівнів визначають шляхом 
співвідношення фінансових витрат і резуль-
татів, що забезпечують необхідну норму 

прибутковості. Таку ефективність розрахо-
вують як для проекту в цілому, так і для 
окремих учасників з урахуванням їх вкла-
день. 

Показники загальноекономічної ефекти-
вності відображають ефективність іннова-
ційного проекту з погляду інтересів економі-
чного розвитку в цілому, а також для регіо-
нів, що беруть участь у здійсненні проекту, 
галузей, організацій. 

При розрахунках показників економічної 
ефективності на рівні економіки країни до 
складу результатів проекту включають 
(у вартісному виразі): 
– кінцеві виробничі результати (виручку 

від реалізації на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках усієї виробничої продукції, 
крім продукції, споживаної українськими 
організаціями-учасниками). Сюди ж за-
раховують і виручку від продажу майна 
й інтелектуальної власності (ліцензій на 
право використання винаходу, ноу-хау, 
програм для ЕОМ тощо), створюваних 
учасниками в ході здійснення проекту; 

– соціальні й економічні результати, роз-
раховані, виходячи із спільної дії всіх 
учасників проекту на підвищення рівня 
освіти, здоров’я населення, соціальну та 
екологічну обстановку в регіонах; 

– прямі фінансові результати; 
– кредити та позики іноземних держав, 

банків і фірм, отримані від імпортних 
мит. 

Необхідно враховувати також непрямі 
фінансові результати – зумовлені здійснен-
ням проекту зміни доходів сторонніх органі-
зацій і громадян. 

Соціальні, екологічні, політичні та інші 
результати, які неможливо оцінити у вартіс-
ному виразі, розглядають як додаткові пока-
зники народно-господарської ефективності і 
враховують під час прийняття рішення про 
реалізацію або державну підтримку іннова-
ційних проектів. 

До складу сукупних витрат проекту вклю-
чають передбачені в ньому і необхідні для 
його реалізації поточні й одноразові витрати 
всіх учасників здійснення проекту, обчислені 
без повторного врахування однакових ви-
трат одних учасників у складі результатів 
інших учасників. Тому в розрахунок не 
включають: 
– витрати організацій – споживачів нової 

продукції (послуг) на придбання її у ви-
готівників – інших учасників проекту; 

– амортизаційні відрахування по основних 
засобах, створених (побудованих, виго-
товлених) одними учасниками проекту і 
використовуваних іншими учасниками; 

– усі види платежів українських організа-
цій-учасників у дохід державного бю-
джету, зокрема податкові платежі. 
Штрафи та санкції за невиконання еко-

 225 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

логічних нормативів і санітарних норм 
ураховують до складу народно-госпо-
дарських витрат тільки в тому разі, якщо 
екологічні наслідки порушень норм не 
виділені особливо у складі екологічних 
результатів проекту і не включені до 
складу результатів проекту у вартісному 
виразі; 

– витрати іноземних учасників. 
У цілому, на думку аналітиків і практиків, 

основна трудність вибору методу оцінюван-
ня результативності вкладень у певний вид 
освітньої діяльності ВНЗ полягає в тому, що 
відсутня пряма залежність результату від 
використовуваного методу. І зарубіжні, і віт-
чизняні аналітики сходяться на тому, що 
при виборі методу визначення ефективності 
державних витрат необхідно орієнтуватися 
на потреби користувачів інформації, для 
чого на основі індикаторного аналізу слід не 
тільки виявляти і показувати конкретні групи 
показників ефективності освітньої діяльнос-
ті, а і включати їх у річні звіти установ осві-
ти. Так, наприклад, у зарубіжній практиці 
встановлено прямий взаємозв’язок між уве-
денням у дію подібної системи й ефективні-
стю соціальних послуг у рамках спеціалізо-
ваних програм і проектів. 

Як відомо, управління державними ви-
тратами є важливою частиною бюджетної 
політики і значною мірою визначається на-
прямом бюджетного процесу, порядком 
планування, затвердження і виконання бю-
джету стосовно витрат, а також контролем 
над його виконанням. Заходи вдосконален-
ня бюджетного процесу можуть давати ло-
кальний ефект або приводити до радикаль-
них змін. Саме такі зумовлює впровадження 
бюджетування, орієнтованого на результат, 
або програмно-цільового бюджетування, що 
докорінно змінює не тільки зміст усіх стадій 
бюджетного процесу, а й саму концепцію 
управління державними витратами. 

Планування результатів має на увазі 
встановлення якісних і кількісних цілей і ре-
зультатів, які повинні бути досягнуті за під-
сумками реалізації тієї або іншої програми. 
При цьому обов’язковим етапом бюджету-
вання є контроль за виконанням поставле-
них завдань на основі якісних і кількісних 
індикаторів і подальше коректування майбу-
тніх цілей з урахуванням досягнутих резуль-
татів. Такий механізм дає змогу відсікати 
неефективні (як з економічного, так і з соці-
ального погляду) заходи і статті витрачання 
бюджетних коштів. 

Система управління результатами вклю-
чає чотири фази: стратегічне планування, 
складання бюджету, виконання бюджету, 
формування і надання звітності. На всіх 
етапах задіяні показники моніторингу (інди-
катори), які дають можливість визначити 
очікувані результати (ефект), отримані ре-

зультати, а також результативність та ефек-
тивність здійснюваної діяльності. При страте-
гічному плануванні діяльності розробляють 
показники, що дають змогу визначити резуль-
тати (ефект), які очікуються через 3–5 років, 
та інші показники, безпосередньо пов’язані з 
розробкою бюджету на черговий рік. 

