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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання трансформації ролі людського капіталу як чинника іннова-

ційного розвитку національної економіки. Досліджено диференціацію показників індексу людсь-
кого капіталу за групами країн світу з різним рівнем доходу та залежність відносних заробіт-
ків працівників від освітнього рівня. Виявлено дисбаланс між наявним в Україні людським по-
тенціалом та ефективністю його використання, включаючи територіальну специфіку. Роз-
роблено пропозиції щодо основних напрямів інноваційного впливу на процеси формування та
розвитку людського капіталу в Україні.

Ключові слова: людський капітал, індекс людського розвитку, інноваційна модель еконо-
міки, вища освіта, доходи.

І. Вступ
Упродовж ХХ ст. та особливо на початку

ХХІ ст. стрімко зростає значення людських
ресурсів як фактора економічного розвитку
країн на інноваційних засадах. Основною
причиною цього є, передусім, якісна транс-
формація людських ресурсів у зв’язку з ін-
тенсивним прискоренням науково-техніч-
ного прогресу, розвитком високотехнологіч-
ного виробництва та сфери високоінтелек-
туальних послуг. Як свідчить світова практи-
ка, невід’ємною складовою функціонування
інноваційної моделі економіки є підвищення
ефективності використання людського капі-
талу, завдяки чому забезпечується високий
рівень конкурентоспроможності країн та
стабільне економічне зростання. При цьому
зростання освітнього рівня населення су-
проводжується, відповідно, суттєвим підви-
щенням доходів, що актуалізує попит на
високоякісну професійну освіту.•

В економічній теорії розвинених країн,
починаючи з 60-х рр. ХХ ст., досить широко
використовують поняття “людський капітал”.
Це питання досліджували американські еко-
номісти (А. У. Баумоль, Г. Беккер, Г. Боуен,
Т. Шульц та ін.) та європейські дослідники
(Г. Бартельс, М. Боон, С. Крюг, В. Хоффман
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та ін.). Значну увагу розробці концепції люд-
ського капіталу приділяють вітчизняні нау-
ковці: Б. Андрушків, Д. Богиня, І. Бондар,
О. Грішнова, О. Кірдіна, Ю. Кузьменко,
В. Лич, Л. Мельник, В. Новикова, В. Онікієн-
ко, І. Петрова, Л. Семів, Н. Ушенко, А. Чух-
но, Л. Шевчук та ін. Разом з тим, зміна полі-
тичних та соціально-економічних реалій
сьогодення в Україні зумовлює необхідність
пошуку нових підходів до управління відтво-
ренням та розвитком людського капіталу в
державі.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження особливостей

розвитку людського капіталу в Україні в кон-
тексті міжнародних порівнянь і розробка про-
позицій щодо підвищення ефективності його
формування та використання в умовах ста-
новлення інноваційної моделі економіки.

ІІІ. Результати
Існуючі підходи до визначення поняття

“людський капітал” є доволі багатогранними.
Одні автори акцентують увагу на функціо-
нальній стороні людського капіталу, тобто
на можливості власника отримувати дохід,
на зростанні його продуктивності праці, інші
виділяють такі змістовні характеристики
людського капіталу, як знання, професійні
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навички та досвід, творчий потенціал, мо-
рально-психологічне та фізичне здоров’я [7].

Так, О. А. Грішнова зазначає, що “люд-
ський капітал – це економічна категорія, яка
характеризує сукупність сформованих і розви-
нутих унаслідок інвестицій продуктивних здіб-
ностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що
перебувають в їхній власності, використову-
ються в економічній діяльності, сприяють зрос-
танню продуктивності праці і завдяки цьому
впливають на зростання доходів свого власни-
ка та національного доходу” [5, с. 16].

На думку Н. Ушенко, першопочаткова
профінансована вартість робочої сили не
тільки зберігається в процесі обігу, але змі-
нює форму ресурсу на капітал, відтворює в
процесі праці свою і додаткову вартість
людського капіталу [11, с. 11].

У сучасних умовах процес засвоєння нових
знань працівниками стає такою ж продуктив-
ною діяльністю, як і виробництво продукції чи
послуг, що має відбиватися відповідно на стру-
ктурі вартості робочої сили. Принциповою умо-
вою розгляду набутих знань, навичок та інших
якісних характеристик фахівця як капіталу є
здатність отримувати їх власнику не лише ком-
пенсацію за витрачений час праці для забез-
печення простого відтворення, а й додану вар-
тість на вкладений капітал. Тобто в цьому ви-
падку йдеться про розширене відтворення.

Таким чином, на цьому етапі, на відміну
від індустріального, людський капітал стає
головним фактором економічного розвитку
країн та принциповим генератором розвитку
інтелектуального капіталу як на рівні окре-
мого підприємства, так і країни в цілому.

Використання сучасних технологій у поєд-
нанні з висококваліфікованою робочою си-
лою призводить до майже екстремальних
швидкостей як розвитку самих технологій,
так і експансії компаній, які ними володіють.

На якість формування та ефективність
використання людського капіталу вплива-
ють внутрішні (демографічні, психофізіоло-
гічні, інтелектуальні, моральні, професійно-
кваліфікаційні) та зовнішні (історичні, соціа-
льно-економічні, організаційно-структурні,
науково-технічні, естетичні) чинники. Внут-
рішні чинники визначаються можливостями
самої людини: станом здоров’я, індивідуа-
льно-психологічними якостями, здібностями,
потребами, інтересами, бажаннями. Зовні-
шні (об’єктивні) чинники, що охоплюють ха-
рактер матеріальних і моральних стимулів,
а також соціально-економічні умови, соціа-
льно-психологічний клімат тощо, пов’язані з
особливостями розвитку країни, території,
підприємства [4].

Значення індексу людського капіталу за
групами країн світу з різним рівнем доходу у
2015 р. (рис. 1), свідчать, що найвищим є
рівень розвитку людського капіталу у таких
країнах, як: Фінляндія (85,78), Норвегія (83,84),
Швейцарія (82,88). Україна ж, входячи до
групи країн з рівнем валового національного
доходу (ВНД) на душу населення нижче сере-
днього (1045-4125 дол. США), має вищий за
решту країн індекс людського капіталу (76,21)
не лише у своїй групі, але й порівняно з гру-
пою країн з рівнем доходу вище середнього
(4126–12745 дол. США), зокрема, Угорщини,
Казахстану, Болгарії, Туреччини тощо.
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Рис. 1. Індекс людського капіталу за групами країн світу з різним рівнем доходу у 2015 р.
Джерело: [3, с. 18, 32].
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Проаналізувавши значення індексу люд-
ського розвитку (ІЛР) як сукупного показни-
ка, що виражає узагальнену оцінку людсько-
го прогресу, спостерігаємо таке (рис. 2): лі-
дером за значенням ІЛР є Норвегія, індекс
якої становить 0,944, при максимальному
значенні 1. Аутсайдером у 2013 р. стала
Республіка Нігер із значенням, що майже
втричі менше, – 0,337. Стосовно України, то
значення ІЛР нашої держави (0,734) є порі-
вняно високими, обігнавши, наприклад, Ки-

тай, але натомість Україна поступається
таким значенням не лише розвиненим краї-
нами Європейського Союзу, США, Японії,
Австралії, а й своїм близьким країнам-
сусідам, таким як Республіка Білорусія, Ро-
сійська Федерація. Зважаючи на це, можна
зробити висновок, що значення ІЛР України
є досить низьким у порівнянні з розвинени-
ми країнами, що свідчить про низький рівень
життя населення в країні в цілому.

0,
94

4

0,
93

3

0,
91

7

0,
91

5

0,
91

4

0,
91

1

0,
89

2

0,
89

1

0,
88

4

0,
83

4

0,
81

0,
78

6

0,
77

8

0,
77

7

0,
73

4

0,
71

9

0,
71

1

0,
66

3

0,
58

6

0,
53

7

0,
37

2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Н
ор
ве
гі
я

А
вс
тр
ал
ія

 

Ш
ве
йц
ар
ія

Н
ід
ер
ла
нд
и

СШ
А

Н
ім
еч
чи
на

Ве
ли
ко
бр
ит
ан
ія

Го
нк
он
г

Ф
ра
нц
ія

П
ол
ьщ
а

Ла
тв
ія

Ре
сп
уб
лі
ка

 Б
іл
ор
ус
ія

Ро
сі
йс
ьк
а 
Ф
ед
ер
ац
ія

Бо
лг
ар
ія

У
кр
аї
на

 

Ки
та
й

Ко
лу
мб
ія

Ре
сп
уб
лі
ка

 М
ол
до
ва

Ін
ді
я

П
ак
ис
та
н

Ча
д

Рис. 2. Індекс людського розвитку країн світу у 2013 році
Джерело: складено за даними [2].

Зі значень інтегрального регіонального
індексу людського розвитку (ІРІЛР) за регіо-
нами України у 2014 р. (рис. 3) бачимо, що
найвищий його рівень характерний для Хар-
ківської області (значення індексу становить

4,2745), найнижчий – для Кіровоградської
області (3,4954). Досить високим порівняно
з іншими регіонами є значення індексу Чер-
нівецької – 4,1598, Закарпатської – 4,0536,
Львівської – 4,0451 областей.

4,
15

98

4,
05

36

4,
04

51

3,
97

43

3,
92

45

3,
86

02

3,
82

78

3,
82

22

3,
81

85

3,
81

12

3,
78

67

3,
76

96

3,
75

7

3,
75

33

3,
71

69

3,
70

46

3,
68

64

3,
64

33

3,
58

92

3,
57

94

3,
49

54

4,
27

45

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Х
ар
кі
вс
ьк
а

Ч
ер
ні
ве
ць
ка

За
ка
рп
ат
сь
ка

Л
ьв
ів
сь
ка

За
по
рі
зь
ка

К
иї
вс
ьк
а

О
де
сь
ка

Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
а

П
ол
та
вс
ьк
а

М
ик
ол
аї
вс
ьк
а

Ів
ан
о-

Ф
ра
нк
ів
сь
ка

Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
а

В
ол
ин
сь
ка

Ч
ер
ка
сь
ка

Ч
ер
ні
гі
вс
ьк
а

Рі
вн
ен
сь
ка

В
ін
ни
ць
ка

Х
м
ел
ьн
иц
ьк
а

С
ум
сь
ка

Ж
ит
ом
ир
сь
ка

Х
ер
со
нс
ьк
а

К
ір
ов
ог
ра
дс
ьк
а

Рис. 3. Інтегральний регіональний індекс людсього розвитку України у 2014 р.
Джерело: складено за даними [10, с. 50].
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Однак, з рис. 4 спостерігаємо, що рівень
добробуту населення в різних регіонах Украї-
ни значно відрізняється, і, як показує значення
ІРІЛР, не завжди безпосередньо пов’язаний з

рівнем освіти. Зокрема, низка регіонів країни
мають досить високі значення показників
для блоку “Освіта” й водночас низькі – для
“Добробут”.
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Рис. 4. Стандартизовані значення блоків показників “Освіта” та “Добробут” ІРІЛР у 2014 р.
Джерело: складено за даними [10, с. 50].

Необхідно констатувати, що в умовах ін-
новаційного розвитку економіки саме освіта
відіграє головну роль у формуванні людсь-
кого капіталу, який, у свою чергу, впливає
на розвиток економіки, створення ВВП. У
світі дві третини ВВП країн створені саме
завдяки людському капіталу, який є важли-
вим чинником економічного прогресу й наці-
ональної безпеки, соціальної мобільності та
активності, соціально-економічного й науко-
вого розвитку суспільства. Зокрема, освітня
складова людського капіталу, як активний
чинник економічного розвитку, впливає на:
– продуктивність праці працівника;

– конкурентоспроможність працівника на
ринку праці;

– особистісні та ділові риси людини (здат-
ність людини до пошуків нових шляхів
отримання прибутків, до нових економі-
чних, наукових ідей та технічних розро-
бок, їх продаж і виробництво), здатність
адаптуватися, мобільність, професійна
придатність тощо;

– винахідництво й розвиток науково-
технічного прогресу [8].
Особливістю більшості країн світу є те, що

відносний заробіток працівників з вищою осві-
тою в 1,2-2,5 раза перевищує заробітки тих,
які мають загальну середню освіту (табл. 1).

Таблиця 1
Відносний заробіток працівників віком 25-64 роки за рівнем освіти

(загальна середня освіта = 100%)
Рівень освіти

вища
Рівень ВНД
на душу

населення,
дол. США

Країни неповна
середня

професійно-
технічна тип В тип А або дослідницькі

програми
всі
типи

1 2 3 4 5 6 7
Фінляндія 92 * 128 157 147
Норвегія 78 128 155 128 130
Швейцарія 77 107 141 165 158
Канада 87 111 113 163 139
Японія 78 * 91 172 152
Швеція 82 121 107 135 128
Данія 81 61 117 130 128
Нідерланди 83 * 145 157 156
Нова Зеландія 82 110 105 134 123

Високий

Бельгія 90 95 116 142 128
Австрія 70 127 143 185 171
Ірландія 84 99 131 201 175
Австралія 83 99 114 142 134
Франція 82 * 127 170 154
Словенія 78 * 152 200 180
Естонія 94 * * 134 134
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Продовження табл. 1
1 2 3 4 5 6 7

США 63 * 109 182 174
Великобританія 70 * 130 164 156
Німеччина 84 114 146 183 174
Чехія 73 * 117 181 176
Польща 85 107 * 172 172
Ізраїль 71 109 112 170 152
Корея 71 * 116 161 147
Словаччина 67 * 126 175 173
Італія 77 * * 147 147
Португалія 70 104 161 171 170
Греція 79 99 151 198 152
Іспанія 80 * 106 156 141
Угорщина 78 122 127 209 208
Туреччина 63 * * 191 191Вище від

середнього Бразилія 58 * * 247 247
Нижче від
середнього Україна * * * 1341) *

1) Вище за середню заробітну плату з розрахунку на одну оплачену годину.
Джерело: складено та розраховано за даними [1, с. 141;  3, с. 32;  6, с. 19].

В Україні за освітнім профілем розмір за-
робітної плати вище від середньої мали
лише працівники з повною вищою освітою
(на 34,3% вищевід середньої). Усі інші осві-
тні рівні надають значно менший розмір ви-
нагороди, при цьому майже немає різниці в
розмірі годинної заробітної плати між пра-
цівниками з професійно-технічною та по-
вною загальною середньою освітою.

При цьому середня годинна заробітна пла-
та жінок була на 20% нижчою, ніж чоловіків.
За віковими групами найвищий рівень оплати
мали працівники віком 25–44 років, а найниж-
чий – працівники наймолодшої (до 25 років) та
найстаршої вікової групи (60 років і більше).
Залежність заробітної плати від стажу роботи
на підприємстві має більш прямий характер:
найнижчу заробітну плату отримують нещо-
давно прийняті працівники, а у працівників зі
стажем 10 років і більше заробітна плата на
14–21% перевищує середню [6, с. 18–19].

Отже, в Україні високий рівень освіти на-
селення, як одна з найважливіших складо-
вих формування людського капіталу, поки
що не є запорукою суттєвого зростання до-
ходів, як це характерно для країн з іннова-
ційною моделлю економічного розвитку.
Тому основною стратегією державної соціа-
льно-економічної політики щодо формуван-
ня сучасної інноваційної моделі економіки,
яку мають усі розвинені країни, має бути
розвиток індустрії знань на основі іннова-
ційного розвитку вищої освіти та підготовки
кадрів України.

При цьому, якщо взяти до уваги той
факт, що темпи зростання обсягів інформа-
ції необхідної для засвоєння постійно зрос-
тають, а термін її актуальності зменшується,
то стає зрозумілим, що лише за умов фор-
мування інноваційних механізмів у сфері
вищої освіти та підготовки кадрів з метою
якісного розвитку людського капіталу буде
можливим забезпечити його адекватність
потребам працедавців.

У сучасних умовах професійні знання
мають тенденцію до швидкого старіння і
знецінення. Якщо раніше вищої освіти було
достатньо для 20–25 років практичної дія-
льності, то зараз оптимальний строк її ефе-
ктивності складає 5–7 років, а в галузях, що
визначають науково-технічний прогрес, –
2–3 роки. Отже, слід ураховувати особливо-
сті швидкого старіння знань протягом життя
одного покоління і необхідності їх постійного
відновлення під час безперервної освіти
протягом усього життя [12].

Таким чином, інноваційний розвиток
людського капіталу полягає в залученні еко-
номічно активного населення з вищою осві-
тою до інноваційного процесу як суб’єкта та
об’єкта останнього на всіх фазах відтворен-
ня (від формування до реалізації), резуль-
татом чого є як якісний розвиток самого
людського потенціалу, так і накопичення,
поширення та подальша матеріалізація но-
вих знань у продуктах і послугах.

Людський капітал має залучатися до інно-
ваційного процесу на етапі свого формуван-
ня як об’єкта, так і суб’єкта процесу навчан-
ня. Останнє зумовлено тим, що сучасні фахі-
вці з вищою освітою мають постійно свідомо
протягом трудового життя планувати та
отримувати необхідні знання шляхом фор-
мальної та неформальної освіти. Інновацій-
ність процесу навчання має полягати в за-
стосуванні інноваційних педагогічних, органі-
заційно-економічних та інформаційно-кому-
нікаційних технологій з метою формування
фахівця інноваційного типу.

На етапі реалізації людського капіталу
мають створюватися такі умови та засади
організації й оплати праці, які будуть спря-
мовувати фахівців з вищою освітою до ви-
користання інноваційних підходів у своїй
діяльності та виступати організаторами, або
брати участь у реалізації інноваційних прое-
ктів, що, зрештою, буде забезпечувати аку-
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мулювання, поширення й використання ни-
ми нових знань.