Створення системи планування і моніто-
рингу соціально-економічної результативно-
сті й ефективності бюджетних витрат на ос-
нові якісних і кількісних індикаторів є одним 
з головних методів підвищення ефективнос-
ті бюджетних витрат. Ця система дає мож-
ливість: 
– забезпечувати фінансуванням ті суспі-

льні блага і послуги, кількість, якість, ва-
ртість, час і місце надання яких найбі-
льшою мірою відповідають потребам 
громадян (соціальна ефективність); 

– відмовлятися від спрямування коштів на 
витрати, здійснювані без належного со-
ціально-економічного обґрунтування; 

– здійснювати планування на тривалішу 
перспективу; 

– встановлювати відповідальність органів 
влади за кінцевий результ (як у кількіс-
ному виразі, так і в якісному); 

– реально оцінювати фінансове станови-
ще і фінансові можливості бюджету; 

– підвищувати обґрунтованість прийняття 
управлінських рішень, зокрема з приво-
ду оптимізації мережі бюджетних уста-
нов. 

Заходи щодо підвищення ефективності 
державних витрат актуальні практично в 
усіх країнах незалежно від того, виконується 
їх державний бюджет з дефіцитом або про-
фіцитом. 

Так, наприклад, індикативне планування 
широко представлене у світовій практиці 
формою державного планування макроеко-
номічного розвитку. За допомогою методу 
індикативного планування держава перет-
ворюється на єдиний і головний координу-
вальний і регулятивний центр фінансової 
системи соціальної сфери, що активно 
впливає на індикатори її функціонування і 
траєкторію розвитку. 

Розробка й реалізація інноваційних та ін-
вестиційних державних цільових програм 
розвитку вищої освіти в рамках цільового 
програмування мають здійснюватися на ос-
нові конкретних регулятивних механізмів. У 
зв’язку з цим законодавчо-інформаційна база, 
що регламентує процес створення держав-
них цільових програм інноваційного розвит-
ку вищої школи, повинна бути представлена 
на двох рівнях, відповідних рівням індикати-
вного планування: макрорівень (рівень го-
ловних розпорядників фінансових асигну-
вань у сфері вищої освіти) і мікрорівень (рі-
вень адміністраторів бюджетних коштів). В 
основу розробки консолідованого бюджету 
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вищої освіти мають бути покладені законо-
давчо встановлені нормативи, які визнача-
ють рівень бюджетних витрат за певними 
напрямами інноваційної політики, а також 
програмно-цільовий підхід до планування і 
здійснення цих витрат. 

Разом з плануванням витрат на іннова-
ційну діяльність вищої освіти індикаторний 
аналіз дає змогу здійснювати вимірювання 
ефективності інноваційної політики ВНЗ за 
допомогою системи показників (індикаторів) 
за трьома напрямами: 
– вимірювання результатів інновацій що-

до основної діяльності; 
– вимірювання ефективності інноваційної 

політики, яку реалізовують окремі струк-
турні одиниці; 

– вимірювання ефективності роботи управ-
ляючої ланки. 

Більш деталізовано параметри управлін-
ня ефективністю можна визначити за: 
– мірою використання методів непрямого 

оцінювання якісних і кількісних показни-
ків; 

– мірою використання оцінювання дій, 
процесів, ініціатив; 

– пріоритетними сферами вимірювання 
(ефективність, результативність, якість, 
економічність). 

Різка зміна пріоритетів планування дер-
жавних витрат має підвищити відповідаль-
ність органів управління освітою за точність 
розрахунку витрат і їх функціональну доці-
льність. 

Стратегічні цілі ВНЗ – головні соціально 
значущі цілі на середньо- і довгостроковий 
періоди їх функціонування. 

Програма або підпрограма у сфері вищої 
освіти – сукупність заходів щодо досягнення 
стратегічних цілей, що має чіткі терміни по-
чатку й закінчення, конкретні очікувані ре-
зультати, координовані Міністерством осві-
ти і науки, молоді та спорту України. 

Поточна програма вищої освіти – про-
грама, спрямована на виконання функцій 
державного управління відповідно до зако-

нодавчих актів, що мають постійний харак-
тер або передбачають проведення разових 
заходів у сфері вищої освіти. 

Програма розвитку вищої освіти – про-
грама, спрямована на соціально-економіч-
ний та інституційний розвиток державного 
сектора вищої освіти, включаючи розвиток 
людських ресурсів. 

Фінансування освітніх установ включає і 
обсяги асигнувань на поточний зміст, і фі-
нансування цільових програм. У свою чергу, 
неефективна освітня діяльність характери-
зується недостатнім рівнем кваліфікації і 
стажу педагогічного й управлінського пер-
соналу, недостатньою кількістю затребува-
них випускників на ринку праці, великим від-
сотком відрахувань контингенту тих, хто на-
вчається. 

IV. Висновки 
Проведене дослідження дає змогу зро-

бити висновки про те, що результативність 
державних витрат необхідно розглядати як 
користь або вигоду, отриману від результа-
тів діяльності, а показники результативнос-
ті – як індикатори змін за певний період та 
індикатор відповідності результату постав-
леним цілям. 