Серед основних напрямів інноваційного
впливу на процеси формування та розвитку
людського капіталу слід визначити такі [9,
с. 49–50]:

1. Інноваційні заходи щодо модернізації
змісту та методів організації функціонування
системи вищої освіти. Це має забезпечити
використання інноваційних педагогічних
технологій та відповідних підходів до управ-
ління ВНЗ на всіх рівнях, зокрема впрова-
дження сучасних підходів тотального мене-
джменту якості (TQM), поширення інформа-
ційно-комунікаційних технологій, створення
ефективних механізмів трансферу сучасних
знань із наукової та практичної сфер до на-
вчального процесу.

2. Створення сучасної системи післяди-
пломної освіти як складової системи безпе-
рервної освіти, шляхом формування систе-
ми національних кваліфікацій. Остання має
включати рамки національних кваліфікацій,
відповідно до європейських рамок кваліфі-
кацій та відповідні інститути, які будуть ко-
ординувати діяльність із навчання й здобут-
тя професійних кваліфікацій.

3. Трансформація системи матеріально-
го стимулювання та соціально-економічних
умов відтворення людського капіталу в кон-
тексті стимулювання кадрів з вищою осві-
тою щодо свого постійного професійного
розвитку.

4. Упровадження сучасних підходів до
організації робочих місць та виробничого
процесу. Так, головним орієнтиром іннова-
ційного розвитку людського капіталу у сфері
праці має бути безперервний якісний розви-
ток людських ресурсів та забезпечення їх
конкурентоспроможності на внутрішньому
(внутріфірмовому) і зовнішньому ринках
праці.

5. Створення пільгових соціально-еконо-
мічних умов для формування інноваційної
інфраструктури на макро- та мезорівнях: роз-
виток інформаційно-комунікаційних техноло-
гій; стимулювання інноваційної діяльності під-
приємств; розвитку технополісів, технопарків,
венчурних фірм, інноваційних бізнес-інкуба-
торів тощо). Без цих заходів неможливо сфо-
рмувати ринковий попит на інноваційні харак-
теристики людського капіталу.

6. Створення дієвих інститутів захисту та
ринку інтелектуальної власності з метою
підняття комерційної й інвестиційної при-
вабливості кваліфікованої праці та інтелек-
туальних продуктів.

ІV. Висновки
Таким чином, сучасна інноваційна модель

формування та розвитку людського капіталу
має виходити, з одного боку, з необхідності
формування інноваційних механізмів випе-
реджаючого забезпечення як студентів ВНЗ,

так і працівників підприємств, необхідними
знаннями відповідно до постійних змін ото-
чуючого соціально-економічного, техніко-
технологічного середовищ, а з іншого – ство-
рення інноваційної системи на національно-
му та регіональних рівнях, яка буде постійно
потребувати таких кадрів. Це дасть змогу
забезпечити конкурентоспроможність країни
на міжнародному рівні, прискорити темпи її
соціально-економічного розвитку.
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Левченко А. Н., Плинокос Д. Д., Ткачук О. В. Человеческий капитал как фактор иннова-
ционного развития национальной экономики Украины

В статье рассмотрены вопросы трансформации роли человеческого капитала как фак-
тора инновационного развития национальной экономики. Исследованы дифференциация по-
казателей индекса человеческого капитала по группам стран мира с разным уровнем дохода
и зависимость относительных заработков работников от образовательного уровня. Выяв-
лен дисбаланс между имеющимся в Украине человеческим потенциалом и эффективностью
его использования, включая территориальную специфику. Разработаны предложения по ос-
новным направлениям инновационного влияния на процессы формирования и развития чело-
веческого капитала в Украине.

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития, инновационная
модель экономики, высшее образование, доходы.

Levchenko O., Plynokos D., Tkachuk O. Human Capital as a Factor of Innovative
Development of National Economy of Ukraine

The questions of the human capital role transformation as a factor of innovative development of
national economy have been investigated. The differentiation of indicators of human capital index by
the groups of countries with different income level and the relative earnings of workers dependent on
the educational level have been analyzed. The imbalance between available human potential in
Ukraine and efficiency of its using, including the territorial specificity, has been defined. The key areas
of innovation impact on the formation and development of human capital in Ukraine have been worked
out. For this purpose it was suggested to implement the innovative measures of modernizing the
content and methods of system of higher education, the modern approaches of total quality
management (TQM), the spread of information and communication technologies, transfer of modern
knowledge, to establish an actual system of continuous education, through the formation of national
qualifications, the innovation infrastructure, to develop the market of intellectual property.

Key words: human capital, human development index, innovative economic model, higher
education, income.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТІЙКИЙ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У статті досліджено вплив трудових ресурсів на стійкий соціально-економічний розвиток

держави. Розглянуто сутність трудових ресурсів як економічної та соціально-демографічної
категорій. Проаналізовано проблеми відтворення трудових ресурсів. Зазначено необхідність
створення умов для ефективного використання трудового потенціалу на всіх рівнях. Визна-
чено перспективи розвитку економіки держави за рахунок активізації використання наявного
ресурсного потенціалу праці при кардинальному підвищенні якості трудових ресурсів.

Ключові слова: трудові ресурси, соціально-економічний розвиток, трудовий потенціал,
чинники, кількісні та якісні характеристики.

І. Вступ
Ринкові перетворення, що відбуваються

в українській економіці, змінюючи всю сферу
громадського відтворення загалом, вплива-
ють тим самим і на соціально-трудові сто-
сунки в нашій країні. У зв’язку із цим для за-
безпечення найбільш ефективного розвитку
української промисловості, а також сфери
послуг, необхідно здійснювати процес рин-
кового регулювання руху трудових ресурсів.
Це положення є обґрунтуванням вимоги до
створення механізму ринку праці з обов’яз-
ковим обліком як кількісних, так і якісних ха-
рактеристик трудових ресурсів. 1

У будь-якій економічній системі вдоско-
налення природних і набутих здібностей
людини до праці завжди є потужним чинни-
ком продуктивності й ефективності праці,
поліпшення якості продукції, а також розши-
рення обсягів громадського виробництва
загалом. Зміцнення здоров’я індивіда, вдос-
коналення його професійного й творчого
потенціалу є провідним комплексним резер-
вом науково-технічного й соціально-еконо-
мічного розвитку кожної країни, основою
розвитку суспільства та держави в цілому.

Тому саме зараз, в умовах необхідності
стабілізації та підйому економіки країни,
проблема вивчення якості трудових ресур-
сів набуває все більшого значення і потре-
бує належної уваги.

Українська економічна теорія недостат-
ньо досліджувала систему економічних за-
конів відтворення трудових ресурсів. Ви-
вчення обмежувалося лише окремими еко-
номічними законами. Одні автори відтво-
рення трудових ресурсів пов’язували з так
званим законом відшкодування витрат ро-
бочої сили, інші – із законом розподілу пра-
ці, треті – із законом розподілу через гро-
мадські фонди споживання тощо. Проте
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комплексний аналіз впливу економічних за-
конів на відтворення трудових ресурсів по
суті не проводився. Саме тому все ще не
розроблено цілісну теорію відтворення тру-
дових ресурсів. Звертаємо увагу ще на один
аспект цієї проблеми: українські політеко-
номи, як правило, займалися дослідженням
категорії “робоча сила” й майже не аналізу-
вали питання відтворення трудових ресур-
сів. Таким чином, працююча людина вивча-
лася не як цілісне явище, а тільки як єдина
його властивість – здатність до праці.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є виявлення впливу трудо-

вих ресурсів на стійкий соціально-еко-
номічний розвиток і перспективи розвитку
економіки держави за рахунок активізації
використання наявного ресурсного потенці-
алу праці при кардинальному підвищенні
якості трудових ресурсів.

ІІІ. Результати
В економічній науці [1] давно вже визна-

но, що в умовах науково-технічного прогре-
су найвигіднішими стають інвестиції саме в
розвиток “людського капіталу”, тобто в під-
вищення рівня освіти, а також у поліпшення
стану здоров’я. Сьогодні дуже актуальною є
проблема поліпшення якості робочої сили
для успішного перетворення економіки. Са-
ме вдосконалення здібностей людини до
праці може забезпечити зростання обсягів
громадського виробництва й конкурентосп-
роможності товарів, що випускають. Таким
чином, стан і ефективність використання
трудового потенціалу суспільства як основ-
ної характеристики трудових ресурсів зумо-
влюють можливості його соціально-еконо-
мічного зростання.

Що до поняття “трудові ресурси” існують
найрізноманітніші визначення й оцінки. Об-
межимося декількома трактуваннями.

Так, деякі українські автори [2] стверджу-
ють, що трудові ресурси є не економічним, а
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соціально-демографічним поняттям. На їх
думку, трудові ресурси є кількісною харак-
теристикою робочої сили. Це визначення,
по-перше, не відображає економічної суті
трудових ресурсів; по-друге, нелогічно по-
давати економічну категорію “робоча сила”
через соціально-демографічне поняття “тру-
дові ресурси”.

За визначенням О. І. Чалого [3], трудові
ресурси як економічна категорія визнача-
ються працездатною частиною населення
країни, яка, маючи необхідний фізичний і
інтелектуальний розвиток, здатна виробля-
ти матеріальні блага й послуги.

У роботі О. О. Бендасюк [4] трудові ре-
сурси як економічна категорія виражають
стосунки, що слугують між суспільством,
трудовим колективом і окремим індивідом
щодо виробництва, розподілу, перерозподі-
лу й використання сформованої працездат-
ності, що відповідають їх інтересам, громад-
ським потребам і рівню розвитку науково-
технічного прогресу.

У зарубіжній економічній літературі [5] під
трудовими ресурсами розуміють фізичні й
розумові зусилля, що використовують для
виробництва товарів і послуг. До них відно-
сять усіх громадян у віці 16 років і старше,
що постійно працюють або шукають роботу.
На наш погляд, це визначення є соціально-
демографічним, оскільки в ньому не відо-
бражені певні економічні стосунки.

Хотілося б відмітити, що трудові ресурси
є загальною економічною категорієюй й зай-
мають місце в усіх способах виробництва.
Відмінність полягає лише в кількісних і якіс-
них характеристиках на різних етапах роз-
витку суспільства. З кількісного боку - тру-
дові ресурси країни характеризуються чисе-
льністю населення в працездатному віці, з
якісного – освітнім рівнем, професійно-
кваліфікаційною підготовкою, якістю здо-
ров’я, моральним, духовним рівнем праце-
здатного населення, його творчим потенці-
алом і мобільністю. При цьому кожному
етапу розвитку держави властиві специфічні
вимоги до кількісних і якісних параметрів
трудових ресурсів. На жаль, на сьогодні в
умовах звуження відтворювальної бази тру-
дових ресурсів більшою мірою доводиться
говорити про необхідність їх збереження
обсягу, який би забезпечував функціонуван-
ня економіки країни та її регіонів у масшта-
бах, достатніх для забезпечення життєздат-
ності й соціальної стабільності в суспільстві.

Відтворення трудових ресурсів, як і гро-
мадське відтворення в цілому, існує, в осно-
вному, в двох типах: екстенсивному та інте-
нсивному. Перший тип означає збільшення
чисельності трудових ресурсів у країні на
окремих територіях; другий – підвищення
якості трудових ресурсів. Кожен з цих типів
не існує в чистому вигляді, бо наприклад,

кількісний ріст трудових ресурсів не відтво-
рюється в колишній якості. Науково-тех-
нічний прогрес висуває вимоги до більш
кваліфікованої робочої сили. Інтенсивний
тип, якщо розглядати його в довготривало-
му плані, супроводжується збільшенням чи-
сельності трудових ресурсів.

З економічної точки зору екстенсивний
тип відтворення трудових ресурсів зумов-
лений екстенсивним типом відтворення ре-
чових елементів продуктивних сил, у першу
чергу знарядь праці, внаслідок чого збіль-
шиться число техніко-технологічних робочих
місць. Останнє, у свою чергу, помножене на
коефіцієнт змінності, викликає потребу у
відповідній додатковій чисельності праців-
ників. Структура робочих місць, у свою чер-
гу, зумовлює якісну структуру зайнятого на-
селення.

Інтенсивний тип відтворення трудових
ресурсів означає неухильне поліпшення
якості працівників, що включає:

1) розумові здібності індивіда, природні
та набуті в процесі навчання й трудової
професійної діяльності;

2) фізичні здібності індивіда: його фізич-
на сила, стан здоров’я, спритність, витрива-
лість тощо;

3) моральні властивості: дисциплінова-
ність, добросовісне відношення до трудових
обов’язків, високе почуття відповідальності
за доручену справу, творчий колективізм у
роботі.

Окремі елементи якості працівника не
можуть бути виміряні звичайними методами
й прийомами статистики, демографії, пси-
хології та іншими науками. Але деякі з них
мають певну кількісну характеристику. Зок-
рема йде про питому вагу фахівців з вищою,
неповною вищою та середньою спеціаль-
ною освітою, науковців у загальній чисель-
ності зайнятого населення, а також про змі-
ну вікової структури трудових ресурсів у бік
найбільш працездатної їх групи.

Специфічним елементом інтенсивного
типу відтворення трудових ресурсів є галу-
зевий і територіальний перерозподіл пра-
цівників, оскільки в масштабі всього народ-
ного господарства воно не змінює чисель-
ності зайнятого населення, а створює пере-
думови для якнайповнішого й раціональні-
шого використання трудового потенціалу
суспільства. Але відносно окремих галузей і
територій позитивне сальдо переміщення
працівників повинно розглядатися як мо-
мент екстенсивного типу відтворення тру-
дових ресурсів, бо збільшується їх чисель-
ність. Водочас і цей варіант містить момен-
ти інтенсивного типу відтворення трудових
ресурсів, зокрема коли якість прибулих ви-
ща і порівняно з вибулими. У цьому випадку
зростає середній рівень якості працівників
конкретної галузі й території.
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Ефективне функціонування живої праці є
складовою ефективності громадського від-
творення. Проте відтворення трудових ре-
сурсів неправомірно ототожнювати з їх ефе-
ктивним використанням, хоча воно й інтег-
рує функціонування попередніх йому фаз
відтворення. Зрозуміло, що застосування
трудового потенціалу країни, трудового ко-
лективу та окремої особи має певну само-
стійність, яка виражається, наприклад, у
тому, що одна й та ж маса, одна й та ж
якість застосованої живої праці в певний
період часу можуть давати неоднаковий
соціальний і економічний ефект. Але сам
процес використання живої праці, її рівень,
а також її якість зумовлені способом функ-
ціонування попередніх фаз відтворення:
виробництвом, розподілом, перерозподілом.
Порушення нормального процесу відтво-
рення на одній із фаз неминуче та викликає
негативні результати в усіх інших фазах і у
відтворювальному процесі в цілому.

Проблеми відтворення трудових ресурсів
випробовують на собі дію протилежних тен-
денцій. Завдання економічної науки полягає
в тому, щоб виявити їх і запропонувати еко-
номічній практиці рекомендації, націлені на
ініціацію дій тенденцій, що сприяють най-
більш ефективному функціонуванню усіх
фаз відтворення трудових ресурсів. На су-
часному етапі соціально-економічного роз-
витку нашої країни найбільш актуальною і
гострою є проблема використання праце-
здатного населення.

Наприкінці ХХ ст. термінологічний апарат
економіки праці збагатився низкою нових
понять.

Важливе місце серед них зайняв “тру-
довий потенціал” [6], що розглядається як
основна характеристика трудових ресурсів.
Його можна визначити як інтегральну харак-
теристику кількості, якості та здатності до
праці, якою вимірюються можливості окре-
мої людини, різних груп людей, працездат-
ного населення загалом за участю у суспі-
льно корисній діяльності й досягненні цілей
соціально-економічного розвитку при пев-
ному рівні розвитку продуктивних сил і міри
зрілості громадських і, передусім, виробни-
чих стосунків.

Як соціально-демографічна категорія “тру-
довий потенціал” доповнює традиційне по-
няття “трудові ресурси”. Трудовий потенціал
органічно пов’язаний з кожним з них окре-
мими гранями кількості, якості і міри. Виник-
нення категорії “трудовий потенціал” відби-
ває назрілі потреби практики і виявленні
недовикористаних можливостей і резервів
економічного зростання, що лежать у пло-
щині людського чинника та пов’язані з недо-
обліком інтеграційного характеру багатьох
процесів у відтворенні трудових ресурсів,
робочої сили і населення.

Трудовий потенціал є складовою еконо-
мічного потенціалу суспільства, сукупною
здатністю народного господарства виробля-
ти матеріальні блага й послуги. Кінцева ре-
алізація цієї інтегральної характеристики
трудових ресурсів можлива тільки як еле-
мент економічного потенціалу. Включення
трудового потенціалу в економічний потен-
ціал здійснюється за допомогою зайнятості.
Найважливішою формою реалізації трудо-
вого потенціалу є трудова активність як міра
кількості і якості трудової діяльності, що ві-
дображає ставлення людей до праці через
його кінцеві результати. Рівень трудової ак-
тивності можна розглядати як основний по-
казник використання трудового потенціалу.
Між трудовим потенціалом, результатами
праці і рівнем життя людини існує безпосе-
редня залежність – зростання одних чинни-
ків викликає відповідну зміну інших.

На відміну від ряду авторів, що ототож-
нюють трудовий потенціал з трудовими ре-
сурсами, можна визначити його як конкрет-
ну форму реалізації сукупної робочої сили,
трудових ресурсів, що розглядається щодо
виробничого потенціалу. При цьому, трудо-
вий потенціал виступає як єдність вікової,
тимчасової, кваліфікаційної і вартісної форм
його прояву; він визначається і пізнається
переважно через реальний трудовий про-
цес.

З іншого боку, трудовий потенціал є су-
купністю усіх трудових можливостей як
окремої людини, так і різних груп працівни-
ків, суспільства загалом. На відміну від тру-
дових ресурсів, що визначають кількість і
структуру праці, трудовий потенціал харак-
теризує його якість і потенційні можливості.
Водночас ця якісна складова перебуває в
певній єдності з трудовими ресурсами. Деякі
науковці до якісної характеристики трудово-
го потенціалу суспільства включають три
складові: фізичну, інтелектуальну і соціаль-
ну, не виділяючи як самостійну характерис-
тику трудового потенціалу економічну скла-
дову.

Ефективність функціонування трудового
потенціалу суспільства має прямий “вихід”
на життєвий рівень народу, бо, чим вище
ефективність використання живої праці
працівників, тим більше їх внесок до націо-
нального багатства і власного доходу, а,
отже, вище рівень життя. Саме цій меті має
бути підпорядкована економічна політика
держави, якщо воно відображає потреби й
інтереси народу.

Для забезпечення високих темпів еконо-
мічного зростання країни необхідно створи-
ти умови для ефективного використання
трудового потенціалу на всіх рівнях. Слід
враховувати усі чинники, що сприяють (чи
що перешкоджають) творчому й професій-
ному розвитку осіб: статево-вікові особли-
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вості, психологічні властивості людини, рі-
вень інтелекту і освіти, стан здоров’я, якість
виробничого середовища, соціальний ста-
тус, професіоналізм тощо.

До чинників, що впливають на форму-
вання трудового потенціалу працівника, на-
самперед входять якості трудового життя,
що забезпечують відповідний рівень. Слід
зазначити, що питання про виявлення, угру-
пування і класифікацію чинників якості тру-
дового життя заслуговує окремого всебічно-
го розгляду.

Тенденція до зниження якості трудового
життя за умовами праці, що склалася в
країні, обумовлена підвищенням останніми
роками питомої ваги працівників, зайнятих у
несприятливих умовах праці. Ситуація по-
силюється зростанням виробничого травма-
тизму і професійної захворюваності. Як ре-
зультат – значна кількість людей, що пра-
цюють у сфері виробництва, достроково
припиняє або істотно обмежує свою трудову
діяльність. Працівник, що перейшов на лег-
шу роботу в результаті інвалідності, профе-
сійного захворювання, скорочує трудовий
потенціал підприємства. Крім того, підпри-
ємствам доводиться нести додаткові витра-
ти через зростання кількості зареєстрованих
одержувачів відшкодування шкоди.

Трудовий потенціал суспільства за спри-
ятливих умов повинен збільшуватися, але
за даними офіційної статистики висока сме-
ртність, низька народжуваність, значна за-
хворюваність тощо вказують на негативні
тенденції, що звужують природний фунда-
мент трудового потенціалу. До того ж депо-
пуляція, що охопила нашу країну з 1991 р.,
сприяє зменшенню чисельності працездат-
ного населення, що, у свою чергу, скорочує
потенційні можливості соціально-еконо-
мічного прогресу суспільства. Сила країни
визначається числом жителів, що її населя-
ють. Для примноження сили і потужності
держави потрібно щорічний темп приросту
населення як мінімум у 2%. Між тим змен-

шується не лише загальна чисельність, але
й чисельність населення в працездатному
віці.

IV. Висновки
Таким чином, перспективи розвитку еко-

номіки держави пов’язані з активізацією ви-
користання наявного ресурсного потенціалу
праці при кардинальному підвищенні якості
трудових ресурсів і підвищенням рівня управ-
ління ресурсокористування. Стан і ефективне
використання трудових ресурсів країни, кі-
нець кінцем, визначить і наявність, і ефек-
тивність використання матеріальних чинни-
ків громадського виробництва в процесі дося-
гнення стабільного економічного зростання.
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Соколов А. В. Трудовые ресурсы как фактор влияния на устойчивое социально-
экономическое развитие

В статье исследовано влияние трудовых ресурсов на устойчивое социально-
экономическое развитие государства. Рассмотрена сущность трудовых ресурсов как эко-
номической и социально-демографической категорий. Проанализированы проблемы воспрои-
зводства трудовых ресурсов. Отмечена необходимость создания условий для эффективно-
го использования трудового потенциала на всех уровнях. Определены перспективы разви-
тия экономики государства за счет активизации использования имеющегося ресурсного
потенциала труда при кардинальном повышении качества трудовых ресурсов.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, социально-экономическое развитие, трудовой по-
тенциал, факторы, количественные и качественные характеристики.

Sokolov A. Human Resources as a Factor of Influence on the Sustainable Socio-Economic
Development

Influence of labour resources is investigational on steady socio-economic development of the state.
Essence of labour resources is considered as economic and socialdemographic categories. Certainly
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that labour resources are a general economic category. From quantitative party - the labour resources
of country are characterized by the quantity of population in capable of working age, from quality - an
educational level, professionally-qualifying preparation, quality of health, moral, spiritual level of
capable of working population, him by creative potential and mobility.

It is well-proven that labour potential is examined as basic description of labour resources and
determined as интегральна description of amount, quality and capacity for labour, that is measure
possibilities of separate man, different groups of people, capable of working population on the whole
after participating in publicly useful activity and achievement of aims of socio-economic development
at the certain level of development of productive forces and measure of maturity of public and,
foremost, productive relations.

The necessity of conditioning is marked for the effective use of labour potential on all levels. It
follows to take into account all factors that assist (whether that hinder) to creative and professional
development of persons: sexual-age-old features, psychological properties of man, level of intellect
and education, state of health, quality of productive environment, social status, professionalism.

The problems of recreation of labour resources are analysed. Certainly, that high death rate,
subzero birth-rate, considerable morbidity allow to talk about negative tendencies that narrow natural
foundation of labour potential.

It is well-proven that prospects of development of economy of the state using of present resource
potential of labour related to activation for the cardinal upgrading of labour resources and by the
increase of level of management of ресурсокористування. The state and effective use of labour
resources of country determine a presence and efficiency of the use of material factors of public
production in the process of achievement of the stable economy growing.

Key words: labor, social and economic development, labor potential, factors, quantitative and
qualitative characteristics.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ЯК СУБ’ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Метою статті є формування теоретичного підґрунтя вдосконалення управління інфор-

маційною сферою України. Проаналізовано роль Держкомтелерадіо України в процесі форму-
вання вітчизняної інформаційної сфери. Відповідно до сформульованого змісту інформаційної
сфери розглянуто складові інформаційного простору: телебачення й радіомовлення, видав-
нича справа, які віднесено до сфери відповідальності Держкомтелерадіо України. Виходячи із
здійсненого аналізу та завдань Державного комітету, визначено перелік його пріоритетних
напрямів роботи. Відзначено, що Держкомтелерадіо України повинен виконувати роль
суб’єкта інформаційної сфери, який не лише сприяє її формуванню та розвитку, а й дбає про
захист національних інтересів. Фактично ж, за недостатньої уваги, у тому числі у питаннях
фінансування пріоритетних проектів створення національного інформаційного продукту,
поставлені перед цим державним органом завдання складно виконати. Крім того, існують
певні проблеми, пов’язані із взаємодією органів влади, залучених до регулювання інформаційної
сфери. Удосконалення системи державного управління та регулювання інформаційної сфери
вимагає не лише виявлення та опису проблеми, а й подальшої роботи зі створення механізму
трансформації структури Держкомтелерадіо з метою більш ефективного захисту інфор-
маційного поля нашої країни.

Ключові слова: інформаційна сфера, удосконалення управління, телебачення і радіомов-
лення, видавнича справа

І. Вступ1

Наприкінці минулого століття в економіках
провідних країн сформувалася нова система
пріоритетності використання ресурсів, де
перевагу все більше надавали нелімітованим
ресурсам (інформації та знанням), що було
спричинено не лише їх невичерпністю, а й
можливістю завдяки їм більш ефективно ви-
користовувати лімітовані ресурси, тобто зе-
млю, воду, корисні копалини та зменшити
шкідливий вплив їх на навколишнє середо-
вище. Багато хто розглядає сьогодні інфор-
мацію як нелімітований ресурс – складову
навколишнього середовища, що безпосере-
дньо оточує кожну людину. Кожен із нас
безпосередньо сприймає цю інформацію,
переосмислює та використовує також й для
забезпечення своєї життєздатності. Знання
ж набули нового значення, вони трактуються
не лише в межах певної комерційної струк-
тури для отримання нею надприбутку, а як

                                                     
© Котляревський Я. В., Штангрет А. М.,
Мельников О. В, 2015

засіб створення високих технологій для за-
безпечення інноваційного курсу розвитку на
глобальному рівні в умовах обмеження при-
родних ресурсів – як єдиний шлях цивіліза-
ційного розвитку. Важливо, що інформація і
знання все більше сприймаються не лише
як новітні ресурси розвитку людського сус-
пільства, але й складові певної сфери – ін-
формаційної, що впливає на кожну особу,
змінюючи традиційні межі та принципи сус-
пільних відносин, а відтак, потребують нау-
кового аналізу для вироблення ефективних
засобів управління.

Інформаційну сферу досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні вчені, як: О. Баранов,
І. Бачило, В. Боєр, В. Кібанов, В. Лопатін,
А. Лисенко, О. Павельева, А. Рожкова,
М. Федотов та ін. Зосереджуючи увагу на
визначенні сутності та змісту поняття
“інформаційна сфера”, зазначені науковці
лише окреслювали сучасні межі та параме-
три розвитку, ретельно не розглядаючи
процес управління нею, важливе місце в
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якому повинні посідати державні органи як
суб’єкти управління.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є формування теоретико-ме-

тодологічних засад щодо подальшого вдос-
коналення управління інформаційною сфе-
рою в Україні.

ІІІ. Результати
Узагальнення праць учених, інтереси яких

пов’язані з дослідженням інформаційної сфе-
ри, дали змогу виділити ряд ключових підхо-
дів до трактування цього поняття. Згідно з
першим підходом, який прослідковується в
працях А. Лисенка, А. Рожкової, В. Кібанова,
інформаційна сфера пов’язана з діями сто-
совно інформації. Тут доречно процитувати
визначення, яке дає В. Кібанов: “Інформа-
ційна сфера – це сфера діяльності, пов’яза-
на зі створенням, перетворенням, збережен-
ням, поширенням і споживанням всієї сукуп-
ності соціальної інформації та знання, з ме-
тою забезпечення нормального функціону-
вання інших сфер і соціуму в цілому” [1].

Другий підхід можна визначити як “струк-
турний”, адже його прибічники (В. Боєр та
О. Павельєва, К. Бєляков, А. Стрільцов, М. Ка-
шапов) концентрують увагу на складових
інформаційної сфери. Так, М. Кашапов під
інформаційною сферою розуміє сукупність:
суб’єктів інформаційної взаємодії або впли-
ву; інформації, призначеної для викорис-
тання суб’єктами інформаційної сфери; ін-
формаційної інфраструктури, що забезпечує
можливість здійснення обміну інформацією
між суб’єктами; суспільних відносин, що скла-
даються у зв’язку з формуванням, передаван-
ням, поширенням і збереженням інформації [2].

Третій підхід можна визначити як “цільо-
вий” (А. Логінов, І. Бачило, В. Лопатін, М. Фе-
дотов). А. Логінов пропонує розуміти інфор-
маційну сферу українського суспільства як
“єдиний інформаційний простір України, який
формується державними органами, громад-
ськими, політичними і соціальними організа-
ціями і громадянами, а також функціонує на
основі правових, організаційних, науково-тех-
нічних, економічних, фінансових, методич-
них, гуманітарних і моральних принципів з
урахуванням вимог і завдань національної
інформаційної безпеки України” [3].

Четвертий підхід, сформований О. Бара-
новим, враховує інституційний аспект форму-
вання інформаційної сфери. Цей автор визна-
чає інформаційну сферу як сукупність інфор-
мації та інформаційних ресурсів, інформаційної
інфраструктури, суб’єктів, що здійснюють обо-
рот інформації, тобто її створення, поширення
(передавання), зберігання, використання й
знищення, та забезпечують цей оборот, суспі-
льних відносин, які при цьому виникають, сис-
теми її правового забезпечення, а також інсти-
туційної системи держаного управління та ре-
гулювання цієї сфери [4].

Беручи до уваги важливість формування
національної інформаційної сфери не лише
через стимулювання розвитку комунікацій-
них каналів, але з погляду захисту націона-
льних інтересів, що можливо виключно че-
рез цілеспрямовану діяльність певних дер-
жавних органів, останній підхід можна вва-
жати найбільш прийнятним. Виходячи саме
із цього, на нашу думку, сьогодні недостатньо
досліджена проблема функціонування держа-
вних органів як суб’єктів формування та роз-
витку інформаційної сфери, перш за все з
урахуванням національних особливостей.

До державних органів, діяльність яких
безпосередньо пов’язана з інформаційною
сферою, насамперед необхідно віднести
Державний комітет телебачення і радіомов-
лення (Держкомтелерадіо) України. Це під-
тверджує аналіз функцій та завдань, якими
наділено цей орган. Так, Держкомтелерадіо
серед іншого відповідно до покладених на
нього завдань:
– бере участь у формуванні єдиного інфо-

рмаційного простору, сприянні розвитку
інформаційного суспільства;

– готує пропозиції щодо вдосконалення
системи державного управління у сфері
телебачення і радіомовлення, інформа-
ційній та видавничій сфері, поліграфії;

– аналізує та прогнозує розвиток ринку у
сфері телебачення і радіомовлення, інфо-
рмаційній та видавничій сфері, поліграфії;

– сприяє розвитку вітчизняних засобів ма-
сової інформації;

– вживає разом з іншими органами держа-
вної влади заходів з розвитку книговида-
вничої справи та книгорозповсюдження;

– є замовником на виробництво і розпо-
всюдження теле- та радіопрограм, випуск
видавничої продукції, проведення науко-
вих досліджень у сфері засобів масової
інформації, книговидавничої справи та
інформаційно-бібліографічної діяльності;

– вживає заходів до надання державної
фінансової підтримки засобам масової
інформації, творчим спілкам у сфері за-
собів масової інформації;

– утворює, ліквідовує, реорганізовує під-
приємства, установи та організації, за-
тверджує їх положення (статути), в устано-
вленому порядку призначає на посади та
звільняє з посад їх керівників, формує кад-
ровий резерв на посади керівників підпри-
ємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Держкомтелерадіо;

– виконує в межах повноважень, передба-
чених законом, інші функції з управління
об’єктами державної власності, що нале-
жать до сфери його управління, тощо [5].
Наочніше роль Держкомтелерадіо Украї-

ни у формуванні інформаційної сфери сього-
дні можна подати схематично (рис. 1).
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захист національного інформаційного простору шляхом запобігання
внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує

інформаційній безпеці держави, суспільства, особи
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з метою формування

позитивного іміджу України

подальший розвиток ефірного
наземного цифрового
телерадіомовлення

організаційно-правове
забезпечення реформування

державних та
комунальних друкованих
засобів масової інформації

створення сприятливих
умов для розвитку

вітчизняного книговидання
та книгорозповсюдження,
популяризації вітчизняної
книговидавничої продукції

та читання

забезпечення безумовного
дотримання підприємствами,

установами та організаціями, що
належать до сфери управління
Держкомтелерадіо чинного

законодавства з питань соціальних
відносин

забезпечення контролю за
цільовим та ефективним
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управління Держкомтелерадіо

ЗАВДАННЯ
Держкомтелерадіо

України

Рис. 1. Пріоритетні завдання Держкомтелерадіо України [6]

Потрібно також врахувати, що головним
розпорядником бюджетних коштів та відпо-
відальним виконавцем бюджетної програ-
ми “Інформаційне та організаційне забез-
печення участі України у міжнародних фо-
румах, конференціях, виставках, виконання
заходів з питань європейської інтеграції в
інформаційній сфері” є Держкомтелерадіо
України [7].

На нашу думку, відповідно до наведених
визначень суті інформаційної сфери рете-
льного розгляду потребують дві складових
інформаційного простору: телебачення і
радіомовлення, а також видавнича справа,
які віднесені безпосередньо до сфери відпо-
відальності Держкомтелерадіо України і ма-
ють визначені статистичні характеристики.

Зокрема, зазначимо, що на початку 2013 р.
до Державного реєстру телерадіоорганізацій
України було внесено 1693 телерадіоорга-
нізації та суб’єкти інформаційної діяльності з
яких: 1622 телерадіомовні організації і про-
вайдери програмної послуги та 71 суб’єкт
інформаційної діяльності. Із 1622 ліцензіатів
за формою власності є: 37 – державних, 352
– комунальних, 1233 – іншої форми власно-
сті, з яких 24 телерадіоорганізації здійсню-
ють діяльність за участю іноземного капіта-
лу [8].

У системі Держкомтелерадіо України фу-
нкціонують 24 обласні державні телерадіо-
компанії, державна телерадіокомпанія “Крим”,

а також регіональні телерадіокомпанії в міс-
тах Київ і Севастополь. До сфери державно-
го управління також належать Українська
студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”,
Державна телерадіокомпанія “Культура”, Дер-
жавна телерадіокомпанія “Всесвітня служба
“Українське телебачення і радіомовлення”,
Державна міська ТРК “Сіверська” (м. Нов-
город-Сіверський Чернігівської обл.) та Кри-
ворізьке міське державне об’єднання теле-
бачення і радіомовлення. При цьому частка
недержавного сектора телебачення і радіо-
мовлення в телерадіоінформаційному прос-
торі України перевищує 96%, і тільки 4%
належать державним мовникам [9]. Саме
останній параметр, на нашу думку, з враху-
ванням можливості регулювання розвитку
інформаційного простору України у відпові-
дності до національних інтересів та можли-
вості гарантування інформаційної безпеки,
викликає найбільше занепокоєння.