На нашу думку, основна трудність вибо-
ру методу для оцінювання результативності 
вкладень у певний вид освітньої діяльності 
ВНЗ полягає в тому, що відсутня пряма за-
лежність результату від використованого 
методу. 
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Куликов А.И. Результативность государственных затрат на образовательную деяте-
льность 

В статье исследуется современная бюджетная политика государства и методы усиле-
ния ответственности государства по своим затратным обязательствам, а также повы-
шения качества и эффективности финансового управления государственными затратами 
как в целом, так и по ключевым позициям формирования инновационной системы высшего 
образования. 

Проанализировано результативность государственных затрат как полезность или вы-
года, а показатели результативности – как индикаторы изменений за определенный период 
и индикаторы соответствия результата поставленным целям. 

Ключевые слова: затраты, бюджетная политика, научная деятельность, эффектив-
ность финансового управления. 

 227 



ISSN 1814-1161. Держава та регіони 

Kulikov A. Estimation of efficiency of self-finance of scientific innovations 
An author is investigate the modern fiscal policy of the state and strengthening of responsibility of 

the state for the затратне obligations, and also upgrading and efficiency of financial management by 
state expenses both on the whole and on key positions of forming of the innovative system of higher 
education. 

Effectiveness of state expenses as utility or benefit, and indexes of effectiveness is analysed – as 
indicators of changes for certain period and indicators of accordance to the result to the put aims. 

Key words: expenses, fiscal policy, scientific activity, efficiency of financial management. 
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У статті досліджено рейтинги ВНЗ за 2011 р. Представлено інноваційну методологію якості 

освіти та ефективної підготовки фахівців. Уперше запропоновано та обґрунтовано кращу десят-
ку ВНЗ за кількістю професорів (докторів наук) і доцентів (кандидатів наук) на одного студента. 

Ключові слова: людина, вища освіта, дослідження, моніторинг, рейтинг, якість освіти, 
наукометрія. 

 
І. Вступ0 
Успішне вирішення завдань, пов’язаних з 

удосконаленням науково-освітньої діяльно-
сті вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ), 
залежить, перш за все, від якісного та ефек-
тивного кадрового потенціалу, який є клю-
човою ланкою системи вищої освіти. Суспі-
льство усвідомлює, що стратегічний успіх 
національної економіки в усіх сферах, роз-
виток науки і культури залежать від якості 
людських ресурсів. Рушійною силою розвит-
ку є високоінтелектуальна еліта та високоп-
рофесійні працівники [1; 2]. 

Сьогодні загострюються проблеми якості 
освіти у зв’язку з швидким збільшенням об-
сягів людських знань і постійним ускладнен-
ням соціальних та технологічних процесів. У 
світі у 2004 р. налічувалося близько 130 млн 
студентів у ВНЗ, тоді як у 1991 р. кількість 
студентів становила 68 млн. Більше ніж по-
ловина від загальної кількості студентів – 
жителі Східної Азії та Океанії, Північної 
Америки і Західної Європи [3]. 

У сучасному українському суспільстві 
проблема якості освіти та надання якісних 
освітніх послуг проголошена національним 
пріоритетом і передумовою національної 
безпеки держави, додержання міжнародних 
норм та вимог законодавства України щодо 
реалізації права громадян на освіту. Актуа-
льним завданням стало забезпечення досту-
пності здобуття якісної освіти протягом життя 
для всіх громадян. Якісний рівень освіти за-
безпечується за допомогою впровадження 
відповідних механізмів, що відображають 
стан освіти та її складових на всіх етапах 
освітнього процесу. Один із таких механізмів, 
який одержав назву моніторингу, дає змогу 
отримувати дані при функціонуванні освіт-

0  Пашков А.П., Нападовська Л.А., 2012 

ньої системи з метою безперервного відсте-
ження її стану і прогнозу розвитку. Моніто-
ринг якості загальної освіти може здійснюва-
тися на різних рівнях – міжнародному, націо-
нальному, регіональному, муніципальному та 
на рівні окремого навчального закладу [4]. 

Питання моніторингу якості освіти на 
державному рівні, пов’язані з процесами 
розроблення механізмів забезпечення якісної 
сучасної освіти, розглянуті і проаналізовані у 
дослідженнях О. Андрюшиної, В. Брюхо-
вецького, О. Байназарової, Т. Волобуєвої, 
І. Зварича, Г. Козлакової, О. Локшиної, О. Ля-
шенко, Т. Лукіної, В. Лунячека, О. Оніщенко, 
Л. Тарасюка, С. Хайтуна та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження вітчизняного 

та зарубіжного досвіду якості освіти та об-
ґрунтування пропозицій щодо покращення 
якості освіти в Україні, враховуючи і зарубі-
жний досвід. 

ІІІ. Результати 
Проведення моніторингових досліджень 

на кожному рівні має окремі чітко визначені 
завдання і мету. Із зарубіжного досвіду ціка-
вою є освіта у Японії. Над загадкою Японії, 
Китаю та Південної Кореї вже багато років 
ламають голови фахівці з історії, економіки 
та соціології. Що допомогло цим країнам 
здійснити небачений в історії прорив у галу-
зі високих технологій, стати лідерами у ви-
робництві роботів, комп’ютерів та різних 
приладів з електронікою? Освіта в Японії – 
це культ, який підтримують родина, суспіль-
ство та держава. У Японії – близько 600 уні-
верситетів, включаючи 425 приватних. За-
гальна кількість студентів – близько 2,5 млн 
осіб. У середньому в одному університеті 
Японії навчається 4167 студентів. В одному 
із стародавніх та престижних навчальних 
закладів Японії – Токійському університеті – 
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разом із слухачами магістратури та докто-
рантури загальна кількість студентів сягає 
10 тис. осіб. Серед них 2 тис. – іноземці, є і 
декілька російських студентів, які вивчають, 
переважно, математику. Та головне, що ви-
кладають та займаються різною допоміж-
ною діяльністю в університеті 8 тис. викла-
дачів та адміністративних працівників, тобто 
на кожного студента престижного універси-
тету в Японії припадає 0,8 викладача та ад-
мінпрацівника [5]. 