Упродовж останніх років на виконання між-
народних зобов’язань Держкомтелерадіо Украї-
ни провадило активну роботу щодо організа-
ційно-правового забезпечення створення Сус-
пільного телебачення і радіомовлення. Ре-
зультатом, зокрема, й цих зусиль стало прийн-
яття законів України “Про Суспільне телеба-
чення і радіомовлення України” [10] і “Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо Су-
спільного телебачення і радіомовлення Украї-
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ни” [11], а також спеціальної постанови Кабіне-
ту Міністрів України з цього питання [12].

Діяльність Держкомтелерадіо України в
процесі формування інформаційної сфери

стосовно телебачення і радіомовлення мо-
жна охарактеризувати такими напрямами
діяльності (рис. 2).
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РЕЗУЛЬТАТ

Запроваджена з 2012 р. блокова сітка мовлення на 24 години забезпечує безумовне виконання
завдань тематичних планів, виробництво уніфікованого формату програм, виробництво програм та
передач уніфікованого загальноприйнятого хронометражу, планування єдиного часового проміжку

виходу в ефір програм та передач за жанровим розподілом

Рис. 2. Напрями та результати діяльності Держкомтелерадіо у сфері телебачення і радіомовлення [8]

Поруч із сферою телебачення і радіомов-
лення, Держкомтелерадіо України вживає за-
ходів щодо створення сприятливих умов для
діяльності суб’єктів видавничої справи. Так,
здійснюється ведення Державного реєстру ви-
давців, виготівників і розповсюджувачів видав-
ничої продукції. Щомісячно оновлена статисти-
чна інформація розміщується на веб-сайті
Держкомтелерадіо України у розділі “Держав-
ний реєстр видавців, виготівників і розповсю-
джувачів видавничої продукції”. Станом на жо-
втень 2015 р. до Державного реєстру було
внесено 5810 суб’єктів видавничої справи [13].

За даними Державної реєстраційної служби
України, станом на 28.11.2013 р. в Україні зареє-
стровано близько 40 тисяч періодичних друкова-
них видань. Відповідно до інформації Державної
наукової установи “Книжкова палата ім. Івана
Федорова”, що базується на результатах аналізу
надходження обов’язкових примірників друкова-
них ЗМІ, на сьогодні в Україні виходить близько
8 тисяч друкованих періодичних видань. Згідно з
даними обласних, міських державних адміністра-
цій на даний час функціонує 667 комунальних
друкованих періодичних видань, співзасновника-
ми яких є органи місцевого самоврядування або
органи місцевого самоврядування спільно з міс-
цевими органами державної влади [14].

З метою підтримки національного книгови-
дання, формування та постійного оновлення
асортименту вітчизняної книжкової продукції

для забезпечення потреб усіх соціальних груп
українського суспільства виданнями з різних
галузей знань державною мовою та мовами
національних меншин здійснюється випуск книж-
кової продукції в рамках бюджетної програми
“Українська книга” [15].

Держкомтелерадіо України бере активну
участь у створенні Державної наукової установи
“Енциклопедичне видавництво” [16, 17], що ус-
пішно продовжує працювати згідно нових за-
вдань визначених указом Президента України
“Питання підготовки та видання Великої україн-
ської енциклопедії” від 12.01.2015 р. № 7/2015
[18].

З метою сприяння розвитку вітчизняних
друкованих засобів масової інформації, покра-
щенню їх художнього оформлення та полігра-
фічного виконання, заохочення видавців до
використання сучасних технологій, підвищенню
конкурентноздатності вітчизняних періодичних
друкованих ЗМІ Держкомтелерадіо України
вживаються заходи щодо надання державної
фінансової підтримки друкованим періодичним
виданням. Державна фінансова підтримка на-
дається згідно із Законом України “Про держа-
вну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів” [19] і Порядком
надання державної фінансової підтримки дру-
кованим засобам масової інформації на част-
кове відшкодування на поліграфічні послуги та
закупівлю паперу [20].
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Якщо представлена вище коротка характери-
стика діяльності Держкомтелерадіо окреслює
поле його діяльності як суб’єкта інформаційної
сфери України, то вважаємо за доцільне торк-
нутися й такого аспекту як можливість досяг-

нення поставлених завдань, тобто наявність
фінансових можливостей через виділення пев-
них фінансових ресурсів з бюджету країни та їх
ефективне використання (див. табл. 1).

Таблиця 1
Фінансування Держкомтелерадіо протягом 2014–2015 рр. [21]

Кошторис
Найменування видатків за програмною класифікацією 2014 % фінансування

до плану 2014р. 2015 % до плану
2014 р.

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 16565,0 98,6 16263,6 98,18
Держкомтелерадіо 12461,5 99,3 12061,9 96,79
Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі 4103,5 96,6 4201,7 102,39
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книго-
видавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності,
фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

9942,8 99,5 6378,1 64,15

Державна наукова установа “Книжкова палата ім. Івана Федорова” 5940,0 100,0 4145,8 69,79
Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво” 4002,8 98,6 2232,3 55,77
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації
в Українському інституті підвищення кваліфікації працівників те-
лебачення, радіомовлення і преси (Укртелерадіопресінститут)

2955,4 99,6 3244,8 109,79

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової
інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення
інформаційно-культурної діяльності

7547,0 97,7 721,2 9,56

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) 864,0 95,2 671,2 77,69
Держкомтелерадіо (Кримська СЖУ) 6,0 100,0 0,0 0,0
Фінансова підтримка преси 50,0 0,0 50,0 100,0
Державне підприємство “РадіоБенд” 6295,9 100,0 0,0 0,0
Всеукраїнський інформаційно-культурний центр (ВІКЦ) 331,1 75,9 0,0 0,0
Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних
потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інфо-
рмаційної продукції, створення та функціонування україномов-
ної версії міжнародного каналу “EuroNews”

614631,4 91,6 684814,6 111,42

Трансляція телерадіопрограм 123902,0 72,6 125126,2 100,99
Обласні та регіональні державні телерадіокомпанії (ДТРК) 261034,8 92,4 272878,8 104,54
Держкомтелерадіо 4212,8 100,0 58980,9 у 14 р.
Національна телекомпанія України (НТКУ) 163010,1 88,6 145252,5 89,11
Національна радіокомпанія України (НРКУ) 107104,1 92,7 119198,2 111,29
Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”
(ВС “УТР”)

22891,0 87,8 28210,9 123,24

Державна телерадіокомпанія “Культура” 13146,2 84,3 17060,9 129,78
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН)
“Укрінформ”

43232,4 99,4 43232,4 100,0

Випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” 28387,0 94,4 50000,0 176,14
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям
журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку
з виконанням службових обов’язків та премії в інформаційній галузі

2169,0 67,5 2181,4 100,57

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України
у міжнародних форумах, конференціях, виставках та ін. заходах

300,0 100,0 40,1 13,37

Всього 682497,6 92,1 763643,8 111,89

З наведених даних щодо фінансування дія-
льності Держкомтелерадіо України, можна зро-
бити висновок, що у 2015 р. загальні витрати
повинні зрости на 11,89%, але, зважаючи на
недофінансування у 2014 р. на 7,9% та високий
рівень інфляції у 2015 р., сума очікуваних над-
ходжень не була достатньою. Тобто необхідно
констатувати, з одного боку, важливість фор-
мування методичних підходів до ефективного
управління та регулювання національної інфо-
рмаційної сфери, а з іншого – фактичну недо-
статність ресурсів, у тому числі фінансових,
для досягнення поставлених завдань.

Виходячи із сучасного стану інформаційної
сфери та завдань Державного комітету, можна
визначити перелік його пріоритетних напрямів
роботи:

– розробка заходів щодо запобігання внутрі-
шньому і зовнішньому інформаційному
впливу, який загрожує інформаційній без-
пеці держави, суспільства, особи [22];

– підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няного теле- та радіопродукту;

– сприяння забезпеченню громадян книжковою
продукцією в обсягах, що відповідають рівню
передових країн світу [23, 24];

– сприяння здійсненню належного технічного
переоснащення державних телерадіоком-
паній, видавничих структур, поліграфічних
підприємств та книготорговельних організа-
цій.
IV. Висновки
У межах чинного нормативного регулюван-

ня, Держкомтелерадіо України повинен викону-
вати роль суб’єкта інформаційної сфери, який
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не лише сприяє її формуванню та розвитку,
але й дбає про захист національних інтересів.
Фактично ж, за недостатньої уваги, у т. ч. в пи-
таннях фінансування пріоритетних проектів
щодо створення національного інформаційного
продукту, поставлені перед цим державним
органом завдання складно виконати. Окрім то-
го, потребує подальшого удосконалення коор-
динація завдань та цілей Держкомтелерадіо та
Міністерства інформаційної політики України.

На нашу думку, необхідність подальшого
підвищення ефективності системи державного
управління та регулювання інформаційної сфе-
ри вимагає не лише виявлення та загальної ха-
рактеристики проблеми, а й подальшої роботи
над нею, зокрема в частині розбудови механіз-
му інституціональної трансформації Держком-
телерадіо як суб’єкта інформаційної сфери для
досягнення національних інтересів та захист
інформаційного поля нашої країни. Як частковий
приклад руху у цьому напрямі можна навести
спроби створення Українського інституту книги
[25], що має супроводжуватися розробленням
комплексної стратегії розвитку національної ін-
формаційної сфери із залученням кращого сві-
тового досвіду та обґрунтуванням доцільності
збільшення фінансування, поки недостатнього
для забезпечення випереджальних темпів роз-
витку у зазначеній сфері.
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Котляревский Я. В., Штангрет А. М., Мельников А. В. Основные принципы деятельности Го-
сударственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Украины в качестве суб-
ъекта информационной сферы

Целью статьи является формирование теоретических основ усовершенствования управления
информационной сферой Украины. Проанализирована роль Госкомтелерадио Украины в процессе
формирования отечественной информационной сферы. В соответствии с сформулированной су-
тью информационной сферы рассмотрены составляющие информационного пространства: те-
левидение и радиовещание, издательское дело, которые относятся непосредственно к сфере
ответственности Госкомтелерадио Украины. Исходя из проведенного анализа и задач Государс-
твенного комитета, определен перечень его приоритетных направлений работы. Отмечено, что
Госкомтелерадио Украины должно выполнять роль субъекта информационной сферы, который не
только способствует ее формированию и развитию, но и заботится о защите национальных ин-
тересов. Фактически же при недостаточном внимании, в том числе и в вопросах финансирования
приоритетных проектов создания национального информационного продукта, поставленные пе-
ред этим государственным органом задачи сложновыполнимы. Кроме того, существуют опреде-
ленные проблемы связанные с взаимодействием органов власти, вовлеченных в процесс регулиро-
вания информационной сферы. Усовершенствование системы государственного управления и ре-
гулирования информационной сферой требует не только выявления и описания проблемы, но и
последующей работы по созданию механизма трансформации структуры Госкомтелерадио с це-
лью более эффективной защиты информационного поля нашей страны.

Ключевые слова: информационная сфера, усовершенствование управления, телевидение и
радиовещание, издательское дело.

Kotliarevskyy Ya., Shtangret A., Melnikov A. Main Grounds of State Committee for Television and
Radio Broadcasting as a Subject of Informational Sphere

The article is dedicated to development of a theoretical basis for improving the management of
information sphere of Ukraine. There is an analyses in article concerning the role of State Committee of
Ukraine for Television and Radio Broadcasting regarding the formation of national information sphere.
According to formulated content areas of informational sphere considered components of information space,
such as television and radio broadcasting, publishing, inputted into the responsibility of State Committee of
Ukraine. Based on the analysis and tasks of the mentioned state body there is a determination of the
priorities. It is stated that the State Committee of Ukraine should serve as the subject of the information
sphere, which not only contributes to its formation and development, but also provides the protection of
national interests. In fact, because of lack of attention, minor funding priority projects concerning creation of
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a national information product, there are some complications regarding fulfillment of assigned to this state
agency tasks. In addition, there are certain problems associated with the interaction of state bodies involved
into informational sphere agenda. Thus, improving the governance and regulation of information sphere
requires not only identifying and describing problems, but further work on a mechanism of transformation of
State Committee structure in order to more effectively protect the information field of our country.

Key words: informational sphere, management development, television and broadcasting, publishing
sphere.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовано провідну роль соціальної відповідальності у формуванні та забезпеченні

сталого розвитку національної економіки. Узагальнено визначення понять соціальної відповідаль-
ності та соціальної відповідальності бізнесу. Визначено основні перешкоди у формуванні та розви-
тку соціальної відповідальності в Україні й обґрунтовано напрями щодо їх подолання.

Ключові слова: відповідальність, економіка, соціальна відповідальність, держава, людина, біз-
нес, суспільство.

I. Вступ
Глибинні кризові явища, що сформувалися

протягом незалежності України, не знайшли
протягом тривалого періоду передумов для
свого вирішення. Зокрема, проголошені в Кон-
ституції України положення, що людина, її жит-
тя та здоров’я, чесність і гідність, недоторка-
ність та безпека визнаються найвищою соціа-
льною цінністю [13], вказують на низку поло-
жень соціальної відповідальності держави в
межах визнання її як демократичної, соціальної
та правової. Проте у вітчизняній економіці від-
сутня платформа для діалогу між урядом, біз-
несом та громадськістю, що не дозволяє узго-
дити діяльність для побудови ефективної рин-
кової економіки та демократичного суспільства.1

Упродовж кризи 90-х рр. ХХ ст. і понині була
втрачена й не поновлена відповідальність як
моральна цінність [7], що підтверджують дослі-
дження науковців Інституту економіки промис-
ловості [10, с. 67], які обґрунтовують поширен-
ня безвідповідальності, аномії, морально-
ціннісної деградації, бездуховності та спожива-
цтва в Україні. Тому у вітчизняній практиці
“…саме соціальна відповідальність може і має
стати об’єднуючою національною ідеєю, без
якої неможливо знайти вихід із затяжної систе-
мної кризи, що охопила всі сторони суспільного
життя” [8, с. 5].

У сучасних умовах євроінтеграційних про-
цесів для України особливо стрімко зростає
потреба в закріпленні соціальної відповідаль-
ності, забезпеченні їй гідного місця в системі
суспільних відносин і перетворенні на усвідом-
лену та застосовану норму. Адже в міжнарод-
них прогресивних соціальних системах реалі-
зація соціальної відповідальності забезпечує
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успішний, раціональний, орієнтований на лю-
дину сталий розвиток із застосуванням право-
вих, соціокультурних, дисциплінарних та мен-
тальних важелів впливу [10, с. 16].

Теоретичні положення та проблеми практи-
чної реалізації соціальної відповідальності,
зважаючи на підвищений інтерес до неї в сус-
пільстві, досліджували багато вчених та науко-
вців, серед яких Л. Абалкін, О. Амоша, В. Гри-
щук, О. Грішнова, М. Дейч, А. Колот, Ф. Котлер,
О. Лазоренко, О. Новікова, Ю. Хаустова, В. Ша-
повал та ін. Проте, незважаючи на глибину до-
сліджень, до сьогодні відсутнє одностайне ро-
зуміння поняття соціальної відповідальності,
обмежене повноцінне сприйняття суспільством
та поширення у вітчизняній економіці, залиша-
ється неефективною її мотивація, не вдається
встановити взаємну відповідальність влади,
бізнесу та громадських інститутів. Це все й по-
силює актуальність пізнання та утвердження
природи соціальної відповідальності як базової
умови закріплення соціального порядку.

II. Постановка завдання
Метою статті є дослідження теоретичної суті

та практичних інструментів реалізації соціаль-
ної відповідальності в системі суспільних від-
носин в Україні.

III. Результати
Соціальна відповідальність є фундамента-

льною основою всієї системи відносин та не-
від’ємним елементом у макросистемі людина –
держава – суспільство. Вона визначає рівень
культури й моральні якості окремої людини та
суспільства, якість відносин між суб’єктами біз-
несу, громадськості та держави, тобто забез-
печує передумови сталого розвитку людини та
бізнесу й соціально-економічного розвитку
країни. Соціальна відповідальність як прояв
збалансованого та цілісного розвитку передба-
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чає поступове об’єднання в єдину самооргані-
зуючу систему економічної, екологічної й соці-
альної сфер діяльності.

Соціальна відповідальність складається зі
словосполучення: “соціальний – пов’язаний із
життям і стосунками людей у суспільстві; суспі-
льний, громадський” та “відповідальність – по-
кладений на когось або взятий на себе
обов’язок відповідати за певну ділянку роботи,
справу, за чиїсь дії, вчинки, слова” [18]. Тобто
соціальну відповідальність можна визначити як
покладений на когось або взятий на себе
обов’язок, пов’язаний із життям і стосунками
людей у суспільстві, відповідати за певну діля-
нку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова.

Розвиток теорії соціальної відповідальності
забезпечили з 50-х рр. ХХ ст. погляди зарубіж-
них учених-дослідників: Г. Боуена, К. Девіса,
А. Керолла, М. Фрідмена та ін. Протягом три-
валого періоду відбувалися зміни у формуванні
та сприйнятті положень соціальної відповіда-
льності, що відображалось у таких концепціях:
базова бізнес-стратегія; економічна відповіда-
льність; концепція обов’язків; концепція
“стейкхолдерів”; корпоративна відповідаль-
ність; добровільна концепція; концепція проак-
тивності; відповідальність бізнесу; відповідаль-
ність бізнесменів; корпоративна сприйнятливість;
корпоративне громадянство тощо [1; 22, с. 287].
Вказані концепції змінювали одна одну й акуму-
лювали в собі попередні, проте лише у 1999 р. у
світовій практиці відбулось затвердження в заве-
ршеному вигляді основних положень соціальної
відповідальності. Провідну роль у цьому відво-
дять К. Аннану [5], який закликав залучитись до
впровадження в життя принципів соціальної рів-
ності й збереження зовнішнього середовища,
реалізації соціальної відповідальності.

Соціальну відповідальність у літературі пе-
реважно пов’язують з корпоративною соціаль-
ною відповідальністю, проте це справедливо
лише з тих позицій, що зайнятість персоналу в
корпоративному секторі світової економіки та
обсяги його впливу є дуже значними. Однак,

узагалі соціальна відповідальність є фундаме-
нтальною проблемою, яка значно ширше від
тематики корпоративної соціальної відповіда-
льності, оскільки корпорація організовує свою
діяльність заради зростання прибутків, а її со-
ціальна відповідальність має побічний харак-
тер [9, с. 20–21]. Тобто такий рівень соціальної
відповідальності є неповноцінним і не відобра-
жає загальної сукупності суспільних інтересів.

Корпоративна соціальна відповідальність
стримується наявністю конфлікту двох само-
стійних сторін діяльності – господарської (еко-
номічна сфера) і соціальної (етична сфера);  її
визначають як: 1) діяльність, що спрямована
на максимізацію прибутку підприємств;
2) діяльність, що включає захист і підвищення
добробуту суспільства [12, с. 197]. Відповідно
ця відповідальність не здатна повноцінно за-
безпечити реалізацію принципів соціальної
відповідальності без якісної взаємодії з іншими
відповідальними учасниками: державою, лю-
диною та суспільством.

Про глибину відносин, яка має формуватись
у цілому в суспільстві й забезпечувати високий
рівень відповідальності, вказує у своїй праці
відомий вітчизняний науковець А. М. Колот. На
його думку, соціальна відповідальність – це
“складне суспільне явище, комплексна харак-
теристика якого передбачає з’ясування його
природи, виокремлення суб’єктів, об’єктів, ком-
понентів (видів), місця в системі цінностей лю-
дини та суспільства загалом” [20]. Тобто у ви-
значенні закладено основи для вивчення й
аналізу соціальної відповідальності, для пода-
льшого розуміння та можливостей використан-
ня на благо суспільства.

Багатогранність і багатоаспектність соціа-
льної відповідальності виявляється в усій сис-
темі суспільних відносин, що характеризує пе-
вний тип поведінки, відтворює рівень культури
та моральні якості людини й суспільства [10,
с. 29]. В економічній літературі сутність соціа-
льної відповідальності є широко описаною
(табл. 1).

Таблиця 1
Визначення поняття “соціальна відповідальність”

Автор, джерело Визначення Риси, рівень відповідальності
І. Г. Савченко
[16, с. 55]

Це форма регуляції соціальної поведінки, що має дихотомічний характер та
означає сумлінне, відповідальне ставлення людини, посадової особи, орга-
ну державної влади до своєї діяльності (поведінки)

Пріоритетом та основою є
соціальна відповідальність
держави перед суспільством
та людиною

В. К. Грищук
[6, с. 52]

Це соціальне явище, що являє собою добровільне та свідоме виконання,
використання й дотримання суб’єктами суспільних відносин, приписів, соці-
альних норм, а у випадку їхнього порушення – застосування до порушника
заходів впливу, передбачених цими нормами

Пріоритетною визнана соціаль-
на відповідальність суспільства

Р. Л. Хачатуров
[21, с. 51]

Це дотримання суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних норм, а у
випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи
порушує суспільний порядок, вони зобов’язані нести доповнюючий
обов’язок особистого чи майнового характеру

Рівність у взаємодії соціаль-
ної відповідальності суб’єктів
суспільних відносин і держа-
ви

О. Ф. Плахотний
[15, с. 8]

Це поєднання двох форм (видів) відповідальності:
1) відповідальність як реакція суспільства на поведінку індивіда (суспільна
відповідальність);
2) відповідальність як система відповідей індивіда на вимоги суспільства
(особиста відповідальність)

Взаємна соціальна відпові-
дальність між суспільством та
індивідом

М. Н. Семякін
[17, с. 85]

Це обов’язок індивіда виконувати відповідні політичні, юридичні та моральні
вимоги, які встановлюються суспільством, державою чи колективом

Пріоритетність соціальної
відповідальності людини
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З наведених визначень чітко прослідкову-
ється, що соціальна відповідальність відобра-
жає діалектичний взаємозв’язок між особистіс-
тю та суспільством, який характеризується
взаємними правами й обов’язками з виконання
приписів соціальних норм і застосуванням різ-
номанітних засобів впливу в разі її порушення.
Тобто це засвідчує, що держава й людина є

суб’єктами соціальної відповідальності, які вза-
ємодіють безпосередньо між собою та через
бізнес (підприємства). Це й доводить, що соці-
альна відповідальність є певною системою від-
носин, яка формується та виявляється на різ-
них рівнях: особистості, бізнесу (підприємства)
та держави (рис. 1).

держави бізнесу особистості

полягає в розробці та реалізації
внутрішньої і зовнішньої со-
ціально-економічної політики

виражається у відповідальному став-
ленні будь-якої компанії до свого
продукту або послуги, до споживачів,
працівників, партнерів

є засобом внутрішнього
контролю особистості, тобто
психологічної регуляції діяль-
ності, яка здійснюється свідомо
й добровільно

Рівні соціальної відповідальності

Рис. 1. Рівні соціальної відповідальності

Про важливість науково-практичного обґру-
нтування й ефективної реалізації концепції фо-
рмування та розвитку соціальної відповідаль-
ності для науки й практики на всіх рівнях вка-
зано в праці [8, c. 5]. Глибина дослідження
окремих рівнів соціальної відповідальності й
намагання створити їх ієрархію привело до та-
ких висновків: пріоритетним у соціальній відпо-
відальності є державний рівень, однак він ви-
значається первинною відповідальністю осо-
бистісного рівня (людини).

Зокрема, О. А. Грішнова зазначає, що
“основоположне, інтегруюче, визначальне зна-
чення має державний рівень…в особі її зако-
нодавчих і виконавчих органів” [8, c. 5]. Соціа-
льна відповідальність держави виявляється в
забезпеченні утвердження демократичних за-
сад у суспільстві, зміцненні політичної культу-
ри, формуванні конструктивної опозиції, стано-
вленні партнерських відносин між гілками вла-
ди та підвищенні рівня довіри до влади [3,
с. 14; 8, с. 6]. Своєрідним способом обмеження
політичної влади держави в її відносинах з лю-
диною має виступати взаємна відповідаль-
ність, що полягає в прийнятті державою конк-
ретних зобов’язань, спрямованих на забезпе-
чення інтересів громадян, наявності реальної
відповідальності державних органів та посадо-
вих осіб за невиконання їх обов’язків перед
суспільством і особистістю. Тобто держава
змушена закріплювати в конституції та гаран-
тувати природні права людини, а людина – до-
держання своїх обов’язків перед суспільством і
державою.

У дослідженні М. Є. Дейч [9, с. 30–32] про-
блематика соціальної відповідальності пред-
ставлена з погляду відповідальності людини,
оскільки вона є метою, центром і вістрям суспі-
льного, соціально-економічного розвитку, а не
економіка. Крім того, оскільки кожну інституцію
очолює керівник (певна особистість), який згід-
но зі своїми моральнісними цінностями й пере-
конаннями спрямовує діяльність інституції, ва-
жливим і необхідним є виокремлення базової
особистої відповідальності. Пріоритетною є
сама природа людини як суб’єкта господарю-
вання, де саме духовно-моральнісні її цінності
задають координати життєдіяльності. Тобто
суспільство, що поєднує окремі особистості
доцільно розглядати як один із рівнів соціаль-
ної відповідальності. Це підтверджується у
праці [10, с. 30], де, крім представлених трьох
рівнів соціальної відповідальності, зазначено
про наявність четвертого – суспільства.

Отже, загалом соціальна відповідальність
заснована, перш за все, на особистісній відпо-
відальності, що реалізує сутнісні цінності лю-
дини та визначає соціальну відповідальність
суспільства, підприємств і держави при досяг-
ненні господарських цілей.

У широкому змісті соціальна відповідаль-
ність є певним впливом бізнесу на суспільство
[22, с. 6]. Тобто соціальну відповідальність роз-
глядають переважно з позиції бізнесу за гру-
пою підходів, кожен з яких має свої переваги й
недоліки, проте в цілому зорієнтовані створити
загальний позитивний вплив на суспільство
(рис. 2).



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

26

теорія “корпоративного
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теорія “розумного егоїзму”теорії “освіченого
корпоративного егоїзму”

діяльність
спрямована на
максимізацію
прибутку

підприємств

забезпечення економічних і
фінансових інтересів власників
разом з одержанням компанією

високих прибутків

спонсорство і
добродійність як різновиди
соціального інвестування

інструментальний
підхід

підхід з позиції
соціальних вимог

підхід з позиції
політичного впливу

підхід з позиції етики

реалізація соціальних
інвестицій та програм як
гаранту сприятливого

соціального середовища

діяльність переважно
спрямована на
визначення

соціальних вимог
суспільства

відповідальна діяльність
для формування

позитивного впливу на
суспільство

діяльність заснована
на етичних обов’язках

бізнесу перед
суспільством

Підходи до визначення сутності соціальної
відповідальності

Рис. 1. Підходи до визначення сутності соціальної відповідальності
Джерело: складено на основі [4; 14]

Жоден з підходів до визначення сутності
соціальної відповідальності не є вичерпним і
сталим у тривалому часовому вимірі. Вони ві-
дображають діаметрально протилежне бачен-
ня соціальної відповідальності бізнесу та да-
ють можливість оцінити, наскільки змінилися
зв’язки підприємств із суспільством. Найбільш
поширеними підходами вважають інструмента-
льний, підхід з позиції соціальних вимог, з по-
зиції політичного впливу та з позиції етики, од-
нак у західному науковому й діловому співто-
вариствах широко використовують теорію
“корпоративного егоїзму”, “освіченого корпора-
тивного егоїзму”, “розумного егоїзму”, в яких
головна увага зосереджена на прибутку компа-
ній.

Оскільки соціальна відповідальність бізнесу
є добровільним внеском бізнесу в соціальну,
економічну й екологічну сфери розвитку суспі-
льства, вона сприяє формуванню позитивної
репутації компанії та залученню до цього про-
цесу значної кількості виконавців, де є можли-
вість прояву відповідальності особистості. У
сучасних умовах розвитку НТП і зростання ви-
мог до процесу та результатів виробництва, а
також системних перетворень відносин влас-
ності, лібералізації економічних відносин, про-
цесів формування системи соціального захисту
великі компанії перетворюються на нові центри
влади, від яких суспільство очікує виконання
соціальних функцій порівняно з обсягом його
ресурсів [15, c. 25–30].

У світовій практиці Глобальний договір ООН
перетворився сьогодні на найбільшу ініціативу

у сфері корпоративного громадянства, що на-
лічує вже понад 10 000 учасників із 145 країн
світу, який заохочує компанії та організації під-
тримувати й інтегрувати в дію 10 універсальних
принципів у сфері прав людини, трудових від-
носин, навколишнього середовища та протидії
корупції [19]. Зокрема, за 1993–2013 рр. частка
бізнес-осередків, які оприлюднювали звіти со-
ціального формату та сформували власну
КСВ-політику, зросла з 12% до 71% найбіль-
ших компаній у 41 країнах світу [23, с. 22].

У вітчизняній практиці розвиток соціально
відповідального бізнесу започатковано в
2006 р. Представництвом ООН в Україні, яке
підтримує діяльність української мережі Глоба-
льного договору ООН, що охоплює понад
140 організацій [19]. Інтенсивність заходів соці-
ально відповідального бізнесу (компаній, які
робили це постійно) за 2005–2010 рр. зросла з
31,3% до 55% [11]. Однак, ця практика не на-
була в Україні достатньої поширеності та роз-
маху через тривалу відсутність такого явища у
вітчизняній термінології, інформаційну обме-
женість щодо концепції та практики соціально
відповідального бізнесу.

Тобто із часу світового проголошення прин-
ципів соціальної відповідальності й упрова-
дження її у вітчизняній практиці пройшло вже
достатньо часу, однак суттєво ситуація не змі-
нюється. Це пов’язано значною мірою з висо-
ким рівнем загальної безвідповідальності в
Україні. Зокрема, за висновками науковців, що
зроблені на основі соціологічного моніторингу
Інституту соціології НАН України й представле-
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ні у праці [10, с. 64–67], довіра населення краї-
ни до соціальних інститутів є обмеженою, а
серед інститутів, що функціонують, фокус дові-
ри сконцентрований у просторі сім’ї (94,4%),
релігійних організацій (51,7%), трудового коле-
ктиву, підприємства (49,0%), а також засобів
масової інформації (29,9%). Рівень довіри до
центральних та місцевих органів влади, право-
охоронних органів і судової системи, Президе-
нта та Верховної Ради, громадських організа-
цій, бізнесу, профспілок – на рівні 7,3–15,8%.
Разом з тим зростає впливовість на життєдія-
льність населення соціальних груп і мереж, а
також засобів масової інформації, що є більш
значущими, ніж система вищої освіти і трудо-
вий колектив.

Про передумови такого стану речей в
Україні свідчить практика недотримання зако-
нів, “подвійних стандартів” і корупції, які  пев-
ною мірою стали реакцією на жорстке, непро-
зоре та інколи нелогічне обмеження свободи
людської діяльності [8, с. 9]. Відповідно суттєві
наслідки безвідповідальності в системі суспі-
льних відносин в Україні спричинені ігноруван-
ням правових і соціальних норм, загостренням
проблем у відносинах працівників та роботода-
вців, низьким рівнем конкурентоспроможності
та розвитку людського потенціалу тощо.

Сьогодні в системі суспільних відносин в
Україні переважає безвідповідальність, про що
зазначають 85,4% експертів. Тобто відбуваєть-
ся знецінення прагнення бути соціально відпо-
відальною людиною, оскільки для більшості
людей це не має значення на тлі відсутності
сприятливого соціального, нормативно-
правового, управлінського, духовно-ціннісного
та інформаційного простору для закріплення в
громадській свідомості позитивного образу со-
ціально відповідальної людини [10, с. 67–68].

Серед негативних наслідків безвідповідаль-
ності у вітчизняній практиці однією з найбіль-
ших небезпек є падіння престижу чесної праці,
прагнення до успіху будь-якими засобами без
витрачання зусиль. Це й зумовлює відсутність
високої продуктивності праці, інноваційної та
трудової активності, прагнення до успіху без
трудових зусиль та ще в більшій мірі закріплює
умови безвідповідальності, сприяє укоріненню
тіньових відносин у трудовій сфері, що, у свою
чергу, перешкоджає становленню соціально
відповідальної особистості в суспільстві та по-
значається на її трудовій поведінці.

Вирішення проблем з низькими рівнями від-
повідальності особистості, бізнесу, держави та
суспільства в цілому здатна забезпечити реа-
лізація принципів прозорої соціальної відпові-
дальності. Вона створює передумови для мо-
ральної реабілітації бізнес-діяльності в очах
громадськості, сприяє взаємодії з державними
та громадськими інститутами, гармонізує при-
ватний і загальний інтереси.

Загалом розвиток соціальної відповідально-
сті можна забезпечити при застосуванні ком-

плексу заходів: внести зміни й доповнення до
Конституції України та ряду Законів України з
визначення й конкретизації положень щодо
соціальної відповідальності держави; сформу-
вати єдині правила ведення бізнесу тільки як
соціально орієнтованого та відповідального
перед власним персоналом і суспільством;
розробити системи економічних та правових
механізмів матеріального стимулювання бізне-
су для підвищення екологічної відповідальнос-
ті; сприяти на місцевому та державному рівні
розширенню кооперації великого бізнесу щодо
впровадження соціальної відповідальності; ви-
робити єдині критерії оцінки ступеня соціальної
відповідальності бізнесу; створити механізм
суспільного контролю за дотриманням сторо-
нами соціального діалогу взятих зобов’язань і
відповідальності за їх виконання; забезпечити
реалізацію податкової дисципліни та стимулів
для проведення бізнесом заходів з соціальної
відповідальності та участі у реалізації соціаль-
них потреб; доопрацювати та прийняти право-
вий документ з соціальної держави (предста-
вити критерії та показники ефективності соціа-
льного управління); сприяти здійсненню та фі-
нансуванню наукових досліджень з проблем
соціального управління, соціальної відповіда-
льності, людського розвитку; забезпечити по-
долання зростання соціальної нерівності в сус-
пільстві тощо.

IV. Висновки
Таким чином, соціальна відповідальність є

соціальним явищем, що являє собою доброві-
льне та свідоме виконання, використання й
дотримання суб’єктами суспільних відносин,
приписів, соціальних норм, а соціальна відпо-
відальність бізнесу – добровільний внесок біз-
несу в соціальну, економічну та екологічну
сфери розвитку суспільства. Тобто соціальна
відповідальність виступає як відносно само-
стійний вид відповідальності, якому притаманні
специфічні риси та який визначається сформо-
ваним рівнем відповідальності особистості.