У Японії вища освіта є обов’язковою, і 
вона наче об’єднана із загальною системою 
професійної освіти. Система вищої освіти 
включає в себе такі заклади: університети 
повного циклу (4 роки), університети прис-
кореного циклу (2 роки), професійні коледжі 
та технічні інститути. Японські коледжі за 
статусом можуть бути прирівнені до україн-
ських технікумів. Вони поділяються на мо-
лодші, технологічні та коледжі спеціальної 
підготовки. Налічується близько 600 моло-
дших коледжів, які пропонують дворічні про-
грами підготовки в галузі гуманітарних, при-
родничих, медичних та технічних наук. Мо-
лодші коледжі на 90% приватні і дуже по-
пулярні серед молоді. Кількість бажаючих 
вступити до них щорічно в 3 рази переви-
щує кількість місць. Близько 60% коледжів 
призначені тільки для жінок. У технологічних 
коледжах вивчають електроніку, машинобу-
дування та інші дисципліни. Випускники та-
ких коледжів влаштовуються на роботу на 
фірми та дослідні центри, пов’язані з розро-
бкою нової сучасної технології та ноу-хау. 

Термін навчання в усіх університетах 
Японії – 4 роки. Медики, стоматологи та ве-

теринари навчаються на 2 роки довше та 
після закінчення навчання отримують сту-
пінь бакалавра (Gakushi). Найкращі випуск-
ники, які виявили здібності до дослідницької 
роботи, можуть продовжити навчання для 
здобуття ступеня магістра (Shushi) ще 2 ро-
ки. Ступінь доктора філософії (Hakushi) ви-
магає ще 3 років навчання для магістрів чи 
5 років для бакалаврів. 

Цікавим є досвід освіти в Британії, що 
здобула славу однієї з найкращих у світі. 
Вважають, що якість британської освіти 
тримається на “трьох китах”: це чудове 
оснащення шкіл та вищих навчальних за-
кладів, інноваційність освітніх технологій та 
відмова від пасивної системи на користь 
активної самостійної роботи [6]. До того ж 
найстаріші університети Оксфорд (1096 р.) і 
Кембридж (1284 р.) і досі залишаються між-
народними центрами освіти. 

Міжнародні дослідження з моніторингу 
якості освіти переконливо свідчать, що 
якість підготовки фахівців у ВНЗ суттєво 
залежить від доуніверситетської освіти. 

За результатами вступної кампанії 2011 р. 
перше місце за популярністю серед абітурієн-
тів, які отримали найвищу оцінку (200 балів) 
за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання, посідає КНУ ім. Т. Шевченка 
(644 заяви), друге – НУ “Києво-Могилянська 
академія” (512 заяв), третє – Національний 
технічний університет України “Київський 
політехнічний інститут” (381 заява) (табл. 1) 
[7]. 

Топ-10 ВНЗ, за студентські квитки у яких 
змагалося найбільше учасників вступної 
кампанії 2011 р., наведено в табл. 2. 

Таблиця 1 
Найбільш популярні ВНЗ серед 200-бальників в Україні 

Кількість заяв ВНЗ 
644 КНУ ім. Т. Шевченка 
512 НУ “Києво-Могилянська академія” 
381 НТУУ “Київський політехнічний інститут” 
357 Львівський національний університет ім. І. Франка 
252 КНЕУ ім. В. Гетьмана 

Примітка: громадське спостереження за вступною кампанією 2011 р. здійснювалося Громадською мережею “ОПО-
РА” за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження” та Програми сприяння захисту прав абітурієн-
тів. 

 
Таблиця 2 

ТОП-10 ВНЗ України за кількістю заяв від абітурієнтів у 2011 р. 
ВНЗ Кількість заяв 

Національний ун-т “Львівська політехніка” 25 922 
Львівський нац. ун-т ім. І. Франка 24 044 
Національний авіаційний ун-т 23 870 
НТУУ “Київський політехнічний ін-т” 22 007 
Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка 21 595 
КНЕУ ім.В. Гетьмана 17 684 
Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара 14 759 
Київський нац. торговельно-економічний ун-т 14 414 
Національний педагогічний ун-т ім. М. Драгоманова 14 326 
Націонильний ун-т “Києво-Могилянська академія” 11 591 

 
Отже, кращих студентів із 200 балами в 

Україні у 2011 р. отримали такі ВНЗ (у % до 
кількості заяв): на першому місці – Націона-

льний університет “Києво-Могилянська ака-
демія” – 0,0442%; на другому – Київський 
національний університет ім. Т. Шевченка – 
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Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
0,0298%; на третьому – Національний тех-
нічний університет України “Київський полі-
технічний інститут” – 0,0173%; на четверто-
му – Львівський національний університет 
ім. І. Франка – 0,0148% та на п’ятому – 
КНЕУ ім. В. Гетьмана – 0,0143%. 