Процес упровадження соціальної відповіда-
льності як самостійний та своєрідний напрям
покращення соціального розвитку суспільства
доцільно розглядати на чотирьох рівнях: осо-
бистості, бізнесу, держави та суспільства, що
сприяє локальному вирішенню проблем і про-
гнозуванню соціального розвитку. Провідна
роль в ієрархії рівнів соціальної відповідально-
сті належить державі в частині створення
справедливих і прозорих правил діяльності всіх
суб’єктів та громадян, а також формування
ефективної системи контролю. Соціальна від-
повідальність держави спрацьовуватиме за
наявності та розвитку невідворотних механіз-
мів її застосування, при зміцненні політичної
культури, розвитку демократичних засад дер-
жавного управління, конструктивній опозиції,
становленні партнерських відносин між гілками
влади та підвищенні рівня довіри до влади.
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Важливими сьогодні є підвищення інтересу
громадськості до соціальної відповідальності,
розробка й інформаційне поширення стратегії
розвитку соціальної відповідальності в Україні
та створення умов для об’єднання зусиль на
рівні особистості, бізнесу, держави та суспільс-
тва щодо повноцінного розуміння результатив-
ності їх співпраці. До стратегії розвитку соціа-
льної відповідальності необхідно включити на-
прями підвищення рівня співпраці підприємств
зі стейкхолдерами, зменшення адміністратив-
ного тиску місцевих органів влади, поширення
позитивного досвіду впровадження програм із
соціальної відповідальності, вирішення еколо-
гічних проблем, подальшого наукового опра-
цювання проблеми утвердження системної со-
ціальної відповідальності та пошуку механізмів
мотивації до соціально відповідальної поведін-
ки особистості та суспільства, а також соціаль-
но відповідальних дій бізнесу та держави. Фо-
рмування партнерських відносин, які передба-
чатимуть загальну, консолідовану відповідаль-
ність будуть сприяти обмеженню домінування
індивідуального й колективного егоїзму. Тобто
консолідована відповідальність є більш висо-
кою та стійкою за умов найбільш повного збігу
інтересів соціальних партнерів, погодженості
дій і рівноцінного їхнього внеску в загальну від-
повідальність.
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Карпенко А. В., Карпенко Н. Н., Сеник О. И. Роль социальной ответственности в период раз-
вития экономики Украины

В статье обоснована ведущая роль социальной ответственности в формировании и обеспече-
нии устойчивого развития национальной экономики. Обобщено определение понятий социальной
ответственности и социальной ответственности бизнеса. Определены основные препятствия
в формировании и развитии социальной ответственности в Украине, обоснованы направления
относительно их преодоления.

Ключевые слова: ответственность, экономика, социальная ответственность, государство,
человек, бизнес, общество.

Karpenko A., Karpenko N., Senik O. The role of social responsibility in the period of restructuring
of economy of Ukraine

The article justifies the leading role of social responsibility in the formation and sustainable development
in the national economy. Proved the importance of the existence of social responsibility at all levels
(individuals, society, business and government) and a significant impact of targeted social projects along
with budget deductions for social needs of the state.

Based on the analysis of theoretical provisions summarized definition of social responsibility and the
social responsibility of business. Offered social responsibility be considered at four levels, determining
among which is personal responsibility, and in securing democratic foundations in society and the creation of
favorable conditions for development of social responsibility, the leading role of the state.

The paper gives analysis of social responsibility in the global and domestic practice. Determined that the
growth of social responsibility in Ukraine, though rising, however, is very low in comparison with global
trends. The main obstacles in this act general crisis phenomenon in Ukraine that have to overall high level of
irresponsibility in Ukraine and the low level of public confidence in social institutions, the depreciation of the
desire to be a socially responsible person and loss of prestige of honest work. Accordingly, the significant
impact of irresponsibility in the system of social relations in Ukraine is caused by the neglect of legal and
social norms, the aggravation of problems in relations of employers and employees, low level of
competitiveness and human development and the like.

The article substantiates that one of the main tasks today is to increase public interest in social
responsibility, development and information dissemination strategy development of social responsibility in
Ukraine and create conditions for joint efforts at the level of the individual, business, state and society on the
full understanding of the effectiveness of their cooperation. The formation of partnerships that will provide a
common, consolidated responsibility will help limit the dominance of individual and collective egoism, the
development of the main components of the social state.

Key words: responsibility, economy, social responsibility, state, people, business, society.
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ЕКОНОМІКА НАДІЇ – ФЕНОМЕН ЗМІН ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Статтю присвячено самоідентифікації української соціокомунікативної надії в XXI ст., що по-

требує ретельного вивчення культури, міжнаціонального спілкування в Україні в метафізичному
контексті економіки.

Ключові слова: економіка надії, патріотизм, українська ідея, метафізика економіки, національне
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І. Вступ
Проблема соціокультурної динаміки охоп-

лює економічний контекст національної ідеї у
зв’язку з глобалізаційними процесами, загост-
ренням національних конфліктів; становленням
політичних націй тощо. Це переконує в перспе-
ктивності онтологізації патріотичного осмис-
лення власного “Я-буття”, адже становище
шляхетної модернізації національного буття є
творчою запорукою економіки надії в специфі-
чній європейській школі осмислення духу
української ідеї. 1

Новизна висвітлення метафізики економіки
зумовлена тим, що національний дух поступо-
во стає властивістю патріотизму цивілізованого
типу, чим давно привертає до себе увагу украї-
нських філософів. Проте останнім десятиріч-
чям її актуальність зросла ще більше, оскільки
історичний суб’єкт творчо використовує статус
філософсько-історичних та теоретико-методо-
логічних засад плюралізму як сутнісний пошук
оптимізації національного буття. Глобалізація
буття дає змогу з’ясовувати, зокрема, методо-
логії суто класичного та постнеокласичного
підходу до української економіки, її природо-
охоронні синтетичні виміри як аспекти економі-
чного імперативу. Єдність характеру історично-
го етносу (О. Базалук, Є. Борінштейн, Ю. Доб-
ролюбська, В. Лисий, Є. Сулима) також переві-
ряє дух національного буття серед реалій су-
часної доби. Еліта відтворює справжнє пере-
форматування кризового соціуму, що спира-
ється на демократичне висвітлення “шляхет-
ного типу комунікації держави в її впливі на до-
свід громадського соціуму та особистості”
(В. Андрущенко, В. Базилевич, В. Воронкова,
С. Гаркавий, В. Ільїн, Т. Смовженко та ін.) [1–4].
Розгляд національної гідності як ознака показує
сенс духовних інтенцій, що відтворюють наш
сталий розвиток як цивілізовану самобутність і
буття суспільства (З. Скринник), оскільки мета
“пострадянської економіки” зачепаю “парадокси
духу” (В. Ільїн) в аспекті тотальної еволюції
соціоекономічного контексту та в надії на циві-
лізований патріотизм.
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ІІ. Постановка завдання
Мета статті – розглянути самоідентифікації

української соціокомунікативної надії в XXI ст.,
що потребує ретельного вивчення культури,
міжнаціонального спілкування в Україні в ме-
тафізичному контексті економіки.

ІІІ. Результати
Метафізичні сенси буття в наш час не є ли-

ше абстрактним співвідношенням між націона-
льною ідеєю як “річчю-в-собі” та її соціокульту-
рним усвідомленням (у трансцензусі ракурсів
дихотомії “свій-інший” – їхня номіналістична
домінанта). Цілісна гармонія Вічно сущого, яку
Е. Гуссерль визначив через монадологічне по-
няття “інтерсуб’єктивність”, включає також сис-
темність епістемології, природи, етносу, еко-
номіки та соціуму. Так, категорійний сенс Вічно
сущого в індуктивній формі вже конкретизує
можливість бачити сутність “у будь-якій воло-
синці (речі) і кровинці, щоб був “гроб” і
“перст”… і є в тій кровинці частинка, яка до
життя.., що допомагає лікареві лікувати: це її
“дух” і “життєдайність”, її піднесення та “вста-
вання”…, що залишається в дітях” (В. Розанов)
[12]. Метафізика історії номінує економічний
базис свободи й гідність людини з її трансцен-
дентним націєгенезом властивостей “над-Я” (у
вигляді спільного та відмінного). До розуміння
екзистенціалів Вічно сущого залучаються по-
статі російської й української філософії (М. Бах-
тін “Рабле і Гоголь”), щоб номінувати дух
“прогностичної культури” майбутнього “козаць-
кої нації”. Історіософія та вітасофія корифеїв
мають значне онтологічне та ідеологічне, на-
віть експресивне, навантаження (ми їх намага-
ємося, виходячи з метафізичних сенсів, уника-
ти, щоб не було непорозумінь між економічним,
філософським і політичним значенням еконо-
міко-комунікативного сценарію здійснення на-
ціональної ідеї). Гідність носія державної ідеї,
навіть альтернативно-революційно висвітлене
суспільством зумовлює поважати логіку еконо-
мічної свободи – феномен цивілізованої украї-
нської ідеї, яку патріотична еліта використовує,
звертаючись до спадку корифеїв, виокремивши
підходи М. Гоголя, Т. Шевченка та І. Франка [7;
16; 18].
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Метафізика економіки продукує філософію
буття як постнекласичних термінів у загально-
вживаному, але диференційованому вже розу-
мінні, оскільки вони не зовсім відтворюють по-
вагу до абсолютизації “насилля”, “революціона-
лізму” в спробах деяких радикалів-теоретиків,
що нагадує одіозну механічну заміну терміна
“науковий комунізм” на “науковий націоналізм”
(попри громадські очікування).

В екологічну добу домінує підхід, що можна
назвати “екософією”, – оптимальна субсистема
історіософського пізнання метафізики надії, де
терміни “віра”, “утопія”, “нація” відображають дух
пасіонарних цінностей, адже не сприймають ні в
якій формі “насилля” над економікою надії, зок-
рема як мертвонароджений квазі-концепт, що є
маргінальним у системі етносоціального ото-
чення “зелених”; неосферно стимулюють етніч-
не самовідтворення української політичної нації
в дусі європейських цінностей (В. Вернадсь-
кий). “Етнічна спільнота” постає не як “недозрі-
ла народність”, а динамічна національна спіль-
ність лише тоді, коли розуміє свою глобальну
та локально-бутійну відповідальність перед
світовим співтовариством і своїм родом (наро-
дом) за свою самоорганізацію як вищий і най-
розвиненіший тип етно- та націєгенезу.

Становлення власного змісту світогляду
українського суспільства М. Гоголь та Т. Шев-
ченко здійснюють на ґрунті, яким донедавна
була києворуська цивілізація та її збагачення в
діях великих гетьманів. Цей досвід створював
історично-захисний механізм, що не могли зруй-
нувати ні комуністичні експерименти, ні войов-
ничий націоналізм, ні марксистсько-ленінська
ідеологія. Гоголівсько-шевченковий проект “Сім’ї
великій, вільній, новій” вимагав чималих зусиль,
зокрема, обґрунтованої відповіді еліти кризового
(поневоленого) суспільства на питання “хто
ми?”, “ким ми хочемо бути в сучасному світі?”,
на які, власне, і дає відповідь духовна констру-
кція цивілізованого козакофільства, що була
означена концептом слов’яно-православного
тлумачення “національної ідеї”. Тоді націона-
льне мислення на Сході та Заході розвиваєть-
ся за створеними в постнекласично-
метафізичному відгалуженні штучними прави-
лами комунікативної інтелектуальної мета-
морфози, через виявлення реального впливу
так званого громадського суб’єкта як носія ево-
люційної трансформації застарілих проімпер-
ських нормативів.

Розгляд змісту концептів метафізики надії як
теоретичного базису економічної модернізації
актуалізує спадщину Т. Шевченка та його од-
нодумців як джерела для з’ясування механізмів
націєтворення, взаємозв’язку епістемології та
онтології, економіки й політики з досвідом ет-
ноконфесійної саморегуляції суспільства. Тре-
ба критично сприймати виявлення Т. Шевчен-
ком духовних суперечностей носіїв громадян-
ської свідомості, що не може бути розкрито на-
віть методологією постмодернізму. Він свого

часу виходив з футурологічних “обріїв” націо-
нальної української ідеї. Як свідчить аналіз
творчості Великого Кобзаря, його уявлення про
українське майбутнє оптимістично розкрива-
ється в руслі самостійного бачення підходу елі-
ти всієї соборної України, крім окупованих се-
паратистами, на основі аналітичного європей-
ського вирішення проблем державотворення
цивілізованими народами Європи.

Шляхетна гідність має призначення критич-
ного сприйняття націософії та розуміння уні-
версального осмислення її аксіологічного сен-
су. Іншою прикметою метафізичного пізнання є
вибір шляхетної критики націократичного мі-
фологізму, імітація втілення духу козакофільс-
тва корифеїв, половинчасте висвітлення про-
блем націєгворення та елітоутворення [5–6].

Тому соціокомунікативний сценарій перефо-
рматування радикального тлумачення українсь-
кої ідеї є не лише неодмінною умовою появи
політичної нації, а достатнім критерієм зрілості
громадського сприйняття українського націона-
лістичного руху, що часто діє всупереч намірам
класичного ядра духовної еліти тієї автохтонної
нації, навколо етноніму якої відбувається ста-
новлення нової соціокультурної спільноти. Те-
рмінами “економіка”, “клас” чи “нація” не можна
маніпулювати за логікою софістики, тому що
вони в загальновживаному сенсі належать різ-
ним духовним сутностям, що не відповідає ні
метафізиці надії, ні “історичному компромісу”,
що попереду.

Загалом позитивно оцінюючи роботу еліт
Сходу та Заходу в пошуках “компромісу”, варто
вказати на ті моменти концептуальних прора-
хунків, що, на нашу думку, недостатньо є обго-
вореними й вимагають, як мінімум, більш розго-
рнутої аргументації, а, можливо, і більш критич-
ного ставлення з боку інтелектуальної еліти.

1. Тема актуальна у світлі негативації про-
цесу духовного відродження, яке, хоча й супе-
речливо та непослідовно, проходить сучасна
Україна. Це стосується, зокрема, нехтування
деякими радикалами метафізичного контексту
національної ідеї через політизацію поняття
“етнічно-моральних приписів минулого досвіду
визвольних змагань та однобічної інтерпретації
сучасного тощо”. На нашу думку, інтерпретація
українських державних перспектив має співвід-
носитись з проблемами творчості корифеїв,
суттєво не відрізняючись від європейських цін-
ностей, що можна розглядати як єдиний концеп-
туальний контекст, зрозумілий сучасним гене-
раціям, які стверджують проект “козацької нації”.

2. Сучасний сценарій економіки нації затор-
кує Шевченкову “вітасофію історичного здійс-
нення політичної нації” з українців різного етні-
чного походження у “великій родині”, що є
“концептуалізацією стратегії “щасливого май-
бутнього” (хоча не викликає прямих запере-
чень, але примушує постійно звертатися до
джерел з Шевченкової спадщини для дослі-
дження проблем національної ідеї). Сам “Запо-
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віт”, в основі джерельної бази, враховуючи, що
весь сенс присвячений “романтично-просвіт-
ницькій ході української ідеї як методології до-
слідження “національного духу”. На нашу дум-
ку, внесок Шевченка у формування української
національної ідеї не обмежується розглядом
обріїв “громадянської величчі великої родини”.
Потрібен дискурс надії в контексті метафізики
економіки [6].

3. Рідко повторюваною в дискусії щодо ме-
тафізики надії є дихотомія “деструкційних про-
цесів”, пов’язаних як з націонал-нігілізмом, так і
з войовничим націоналізмом, зокрема проява-
ми “націонал-егоїзму й нігілізму (природофо-
бії)”, з одного боку, і викривлення охлократами
“духу патріотизму” – з іншого. Ідеться навіть
про “прояви фанатизму” щодо деяких пам’ятни-
ків, бо не можна механічно замінити дух “науко-
вого комунізму” на “науковий націоналізм”.

4. Громадськість майже не звертає уваги на
те, що “націоналістичні тексти минулого” міс-
тять у собі ряд прихованих та неусвідомлених
смислових примітивних рівнів, які потребують
глибокої духовної, а також “політичної розши-
фровки” в дусі політичної економії, що є за-
вданням більше для філософії модернізації, а
не для політичної надії, щоб таке положення не
сприймали як недоречну заангажованість.

5. Основною загрозою для “історичного ком-
промісу” українців різного етнічного походжен-
ня є саме войовниче невігластво багатьох лег-
коважних спостерігачів сучасності. При цьому
незрозуміло, які саме філософські підстави
мають на увазі носії “націонал-нігілізму”, “войо-
вничого націоналізму”, “націонал-егоїзму”, “науко-
вого націоналізму”, і де саме в соціальному
житті сучасної України вони виявляють свою
екстремальну безпечність. На нашу думку, тут
до певної міри має існування недостатність
наукового аналізу політичних стереотипів –
“страшилок”, зокрема щодо сприйняття духу
децентралізації.

6. Велику увагу громадянська еліта має
приділяти проблемам “втілення цивілізованого
націєтворення та громадської саморегуляції” як
актуального завдання для сучасного українсь-
кого суспільства. Проте незрозуміло стратегії
та тактики “націонал-демократів”, яку саме іс-
торичну добу маємо переживати, коли існує
“цивілізована колія суспільства”, де активно
виявляє свою ідею історична комунікація всіх
етносів і елітних верств, у короткій чи далекій
перспективі, оскільки православні чесноти теж
мають виступити дороговказом як чесноти
“національної пасіонарної верстви”, що ставить
першочерговим сенсом буття ідею “цивілізова-
ного державотворення”. Сучасна доба в пев-
ному сенсі дає змогу зрозуміти першочерговий
сенс буття економіки вже сформованої полі-
тичної нації.