Надалі ефективність підготовки фахівців у 
ВНЗ залежить від забезпеченності кваліфіко-
ваними вченими кадрами (професорами і до-
кторами наук, доцентами і кандидатами наук), 
практичного досвіду роботи на підприємствах 
та в науково-дослідних установах відповідної 
галузі чи спеціальності, яку викладач читає. 
Про те, що більшість вітчизняних університе-
тів перестали бути місцем створення нових 
знань, говориться вже відкрито [8]. 

На думку В. Ковтунця, в Україні є ВНЗ, 
які можуть увійти до світових рейтингів, і є 
вчені, котрі регулярно публікують свої праці 
у виданнях, що читають їх зарубіжні колеги. 
Разом з тим, в Україні чинним Законом 
України “Про вищу освіту” встановлено над-
то високий показник навчального наванта-
ження на викладачів – 900 год на рік, як за-
значає викладач НУКМА І. Совсун. Для по-
рівняння: у Європі цей показник становить 
200–300 год. В Україні весь науково-викла-
дацький склад ВНЗ можна умовно поділити 
на три категорії [1]: 
– основний штатний персонал – особи, 

для яких науково-викладацька діяль-
ність у цьому ВНЗ є основним місцем 
роботи; 

– персонал, що працює на умовах штат-
ного сумісництва – це викладачі, для 

яких науково-викладацька робота не є 
основним місцем роботи; 

– персонал, який бере участь у навчаль-
ному процесі на умовах погодинної 
оплати праці. 

Штатні основні викладачі ВНЗ зазвичай 
працюють на повну ставку. До цієї категорії 
належать як досвідчені науково-педагогічні 
кадри (професори та доктори наук, доценти, 
старші наукові співробітники і кандидати 
наук), так і молоді викладачі. 

До другої категорії належать, як прави-
ло, науковці та виробничники Національної 
академії наук України, науково-дослідних 
інститутів, провідних підприємств і організа-
цій. Недоліком залучення фахівців цієї кате-
горії є невисока мотивація педагогічного 
самовдосконалення. Проте ці викладачі на 
своєму місці займаються актуальними дос-
лідженнями та розробками і спроможні пе-
редати свій багатий досвід студентській мо-
лоді, а це особливо важливо сьогодні, коли 
часто немає повноцінної літньої практики 
студентів на сучасних підприємствах. 

До третьої категорії викладацького 
складу ВНЗ входять працівники цього та 
інших вищих навчальних закладів, яких не 
можна чи недоцільно оформляти на умовах 
штатного сумісництва, наприклад, через 
невеликий обсяг педагогічного навантажен-
ня. 

Авторами статті уперше запропонований 
національний моніторинг якості освіти ВНЗ в 
Україні за критерієм наявності професорів і 
докторів наук у конкретному ВНЗ (табл. 3). 

Таблиця 3 
Найкраща десятка ВНЗ України за відсотком професорів, докторів наук на одного студента 

Місце ВНЗ Наявність проф., 
докт. наук у ВНЗ* 

Кількість  
студентів у ВНЗ* 

Відсоток проф.  
та докт. наук  

на одного студента 

1 Національна музична академія України  
ім. П.І. Чайковського 178 1186 0,1500 

2 Лвівська національна музична академія  
ім. М.В. Лисенка 46 750 0,0613 

3 Національна металургійна академія України  
(м. Дніпропетровськ) 73 1200 0,0608 

4 Національний університет  
“Києво-Могилянська академія” 105 3382 0,0310 

5 Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського 82 3000 0,0273 

6 Львівська національна академія мистецтв 23 902 0,0255 

7 
Вищий державний навчальний заклад України  
“Українська медична стоматологічна академія”  
(м. Полтава) 84 3500 0,0240 

8 Академія адвокатури України 40 1800 0,02222 

9 Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 222 14049 0,0158 

10 Національний гірничий університет  
(м. Дніпропетровськ) 179 11791 0,0152 

*Примітка: дані взяті із “Довідник. Усе для абітурієнта 2009–2010”. – К. : Майстер-клас, 2009. – Вип. 14. – 672 с. (ре-
комендований МОН України). 

 
Аналіз табл. 3 свідчить, що перші три 

сходинки наведеного рейтингу займають 
ВНЗ з досить невеликою кількістю студентів, 
але вони відомі як в Україні, так і за її ме-
жами. 

У десятці найкращих ВНЗ України за від-
сотком професорів і докторів наук на одного 
студента найвищі сходинки посідають уні-
верситети, де кількість студентів становить 
у середньому 1965 осіб. При цьому ВНЗ, де 
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кількість студентів перевищує 10000, – це 
два відомі мега-університети, такі як Націо-
нальний університет біоресурсів і природо-
користування України та Національний гір-
ничий університет – посідають, відповідно, 
лише 9 і 10-те місце. Це свідчить про те, що 
у великих ВНЗ України, де кількість студен-
тів понад 10 тис., досить часто ведуть за-
няття викладачі, які не мають наукового 

ступеня та вченого звання, а мають лише 
певний досвід роботи. 

Прикро, але у рейтинзі за цим критерієм 
відсутні 9 найвпливовіших університетів з 
першої десятки Консолідованого рейтингу 
ВНЗ України за 2011 р., крім Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”. 

Не менш цікавим є ТОП-10 ВНЗ України 
за відсотком доцентів та кандидатів наук на 
одного студента, наведений у табл. 4. 