7. Зрозумілим для пересічних громадян є тлу-
мачення української ідеї через методологічну
роль бінарної опозицій “Хазяїна (уособлення

носіїв цивілізованості) і Раба (плебейство)” для
аналізу проблем функціонування духу громад-
ської спільноти, “нацменшин та автохтонів” для
характеристики міжнаціональних відносин у
сучасній Україні.

Особливо значущою є творчість корифеїв із
їх створенням філософських підвалин націона-
льної ідеї саме не для окремого регіону, а для
всієї соборної України, з її спробами за коза-
кофільським осмисленням “громадського розу-
міння” власного потенціалу виконати умови
необхідної інтеграції українського суспільства в
різнопланові європейські та світові структури.

Проблема парадигмального світогляду в
контексті метафізичної моделі історичного бут-
тя українського етносу є багатогранною, що
дає змогу розкрити сенс буття, попри імперські
амбіції. Про це нагадує навіть прямий економі-
чний наслідок анексії Криму – втрата чорно-
морських родовищ газу та ймовірне погіршення
стану в економічному секторі країни. Вагоме
значення має також демографічна ситуація в
країні. За даними Державної служби статисти-
ки, на 01.02.2014 р. в Україні проживало понад
45 млн населення. Тепер за вирахуванням тих,
хто живе у Криму, 43 млн. Наша держава ра-
зом із територіальними втратами – анексією
Криму – зазнала втрати демографічного харак-
теру. За даними Держкомстату, на 01.02.2014 р.
в Україні кількість наявного населення стано-
вила 45 410 071 осіб, в Автономній Республіці
Крим – 1 966 801, у Севастополі – 384 040.

На сьогодні Україна втратила газові родо-
вища, що знаходяться на шельфі Чорного мо-
ря в районі Кримського півострова. Ресурси в
північно-західній частині Чорноморського ше-
льфу оцінюють у мільярди кубічних метрів при-
родного газу та тонн нафти й конденсату (При-
керченської зони, континентального схилу).
Станом на кінець 2013 р. Україною було розро-
блено лише 4% від загальної потужності родо-
вищ. Слід зауважити, що розробка шельфових
родовищ потребувала чималих фінансових
ресурсів. Проте поступову розробку чорномор-
ських родовищ розглядали як дієвий шлях зни-
ження залежності від поставок газу та плану-
вали збільшення видобутку газу з 5 млрд кубо-
метрів.

Не менш важлива проблема націоналізації
українських підприємств на території Криму; під
її вплив потрапили як державні, так і приватні
підприємства, понад 130 туристичних об’єктів.
Доля приватних підприємств залежить від до-
мовленостей між Україною та Росією. Очіку-
ється, що активи Чорноморнафтогазу увійдуть
до складу “Газпрому” й Росія розпочне активне
освоєння газових і нафтових родовищ на ше-
льфі Чорного моря.

Уся приватна власність, у тому числі земля,
нерухомість, підприємства, переоформлені від-
повідно до російського законодавства, що при-
зводить до різкого зростання трансакційних
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витрат для представників середнього та вели-
кого бізнесу [6, с. 302].

Основне питання: яким чином будуть розви-
ватися відносини з торговельним партнером і
агресором водночас – Росією? У 2013 р. РФ
була найбільшим торговельним партнером
України. На неї припадало 24% експорту това-
рів [6, с. 302–303].

Серед найвагоміших статей експорту до РФ
продукція машинобудування, у багатьох товар-
них групах якого продажі до Росії становлять
понад половину загального обсягу, металургія,
хімічна продукція, а також АПК, “реактори яде-
рні, котли, машини”, “залізничні локомотиви”.
За таких умов набуває актуальності таке запи-
тання: чи може Росія відмовитись від спожи-
вання української продукції на довгострокову
перспективу?

Скасування контрактів негативно вплине на
російську економіку, проте чи буде цей вплив
меншим за вплив на економіку України? Вра-
ховуючи те, що історично українська продукція
була розрахована, передусім на російський
ринок, стандарти якого відрізняються від євро-
пейських, а відтак, часто є несертифікованою,
а також виникають серйозні питання щодо її
конкурентоспроможності на інших зовнішніх
ринках (переорієнтування товарних потоків на
ринки інших країн у короткотерміновому періоді
вже розпочалося).

Залежність України від поставок російського
газу є вкрай гострим питанням, а різке підви-
щення ціни на газ позначилося на галузях, які
активно споживають газ як сировину. Так звана
“харківська” знижка на газ у розмірі 100 дол.
США була прив’язана до оренди кримської зе-
млі для дислокації чорноморського флоту РФ. І
хоча Україна не визнає анексії Криму, у світлі
економічних санкцій має знижку ціни на газ.

Водночас є певні позитивні наслідки, ефект
від яких ми зможемо відчути тільки в середньо-
та довгостроковій перспективі. Ідеться про ви-
мушене, проте вкрай необхідне зниження енер-
гетичної залежності від Росії, яка використову-
вала цей фактор як привід для політичного ша-
нтажу, почалося довгоочікуване впровадження
в промисловості енергозбережних технологій, а
також виконання актуальних вимог міжнарод-
них фінансових договорів.

Комунікація патріотів значно посилює дух
еволюційного націєгенезу й сприяє повноцін-
ному розвитку своєї держави на основі шляху,
який приводить до розуміння спадку корифеїв
для розкриття джерела локальних і всесвітніх
таємниць, що висвітлює несумісність “деструк-
ційних уявлень націоналізму” на тлі глобальної
еволюції картини світу ХХІ ст. як прояву його
мудрої сутності, означає критичне визнання
“деструкційних процесів”, дії того чи іншого кан-
дидата-гетьмана або ватажка охлократії ради-
кальних угруповувань, але не зміцнює “волі
соборної України”. На необхідності збереження
пам’яті “великої родини” наголошували україн-

ські корифеї, щоб завжди патріотична людина
“розміщувала” перед собою щось ідеальне для
духовного тлумачення суверенітету в контексті
історичного Логосу, коли Вічно суще підносить-
ся як загальна підстава пізнання націетворення
у такий самий спосіб, у який поняття “держава”
підноситься взагалі не лише як потреба деяко-
го здійснення бажань біомаси (що не гідна ви-
щих щаблів європейського цивілізованого дер-
жавотворення).

Ми аналізуємо філософію деструкції в
Україні й з боку РФ, на основі твору Д. Донцова
“Націоналізм” (1926 р.). Деструкція викривлю-
вала завжди дух природи, етносу економіки та
соціуму. Тоді існування “іншого як трансценде-
нтального суб’єкта” (з числа “сім’ї великій, ві-
льній, новій”) може бути узаконене в стереоти-
пах “чинного націоналізму”, відкинувши надію
на оптимальну модернізацію, що погіршує й
сенс поняття “Я-етнос-комунікація-іншого”, де
“інший” – не лише учасник віртуально-фе-
номена логічної дії, а й громадський, “полі-
тичний носій етносоціальної взаємодії”. Життє-
вий світ “іншого як суб’єкта” є надією лише ци-
вілізованої особистості, що відчуває і трансце-
ндентну, і громадську відповідальність за вті-
лення обріїв свободи національної цивілізова-
ності.

Свобода як метафізична “іронія” об’єктив-
ного духу через економічну цілісність шляхет-
них зусиль усіх прихильників демократичного
патріотизму майже здійснювала вибраковуван-
ня “войовничого націоналізму”, що претендує
бути деякою пасіонарною теодицеєю (виправ-
дання не Бога, а його імітаторів, що зумовило
страждання носіїв української ідеї) та місцевою
антроподицією (виправдання звичайного, пе-
ресічного, “маленького” українця, проявів егої-
зму чи націонал-нігілізму під час “суцільної”
колонізації, монархізму, богоборського волюн-
таризму чи русифікації).

Тим самим затверджується історична здат-
ність продукувати істинне знання про предмет
цивілізованого патріотизму. Об’єктивність ме-
тафізики історії виявляється в тому, що еконо-
міка виступає як первинна етносоціальна реа-
льність, на яку спрямована пізнавальна актив-
ність духу істини з метою її шляхетного розу-
міння. Суб’єктивність – у тому, що міфологічне
знання несе на собі реальний відбиток моде-
лей часу екзистенції за доби відмови від імпе-
ративу “бунту мас” як викривлення особистіс-
них якостей “батьків нації”.

 “Свобода громадського націєтворення” – це
основна умова відтворення поваги до якогось
вільного піднесення у відносинах національної
еліти й радикалів (плебейство). Але еліта не
може просто спокусити свободою слова зви-
чайних суб’єктів ринку чи вільних громадян
(“Раб не хоче свободи, а лише – помсти”, –
вказував Аристотель у “Політиці”), вони до неї
не готові, бо мають завойовувати не тільки
права, а й обов’язки, як носії духу громадської
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спільноти. Свобода Духу – нове явище, яке
було “вироком” так званому “адміністративному
соціалізму” та кризовому антирадянському со-
ціуму. Тому, на відміну від решти, національна
еліта, уособлення духу самоорганізації великої
родини, навіть держави. Не випадково демок-
ратія хоче створити лояльність звичайних гро-
мадян не тільки до гідності суб’єктів влади чи
до будь-яких її ланок, але до вільного духу всієї
соборної України, тобто громадської поваги до
її конституційних засад, щоб мирно вплинути
на анексовані терени України.

IV. Висновки
Футурологічно-науковий погляд на перспек-

тиви України у зв’язку з міжнародною підтрим-
кою та нашим технологічним прогресом почав
формувати шляхетний дух серед масового не-
сприйняття стереотипів (минулої доби) “бунту
мас”, оскільки в основі цивілізованого націєт-
ворення громадські сподівання (метафізики
надії) на основі системи “людина – політична
надія – віра – наука – технологія – громадянсь-
ке суспільство – екологічний імператив”, зок-
рема стимулюючи весь обсяг позитивних змін
суспільства”, у тому числі духовну ізольова-
ність носіїв відтворення атмосфери ксенофобії
як прояву плебейського невігластва.

Результати дослідження показують, що
“метафізичний контекст феномену етнонаціо-
нальної гідності” має стати постійно діючим
“громадським барометром” для працівників
державних та громадських організацій, для ви-
значення рівня громадянської відповідальності
особистості, удосконалення етносоціальних пра-
вил цивілізованої суспільної життєдіяльності,
зокрема в ринкових відносинах.

Така модель “економіки надії” може бути ви-
користаною для подальших досліджень інших
аспектів цієї важливої проблеми.
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Скловский И. З. Економика надежды – феномен изменения политической ситуации
Статья посвящена самоидентификации украинской социокоммуникативной надежды в XXI в.,

требующей тщательного изучения культуры, межнационального общения в Украине в метафизи-
ческом контексте экономики.

Ключевые слова: экономика надежды, патриотизм, украинская идея, метафизика экономики,
национальное бытие, футурология.

Sklovskyy I. Economy of Hope – the Phenomenon of Changes in the Political Situation
The article is stated that the national idea in connection with the globalization processes, the aggravation

of national conflicts and the formation of political nations include the economic context. The dignity of carrier
of the state idea leads to respect the logic of economic freedom – the phenomenon of Ukrainian civilized
ideas is determined. The author notes the metaphysics of the economy produces a philosophy of life. The
content of concepts of the metaphysics of hope as the theoretical basis of economic modernization is
considered. The socio-communicative scenario of reformatting the radical interpretation of the Ukrainian idea
is not only a indispensable condition of the

emergence of a political nation and also a sufficient criterion of the maturity of the public perception of
Ukrainian nationalist movement is defined.

The analysis of the conceptual miscalculations is done that requires the more critical attitude on the part
of the intellectual elite of Ukrainian state, in particular: the process of spiritual revival of the Ukrainian nation
should correlate with the problems of creative work of the luminaries, the contribution the creative works of
Shevchenko to the formation of Ukrainian national idea should be expanded in the context of the
metaphysics of economy, the interpretation of “nationalist texts of the past” in the spirit of political economy
should be the task of the philosophy the modernization, the metaphysics of hope is dichotomy of the
“destructive processes”, there is the warlike ignorance of many frivolous observers of the present times, the
problem the embodiment of civilized nation-building and public self-regulation, the interpretation the
Ukrainian idea through the methodological role of the binary opposition.

The problem of the pragmatic worldview in the context of the metaphysical model of historical existence
of the Ukrainian ethnic is a multifaceted, including the annexation of the Crimea was led to the destructive
economic and demographic consequences: the losses of Black Sea gas fields, the issue of the
nationalization of Ukrainian enterprises in the Crimea, the losses of demographic character has been also
indicated.

The issue of trade relations with Russian Federation, whose share of exports in 2013 was 24% of total
exports of goods, has problematic aspect. The Ukraine’s dependence of deliveries of the Russian gas and
also the sharp increasing the prices on the gas are also an actual issues. Besides, by the author it was
determined that the current situation in the economy of Ukraine has a positive result – the long-awaited
implementation the energy saving technologies in industry, and also the realization the actual requirements
by the international financial agreements.

The author determined that the metaphysics of hope (the public expectations) is the basis of the civilized
nation-building on the basis of “person – the political hope – faith – science – technology – civil society – the
environmental imperative” through the stimulation of the positive changes in the society. The metaphysical
context of the phenomenon of ethno-national identity should become a permanently functioning “the public
barometer” for the employees of state and public organizations to determine the civil liability of the individual,
improving ethno-social rules of civilized social life, in particularly in market relations is analyzed.

 Key words: economy of hope, patriotism, Ukrainian idea, metaphysics of economy, national existence,
futurology.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
НА ОСНОВІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
У статті узагальнено теоретичні засади регулювання національної економіки на основі функцій

податкової політики в межах виявлення її конкурентних переваг. Запропоновано конкурентоспро-
можність податкової політики розуміти як сукупність переваг податкової системи, що містить і
уособлює загальний напрям податкової політики країни, яким вдало користується влада. До ознак
конкурентоспроможності податкової політики віднесено: відповідність цілей податкової політики
соціально-економічному становищу країни, її регіонів; стабільність законодавчої бази у сфері опо-
даткування; рівень податкової культури; прозорість податкової системи та оподаткування; про-
стота адміністрування податків; ефективність надання податкових преференцій; порівняність
умов оподаткування з іншими країнами. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності
податкової політики в межах розкриття її конкурентних переваг.

Ключові слова: національна економіка, податкова політика, конкурентоспроможність податко-
вої політики, податкова культура, податкова система.

І. Вступ
У сучасних умовах господарювання еконо-

міка України особливо потребує державної під-
тримки. Ця підтримка має проявлятися у гнуч-
кому державному регулюванні та формуванні
конкурентоспроможної податкової політики.
Формування такої політики є ключовим завдан-
ням, яке стоїть перед урядовцями і має бути
вирішено за допомогою реформування фіска-
льної системи країни. 1

Сьогодні українським підприємствам дово-
диться функціонувати у складних умовах, коли
вони втратили російські ринки збуту, але ще не
готові вийти на європейські ринки. Ця ситуація
призвела до того, що майже в кожній галузі
народного господарства у 2014–2015 рр. відбу-
вся спад виробництва та зменшення прибутку.
Особливо потерпають ті підприємства, що були
однією із ланок складного виробничого проце-
су, наприклад, літакобудування. З метою зни-
ження податкового навантаження на підприєм-
ства, що й без цього несуть збитки, необхідно
обґрунтувати вектор конкурентоспроможності
податкової політики, в основі якої акцентовано
на автономній регуляторній, а не фіскальній
функції.

Проблему формування конкурентоспромож-
ної політики у своїх наукових працях висвітлюва-
ло чимало науковців, серед яких такі: К. Баляба,
Є. Богатирьова, О. Бозуленко, З. Варналій, О. Гу-
сак, С. Маринчук, П. Мельник, О. Ревенко, А. Со-
коловська, М. Соловей, Л. Тарангул, Н. Фро-
лова, І. Цап та ін. Незважаючи на велику кіль-
кість публікацій, питання формування конку-
рентоспроможної податкової політики та її
вплив на регулювання національної економіки
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залишається недостатньо вивченим. Це й зу-
мовлює актуальність теми дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – охарактеризувати теоретичні

засади регулювання національної економіки на
основі податкової політики та її конкурентосп-
роможності. Відповідно до мети визначено такі
завдання: окреслити теоретичні засади органі-
зації процесу регулювання національної еко-
номіки  на основі податкової політики; встано-
вити ознаки конкурентоспроможності податко-
вої політики; запропонувати шляхи підвищення
конкурентоспроможності податкової політики.

ІІІ. Результати
Відомо, що податкова політика здійснює дві

основні функції: фіскальну та регуляторну.
Водночас, у процесі формування податкової
політики уряди різних країн ставлять перед со-
бою різні пріоритети, відштовхуючись від двох
принципів: 1) фіскальної достатності; 2) стиму-
лювання розвитку національної економіки. До
того ж, важливим питанням у процесі форму-
вання податкової політики є збалансування
бюджетних витрат. Наприклад, фінансування
медичних послуг має здійснюватися за рахунок
бюджетних коштів лише за умови, що це пер-
винна медична допомога. Цю практику засто-
совують у всьому світі, крім України. У всіх
країнах існує медичне страхування, яке в нашій
державі не набуло поширення й досі. Що сто-
сується освіти, то перенасиченість фахівцями з
вищою освітою стала реальною проблемою
сьогодення, яка проявляється в тому, що ці
фахівці отримують заробітну плату нижчу, ніж
робітники, які мають середню освіту. З цього
можна зробити висновки, що держава витрачає
значні кошти на підготовку фахівців, що не ма-
ють попиту на ринку праці.
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Сьогодні перед урядом постає завдання
сформувати податкову політику таким чином,
щоб відновити ефективність національної еко-
номіки й дати суттєвий поштовх для розвитку
країни загалом. З цією метою необхідно рефо-
рмувати податкову систему таким чином, щоб
вона була націлена тільки на стимулювання
зростання економіки країни. Так, на думку
Н. Фролової в основі конкурентоспроможної
податкової політики лежить ефективна ставка
оподаткування капіталу, і чим вона нижча, тим
більше вона стимулює розвиток підприємницт-
ва і, відповідно, національної економіки [8,
с. 49]. На відміну від Н. Фролової економісти
О. Данілов та Т. Паєнтко зазначають, що бю-
джетно-податкову політику не можна розгляда-
ти як фактор розвитку національної економіки.
Ця політика є засобом впливу держави на еко-
номіку і може як стимулювати, так і стримувати
економічне зростання [4, c. 24]. Крім того, різ-
ниця у формуванні та реалізації податкової по-
літики формують загальний вектор податкової
конкуренції в контексті міждержавної та внутрі-
шньодержавної взаємодії суб’єктів оподатку-
вання. Саме тому узгодження податкових прин-
ципів та загальних засад оподаткування потре-
бують не тільки соціально-економічні аспекти
розвитку країни, а й міжнародного простору за-
галом. Отже, потенціал конкурентоспроможно-
сті національної економіки у міжнародному
просторі формується й під впливом рівня кон-
курентоспроможності податкової політики.