Таблиця 4 
Найкраща десятка ВНЗ в Україні за відсотком доцентів та кандидатів наук на одного студента 

Місце ВНЗ Наявність доц. та 
канд. наук у ВНЗ 

Кількість студе-
нтів у ВНЗ 

Відсоток доц.  
та канд. наук  

на одного студента 
1 Львівська нац. музична академія ім. М.В. Лисенка 111 750 0,1480 

2 
Вищий державний навч. заклад України  
“Українська медична стоматологічна академія”  
(м. Полтава) 444 3500 0,1268 

3 Тернопільський державний медичний ун-т  
ім. І.Я. Горбачевського 271 3000 0,0903 

4 Кременчуцький національний ун-т  
ім. М. Остроградського 400 4630 0,0864 

5 Буковинський державний медичний ун-т (м. Чернівці) 282 3500 0,0805 
6 Національний ун-т “Києво-Могилянська академія” 260 3382 0,0768 

7 Національна музична академія України  
ім. П.І. Чайковського 86 1186 0,0725 

8 Львівська національна академія мистецтв 65 902 0,0721 
9 Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків) 120 1690 0,0710 
10 Львівська державна фінансова академія 85 1200 0,0708 
 
Аналіз табл. 4 свідчить, що за цим показ-

ником до десятки найкращих ВНЗ, як і в по-
передньому рейтингу, входять такі універси-
тети: Тернопільський державний медичний 
університет ім. І.Я. Горбачевського, Націона-
льний університет “Києво-Могилянська ака-
демія”, Львівська національна музична ака-
демія ім. М.В. Лисенка, Національна музична 
академія України ім. П.І. Чайковського. 

Виконані дослідження, як і інші наукоме-
трічні методи, мають ймовірне подання і є 
статистичними. Але як індикатор беремо не 
число “символів” – “кількість рейтингів”, як 
це визначалося в попередніх моніторингах, 
а більшу ємність, оскільки вона прив’язана 
до одного знаменника, тобто до одного сту-
дента ВНЗ. Адже саме студент отримує які-
сну освіту у ВНЗ від викладача – професо-
ра, доктора наук, доцента, кандидата наук, і 
це має дуже суттєве значення щодо якості 
освіти. Долю науки і вищої освіти треба ви-
рішувати не на засіданнях уряду чи в кабі-
нетах державних службовців, а, за словами 
В. Ковтун ця, “це можуть зробити краще 
тільки самі вчені, праця яких визнана у світі; 
таких небагато, але вони в Україні ще є” [8]. 

Наука перетворюється сьогодні у безпо-
середньо продуктивну міць суспільства. Ре-
алізація досягнень науки забезпечує в роз-
винутих країнах до ¾ приросту національно-
го продукту. Існують різноманітні визначен-
ня наукометрії. В.В. Налімов і З.М. Муль-
ченко визначають наукометрію як “кількісні 
методи вивчення науки інформаційного 
процесу”. Б.Я. Брусиловський пропонує ви-

значати наукометрію як “математичні корек-
тні методи вивчення науки” [9]. На нашу ду-
мку, зарахування до наукометричних лише 
кількісних методів аналізу науки, як це роб-
лять і деякі інші автори, є не зовсім виправ-
даним, оскільки в цьому випадку наукомет-
ричні методи аналізу науки дорівнюють со-
ціологічним, психометричним методам ви-
мірювання тощо. Крім того, відсутність чіткої 
дефініції наукометрії не дає змоги відокре-
мити її від математичного моделювання на-
уки чи від теорії прийнятих рішень, усклад-
нює постановку завдань для наукометрич-
них досліджень. Тому й має сенс, напри-
клад, у дослідженні науки з якості освіти ви-
ділити особливу дисципліну – наукометрію, 
що має виявляти об’єктивні кількісні та якіс-
ні закономірності. Наукометричними вияв-
ляються, без сумніву, кількість учених, кіль-
кість викладачів без ступеня, загальна кіль-
кість викладачів та вчених у ВНЗ, кількість 
студентів у ВНЗ, а їх відношення певною 
мірою визначає і якість освіти. Найкраща 
десятка ВНЗ України за цим критерієм на-
ведена в табл. 5. 

Існують і інші визначення наукометрії як 
якості освіти – за кількістю винагород, отри-
маних студентами ВНЗ державної та не-
державної форм власності і за галузями. 
Аналіз розподілу винагород між студентами 
ВНЗ ІІІ і IV рівнів акредитації у Всеукраїнсь-
кому конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних ро-
біт у 2010–2011 навчальному році наведено 
в табл. 6 та 7. 
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Таблиця 5 
Найкращі ВНЗ України за відсотком викладачів, учених та науковців  

до кількості студентів у ВНЗ  

ВНЗ 
Загальна кількість 

викладачів  
та вчених у ВНЗ* 

Загальна кількість 
студентів у ВНЗ* 

Відсоток викладачів  
та вчених у ВНЗ до 

кількості студентів ВНЗ 
Національна металургійна академія України  
(м. Дніпропетровськ) 1132 1200 0,94333** 
Львівська нац. академія мистецтв 287 902 0,308204 
Тернопільський нац. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка 842 3000 0,280666 
Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія” 944 3382 0,279125 
Нац. музична академія України 
ім. П.І. Чайковського 311 1186 0,26222 
Буковинський державний медичний ун-т (м. Чернівці) 869 3500 0,248285 
Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського 1110 4630 0,239741 
Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення  
ім. І.К. Карпенка-Карого 314 1331 0,235913 
Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків) 398 1690 0,235503 
Львівська державна фінансова академія 272 1200 0,22666 

Примітка: * наведені дані використані з джерела “Довідник. Усе для абітурієнта. 2009–2010”. – К. : Майстер-клас, 
2009. – Вип. 14. – 672 с. (рекомендований МОН України). 

** саме такі дані Нац. металургійної академії відповідають найкращим зарубіжним університетам (для порівняння: 
Токійський університет Японії має загальну кількість слухачів 10000 осіб, а кількість викладачів, вчених у ВНЗ – 8000 
осіб, тобто 0,8%). 

Таблиця 6 
Розподіл нагород між студентами ВНЗ за галузями у 2010–2011 н.р. 

ВНЗ Кількість ВНЗ Кількість нагородже-
них студентів 

Середня кількість  
нагороджених студентів  

на один ВНЗ 
ВНЗ державної форми власності 
Класичні навчальні заклади 29 432 14,9 
Педагогічні та гуманітарні 31 161 5,19 
Технічні 68 647 9,51 
Економічні 25 146 5,84 
Юридичні 6 31 5,17 
Аграрні 21 93 4,43 
Медичні 15 49 3,27 
Культури та мистецтв 5 10 2 
Фізичного виховання 4 11 2,75 
Інші 30 68 2,27 
В середньому по галузі – – 5,53 
ВНЗ недержавної форми власності 83 37 0,45 
По Україні 317 1685 5,3* 

Примітки: дані взять із статистичної довідки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2010/2011 н.р. 
(лист № 1.4/18 – 3970 від 12.12.2011 р. МОНМС України. – Інститут інноваційних технологій та змісту освіти). 

* В Україні близько 817 ВНЗ, тому середня кількість нагороджених студентів на один ВНЗ становитиме близько 
1685 : 817 = 2,06. 

Таблиця 7 
Кращі ВНЗ України за відсотком нагороджених студентів у 2011 р.  

до загальної кількості студентів у ВНЗ 

ВНЗ 
Кількість  

нагороджених 
студентів 

Загальна  
кількість  
студентів 

% нагороджених студентів  
до загальної кількості  

студентів ВНЗ 
Національна металургійна академія України  
(м. Дніпропетровськ) 10 1200 0,0083 
Кременчуцький національний ун-т ім. М. Остроградського 38 4360 0,0082 
Харківський національний автомобільно-дорожний ун-т 38 13 430 0,0028 
Сумський державний ун-т 59 22 000 0,0027 
Донецький національний ун-т 46 19 941 0,0023 
Донецький нац. технічний ун-т 38 17 360 0,0022 
Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара 29 13 370 0,0022 
Нац. технічний ун-т “Харківський політехнічний інститут” 50 26 000 0,0019 
Харківський національний ун-т радіоелектроніки 21 11 177 0,0019 
Криворізький технічний ун-т 20 14 000 0,0014 
Буковинський державний медичний ун-т (м. Черновці) 5 3500 0,0014 
Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій 5 4000 0,0013 
Запорізький національний ун-т 17 13 000 0,0013 
Національний ун-т “Києво-Могилянська академія” 4 3382 0,0012 
Львівська нац. академія мистецтв 1 902 0,0011 

 
Як свідчать дані табл. 6, найвищу серед-

ню кількість нагороджених студентів мають 
класичні навчальні заклади з показником 
14,9 на один ВНЗ; на другому місці технічні 

заклади з показником 9,51; на третьому – 
економічні ВНЗ – 5,84. І в середньому по 
галузі цей показник становить 5,53. Викли-
кають занепокоєння ВНЗ недержавної фор-
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ми власності, в яких кількість нагороджених 
студентів на один ВНЗ становить лише 0,45. 
На думку авторів, до більшості ВНЗ недер-
жавної форми власності у МОН молоді та 
спорту України мають бути запитання як 
щодо якості підготовки таких наукових робіт, 
так і щодо якості освіти в цілому. 

Слід відзначити, що за загальною кількіс-
тю винагород саме ВНЗ-організатори мають 
найкращі показники: Сумський державний 
університет – 59, Національний технічний 
університет “Харківський політехнічний ін-
ститут” – 50 та Донецький національний уні-
верситет – 46. Проте 40% ВНЗ із 15 най-
кращих мають кількість студентів до 5 тис., 
а перші два місця посідають саме такі ВНЗ, 
як Національна металургійна академія Укра-
їни та Кременчуцький національний універ-
ситет ім. М. Остроградського, де загальна 
кількість студентів становить 1200 та 4360, 
відповідно. До того ж лідерами за кількістю 
винагород на одного студента ВНЗ у 2011 р. 
стали переважно не столичні ВНЗ України. 

На думку авторів, у наступні роки у вищій 
школі доцільно продовжувати стимулювати 
підготовку спеціалістів з міждисциплінарних 
напрямів, оскільки саме вони зумовлюють 
появу нових професій, скорочення термінів 
апробації та впровадження в практику про-
фесій майбутніх поколінь, а головне – вони 
забезпечують майбутньому спеціалістові 
професійну мобільність під час вступу до 
еволюційного ринку праці та включення у 
підприємницьку діяльність, суттєво поши-
рюють функціональні процеси, які відбува-
ються в природі та суспільстві. 

Про правильність цього напряму свідчить 
і досвід Великобританії, де частка студентів, 
які навчаються за напрямом “Міждисцип-
лінарні науки”, залишається стабільно висо-
кою – у межах 10,5–11,3% [10]. Застосовані 
системи якості освіти в Україні повинні кори-
гувати з відповідними компонентами систе-
ми якості ЮНЕСКО, а саме: з якістю педаго-
гічного персоналу; якістю навчальних про-
грам (зміст навчання); якістю студентів; які-
стю інфраструктури (ресурси) та якістю 
управління навчальними закладами [11]. 

Для визнання українських дипломів ВНЗ 
у світі в Україні повинна бути створена Рада 
з якості вищої освіти та регіональні Ради з 
фінансування вищої освіти за зразком Анг-
лії, Шотландії, Уельсу чи Північної Ірландії. 
До Ради з якості освіти в Україні слід залу-
чати закордонних експертів (фахівців, уче-
них). Можливо, такий підхід забезпечить не 
лише дійсне підвищення якості освіти, а й 
належну прозорість та об’єктивність присво-
єння університету статусу “національний”, 
“дослідний”. 

Україна крокує до Європи, де вищі стан-
дарти якості освіти і якості життя. Вітчизня-
на ж законодавча база потребує доопрацю-

вання. Так, в урядовому законопроекті “Про 
вищу освіту” (ст. 55) передбачено здобуття 
наукового рівня доктора філософії та ще 
окремо доктора наук. Але, ж відомо, що фі-
лософія – це наука. По-перше, це не відпо-
відає Європейському законодавству з вищої 
освіти, де визначено такі рівні освіти: бака-
лавр, магістр, доктор філософії; по-друге, 
це видає намагання окремих урядовців і 
вчених вмонтувати “старий” Закон України 
“Про вищу освіту” в “новий”, де залишається 
подвійний захист ступеня доктора наук в 
Україні [12]. 

Зразками вищої освіти в Україні є націо-
нальні та дослідні університети, де поєдна-
нується навчання студентів з науковою ро-
ботою, вони залучені до участі у науково-
дослідній роботі, наукових школах і навіть 
беруть безпосередню участь у проведенні 
фундаментальних досліджень. Певний дос-
від з цих питань має Національний універ-
ситет “Києво-Могилянська академія” та Ки-
ївський національний торговельно-економіч-
ний університет. 

Державні дипломи, які видають Націона-
льний університет “Києво-Могилянська ака-
демія” та Київський національний торгове-
льно-економічний університет, є, перш за 
все, свідченням того, що їх володарі успіш-
но опанували зміст відповідних програм і 
стандартів вищої освіти в Україні. Кваліфі-
кація цих ВНЗ передбачає спроможність 
самостійно вирішувати проблеми, які вини-
кають, та прилаштовуватися до умов неста-
більного середовища. 

Про високий рівень освіти в НУКМА та 
КНТЕУ свідчать консолідовані рейтинги ВНЗ 
України (за ЮНЕСКО, КОМПАС та Вебоме-
трикс), де Києво-Могилянська академія по-
сідає третє місце, а КНТЕУ – 22, проте се-
ред економічних ВНЗ також третє місце. 
Серед найкращих київських ВНЗ НУКМА та 
КНТЕУ посідають, відповідно, 3-тє та 7-ме міс-
ця, але серед економічних ВНЗ КНТЕУ має 
2-ге місце. До того ж НУКМА посідає  
2-ге місце серед кращих класичних універ-
ситетів в Україні. За інформаційним ресур-
сом “Освіта.ua” PhD програми НУКМА та 
КНТЕУ визначені як зразкові. НУ “Києво-
Могилянська академія” посідає 1-ше місце в 
оцінюванні соціальних та політичних наук в 
Україні, а КНТЕУ посідає 2-ге місце в оціню-
ванні економічних наук в України. 

Таким чином, постійне підвищення якості 
освіти в цих ВНЗ робить їх одними з основ-
них ньюз-мейкерів в Україні в галузі освіти. 

IV. Висновки 
Щоб бути конкурентоспроможними в 

умовах сучасної економіки з її науковими 
технологіями викладачам слід ширше за-
проваджувати інновації у викладанні дисци-
пліни, а це не складно для вчених, які ма-
ють практичний досвід в університетах, на 
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виробництві, у науково-дослідних інститутах 
та пройшли стажування за фахом за кордо-
ном або є членами міжнародних академій. 

Для визнання дипломів українських ВНЗ 
у світі ми пропонуємо створення Ради з яко-
сті вищої освіти із залученням до 50% зако-
рдонних експертів (фахівців, учених). 

Виконані дослідження переконливо свід-
чать, що якість освіти ВНЗ характеризується 
не загальною кількістю студентів у ньому, а, 
насамперед, співвідношенням кількості сту-
дентів у ВНЗ до загальної кількості викла-
дачів, які мають вчене звання та науковий 
ступінь, а також якістю доуніверситетської 
освіти. 
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Пашков А.П., Нападовская Л.А. Качество профессорско-преподавательского состава 
вузов – залог эффективной подготовки специалистов 

В статье исследованы рейтинги вузов за 2011 г. Представлена инновационная методо-
логия качества образования и эффективной подготовки специалистов. Впервые предложена 
и обоснована лучшая десятка вузов относительно количества профессоров (докторов наук) 
и доцентов (кандидатов наук) на одного студента. 

Ключевые слова: человек, высшее образование, исследование, мониторинг, рейтинг, ка-
чество образования, наукометрия. 

Pashkov A., Napadovska L. The quality of universities teaching staff – a pledge of effective 
specialists training 

We give a survey of contemporary university rankings for 2011. We present an innovative 
methodology for the quality of education and effective training. The best ten of Institutions of higher 
learning is first offered and reasonable after the amount of professors (doctors) and Associate 
Professors (PhD) per student. 

Key words: man, higher education, research, monitoring, rating, quality of education, knowledge. 
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