Зазначимо, що голова Європейського еко-
номічного та соціального комітету Гьоке Фре-
ричс у своїй доповіді в Брюсселі 25 квітня
2002 р. запевняв, що податкова конкуренція
може проявлятися двома способами. З одного
боку, податкова політика країни може бути про-
зорою для всіх учасників як резидентів, так і не
резидентів, що зробить цю країну більш інвес-
тиційно привабливою. З іншого – в податковій
політиці можливі винятки з правил для певних
підприємств і галузей, що дає їм певні переваги
перед іншими суб’єктами оподаткування та
змогу зберегти національну економіку [7, c. 73].
Отже, податкова політика в контексті власної
конкурентоспроможності виступає одночасно
інструментом формування інвестиційної при-
вабливості національної економіки та внутрі-
шнім регулятором її розвитку.

Для українських реалій, звичайно, логічніше
формувати податкову політику, яка б захищала
національну економіку й обмежувала входжен-
ня на український ринок іноземних компаній,
що мають на меті саме спекулятивну діяль-
ність. При цьому Гьоке Фреричс називав таку
політику непрозорою, зауваживши, що вона
заважає розвитку досконалої конкуренції [7,
c. 73]. На думку голови Європейського Еконо-
мічного та соціального комітету, підприємства
та галузі народного господарства мають конку-
рувати між собою за допомогою впровадження
нових технологій та випуску якісної продукції, а

не за рахунок державних преференцій. Перші
етапи відкриття національної економіки зовні-
шньому ринковому середовищу призведуть до
цінових шоків і, тим самим, до збитковості
представників неконкурентоспроможного сек-
тору економіки, але, оскільки її система відкри-
та, має внутрішній потенціал та адаптивні
зв’язки, це дасть змогу трансформувати звичні
торговельні зв’язки у більш конкурентоспромо-
жні та стабільні.

Отже, формування української податкової
політики повинно оптимізувати механізм на-
дання податкових пільг певній галузі задля
створення умов її розвитку, оскільки воно від-
бувається під натиском представників власни-
ків підприємств тієї чи іншої галузі, що лобію-
ють певні бізнес інтереси у парламенті.

Погоджуємося з Є. Богатирьовою, що подат-
кова політика має як спільні цілі з іншими ви-
дами державної політики, так і свої власні цілі.
До спільних автор [1] відносить оптимальний
перерозподіл ВВП між галузями народного гос-
подарства, соціальними групами населення,
територіями; досягнення стабільного економіч-
ного розвитку; зростання добробуту населення.
Що ж стосується власних цілей податкової по-
літики, то до них належать: наповнення держа-
вного й місцевих бюджетів податковими надхо-
дженнями, збалансування цих надходжень;
збалансування інтересів держави та платників
податків, а також населення та підприємств [1].

При цьому Є. Богатирьова зазначає, що
ключовими завданнями при формуванні подат-
кової політики є саме узгодження інтересів
суб’єктів податкової системи [1] як у межах на-
ціональної економіки, так і ззовні. На нашу ду-
мку основним завданням, яке має виконувати
податкова політика, є регулювання національ-
ної економіки, конкурентоспроможність якої
залежить і від здійснення конкурентоспромож-
ної податкової політики в державі. Щодо інте-
ресів суб’єктів оподаткування, Н. Фролова за-
значає, що різні політичні сили формують по-
даткову політику відповідно до власних інтере-
сів і зовсім не прагнуть до врахування інтересів
народу [8, с. 54]. Отже, питання узгодженості
будь-яких соціально-економічних процесів, у
сфері оподаткування зокрема, передбачають їх
окремим комерційним інтересам.

На нашу думку, податкову політику повинна
формувати Державна фіскальна служба само-
стійно, і сам цей орган має бути незалежним,
як Національний банк України. В іншому випад-
ку, ситуація не зміниться: податкова система
України залишиться непрозорою та нестабіль-
ною, владні структури використовуватимуть
податкові регулятори національної економіки
та підкорювати їх цілі особистим. Таким чином,
автономія оподаткування сприятиме зниженню
суб’єктного впливу і, тим самим, корупції та
шахрайству в країні.

Отже, питання сьогодення: формування
конкурентоспроможної податкової політики на
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засадах її автономії від натисків, нецільового
використання та лобіювання окремих інтересів.
Слід зазначити, що поняття “конкурентоспро-
можністо податкової політики” на макрорівні
розглянуто такими науковцями, як О. Бозулен-
ко [2], О. Гусак [3], С. Маринчук [5]. У науковій
літературі більше приділено уваги принципам і
цілям формування податкової політики [6] і зо-
всім мало робіт присвячено внутрішній конку-
рентоспроможності податкової політики, досяг-
нення якої формує потенціал інвестиційної
привабливості економіки країни, що в умовах її
стагнації вкрай потрібно.

Внутрішню конкурентоспроможність подат-
кової політики слід розуміти як певний потен-
ціал розвитку фіскальної системи, який може
досягти держава, виходячи з податкоспромож-
ності підприємств і населення, інвестиційної
привабливості, рівня розвитку національної
економіки тощо. Тобто, це певна сукупність пе-
реваг податкової системи, яка містить та уо-
соблює загальний вектор податкової політики
країни, яким вдало користується влада. Ці по-
даткові переваги також залежать від державної
економічної політики й відіграють ключову роль
у регулюванні національної економіки.

У свою чергу, науковець С. Маринчук визна-
чив набір параметрів, що характеризують кон-
курентний рівень оподаткування в країні. До
них віднесено такі: розмір країни; кількість на-
селення країни; рівень ВВП країни; рівень інте-
грації економіки країни; технологічний рівень
розвитку країни; рівень іноземних інвестицій;
показник відношення імпорту до експорту краї-
ни; рівень податкового навантаження; умови
ведення бізнесу; наявність вільних економічних
зон; дохідність бюджету країни; рівень життя
населення [5, с. 24–25]. Аналізуючи параметри
конкурентоспроможності, визначені С. Марин-
чуком, можна зазначити, що розмір країни та
кількість населення країни, на наш погляд, не є
ключовими у визначенні конкурентоспромож-
ності оподаткування в країні. Це можна поясни-
ти тим, що площа країни не передбачає більш
виграшної конкурентної позиції. Потенціальний
конкурентний рівень оподаткування в країні
можна визначити такими відносними показни-
ками, як густонаселеність, якісний склад насе-
лення, рівень зайнятості, показник демографі-
чного старіння, ВВП на душу населення тощо.

Враховуючи результати дослідження С. Ма-
ринчука та їх апробацію, можна визначити такі
ознаки конкурентоспроможності податкової по-
літики: відповідність цілей податкової політики
соціально-економічному становищу країни, її
регіонів; стабільність розробленої законодавчої
бази у сфері оподаткування; рівень податкової
культури; прозорість податкової системи та
оподаткування; простота адміністрування по-
датків; ефективність надання податкових пре-
ференцій; порівняність умов оподаткування з
іншими країнами. Як результат, дія конкурен-
тоспроможності податкової політики зумовлює

рівень таких показників, як: щорічний приріст
ВВП (ВРП); розширене відтворення населення;
рівень життя населення; легкість ведення біз-
несу; інвестиційна привабливість країни та
окремих її регіонів, секторів економіки; рівень
технологічного розвитку країни; позитивне са-
льдо платіжного балансу. Отже, зазначені
ознаки конкурентоспроможності податкової по-
літики напряму пов’язані з рівнем розвитку на-
ціональної економіки та державною економіч-
ною політикою. Розглянемо кожну із зазначе-
них ознак більш детально.

1. Відповідність цілей податкової політики
соціально-економічному становищу країни, її
регіонів. У контексті зазначеного йдеться про
механізм цілепокладання в межах реалізації
податкової політики, де розглядають цілі-
вектори та цілі-результати податкової політики.
Цілі-вектори наділяють податкову політику
ознаками конкурентоспроможності, націленими
та підкореними цілям соціально-економічного
розвитку держави. Цілі-результати податкової
політики націлені на формування системи фі-
нансового забезпечення виконання цілей-
векторів.

2. Законодавча база у сфері оподаткування
є ключовим елементом формування податкової
політики. Від якості розробленої законодавчої
бази залежить вся робота фіскальної служби
та ефективність податкової системи. Значну
роль відіграє стабільність законодавства у
сфері оподаткування, що пов’язано з негатив-
ним сприйняттям платниками податків частих
змін нормативно-правової бази в результаті
появи труднощів у процесі адаптації до них. Це
особливо стосується запровадження нових по-
датків, їх умови справляння, оскільки це дез-
орієнтує суб’єктів підприємництва, які, розроб-
ляючи бізнес-плани, не можуть врахувати всі
витрати через зміну податкового законодавст-
ва. Те ж саме стосується іноземних інвесторів,
що досить довго вивчають особливості оподат-
кування об’єкта інвестування і можливі супутні
зміни податкового законодавства, зокрема, у
бік збільшення податкового тиску, можуть зни-
зити його інвестиційну привабливість.

3. Рівень податкової культури передбачає
обізнаність платників податків у сфері податко-
вого законодавства та сумлінне ставлення до
сплати податків. Податкова культура визнача-
ється рівнем національної свідомості та довіри
населення до уряду. Щоб досягти високого рів-
ня податкової культури слід не тільки інформу-
вати населення про необхідність сплати подат-
ків, і доводити, що бюджетні кошти використо-
вують за цільовим призначенням. Для цього
слід формувати прозору бюджетну систему, що
дасть змогу публічно контролювати викорис-
тання бюджетних асигнувань розпорядниками
всіх рівнів.

4. Прозорість податкової системи передба-
чає, що кожен з платників податків (резиденти
й нерезиденти) мають доступ до інформації,
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яким чином відбувається адміністрування по-
датків. При цьому фіскальна служба має нада-
вати звіти про свою діяльність та обсяг подат-
кових надходжень для загального ознайомлен-
ня. Прозорість зумовлює відсутність будь-яких
можливостей ухилитися від сплати податків.

5. Простота адміністрування податків – усім
платникам зрозумілий механізм нарахування та
стягнення податків, при цьому, сам процес
сплати податків має бути простим. З цією ме-
тою має працювати система єдиного вікна, що
спростить механізм адміністрування податків.
Наразі в Україні система єдиного вікна у сфері
оподаткування використовується не досить ак-
тивно.

6. Ефективність надання податкових пре-
ференцій розглянуто в контексті соціального та
економічного розвитку, а саме: в роботі [9] по-
дано аналіз існуючих методик оцінювання ефе-
ктивності заходів податкового стимулювання,
зокрема: бюджетна ефективність, соціальна
ефективність і економічна ефективність пільго-
вого оподаткування. Зауважено, що доцільність
податкових преференцій двозначна й потребує
жорсткого контролю з позиції визначення супу-
тніх податкових витрат. Це пояснюється тим,
що податкові преференції в Україні використо-
вують не за призначенням та не за суттю, а
виключно з метою задоволення окремих коме-
рційних інтересів, що деформує структуру кон-
куренції на ринку. На наш погляд, використання
податкових преференцій обґрунтовано на пер-
шому етапі життєвого циклу бізнесу або
суб’єкта господарювання, проте на інших ета-
пах спотворює їх конкурентні переваги і, тим
самим, сприяє розвитку нечесної конкуренції на
ринку.

7. Порівнянність умов оподаткування з ін-
шими країнами. З метою досягнення всіх пере-
ваг вільної торгівлі, пересування капіталу та
населення в контексті міжкордонного простору,
умови оподаткування потребують відповідності
та урегульованості з умовами оподаткування
країн, чиї кордони для України відкриті. Мова
не йде про формування ідентичних податкових
систем, оскільки це зруйнує природно розвине-
ну державну систему, в результаті податкові
новації можуть не прижитися. Крім того, задля
досягнення додаткових конкурентних переваг
недоречно встановлювати наднизькі податкові
ставки тощо, оскільки це призведе до конфлікту
інтересів з іншими країнами. Втім повинні бути
обґрунтовані та встановлені такі умови оподат-
кування, в результаті прояву яких функції пода-
тків були б націлені на формування сприятли-
вого середовища для притоку капіталу, трудо-
вих ресурсів, ведення бізнесу в країні.

Щодо результатів впливу конкурентоспро-
можності податкової політики, то приріст ВВП є
ознакою ефективності функціонування націо-
нальної економіки. Якщо не відбувається зрос-
тання ВВП країни, державне регулювання еко-
номіки, у тому числі й податкове регулювання,

є неефективним. В умовах, сприятливих для
ведення підприємницької діяльності, валовий
продукт буде мати приріст, а за умов збільшен-
ня кредитного відсотка та ставки оподаткуван-
ня його значення залишиться сталим або при-
ріст ВВП буде від’ємним.

Розширене відтворення забезпечує наяв-
ність економічно активного населення, яке ви-
ступає платниками податків. Це збільшує мож-
ливості податкової системи щодо акумуляції
податкових надходжень не за рахунок підви-
щення податкової ставки, а за рахунок впрова-
дження нових податків та розширення податко-
вої бази.

Високий рівень життя населення є і резуль-
тативним показником конкурентоспроможності
податкової політики. Він вказує на те, що
особа, яка сумлінно сплачує податки, здатна
забезпечити себе необхідними засобами для
існування, а не обмежувати себе у предметах
першої необхідності, як це відбувається у
країнах з низьким рівнем життя.

Легкість ведення бізнесу є результатом кон-
курентоспроможності податкової політики, оскі-
льки ця політика має за мету максимізувати
фіскальні надходження за рахунок саме ефек-
тивної економіки. Спочатку держава має нада-
вати пільги в оподаткуванні для підприємств,
що тільки починають свою діяльність і не в
змозі сплачувати значні обсяги податкових зо-
бов’язань. Потім податковий тиск зростає про-
порційно економічному зростанню підприємця.
Легкість ведення бізнесу також залежить від
складності процедури відкриття власної справи
та кількості звітності, що її має подавати під-
приємство або приватний підприємець до фіс-
кальних органів. Форми цієї звітності мають
бути доступними, простими й зрозумілими для
кожного платника податків.

Інвестиційна привабливість: податкова полі-
тика формується таким чином, щоб вона була
зрозумілою інвесторам з інших країн, які готові
інвестувати кошти в національну економіку, та
не суттєво відрізнялася від їх вітчизняних по-
даткових умов. Це стосується прозорості пода-
ткового законодавства та відсутності префере-
нцій, що застосовуються вибірково для конкре-
тних підприємств при формуванні податкової
політики. Забезпечення рівних умов оподатку-
вання для всіх гравців на ринку є однією з важ-
ливих умов при формуванні сприятливого інве-
стиційного клімату. Н. Фролова зазначає, що
сьогодні в світі основною тенденцією є доско-
нала податкова конкуренція та кількість офшо-
рних зон, що приховують податкову інформа-
цію про своїх платників від інших країн змен-
шується [8, c. 58].

Високий рівень технологічного розвитку
країни передбачає, що уряд стимулює діяль-
ність високотехнологічних галузей, у тому числі
шляхом зниження рівня оподаткування, або за
допомогою надання пільг підприємствам, що
впроваджують нові технології у виробництво.
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 Позитивне сальдо платіжного балансу є
ознакою конкурентоспроможності податкової
політики, оскільки здатність експорту перева-
жати над імпортом передбачає, що формуючи
податкову політику, уряд акцентує увагу не на
фіскальній достатності, а на регуляторній фун-
кції податків. Кінцева мета податкової політики
– підвищити ефективність національної еконо-
міки, що, відповідно, забезпечить зростання
експорту та вихід на міжнародні ринки.

Враховуючи результати проведеного дослі-
дження та з метою підвищення рівня конкурен-
тоспроможності податкової політики в Україні,
на наш погляд, необхідно вжити таких заходів:
визначити та встановити науково-практичний
зв’язок між ознаками конкурентоспроможності
національної економіки та конкурентоспромож-
ністю податкової політики; визначити критерії
податкової політики, коригування яких вплива-
тиме на інвестиційну привабливість економіки
країни; підпорядкувати цілі податкової політики
внутрішнім цілям соціально-економічного роз-
витку держави та узгодити з цілями оподатку-
вання інших країн-партнерів; розвивати прогре-
сивну систему оподаткування за принципами
прозорості та доступності; спрощувати систему
адміністрування податків за кількісними та які-
сними показниками шляхом подальшого розви-
тку електронного оподаткування.

IV. Висновки
У статті окреслено теоретичні засади регу-

лювання національної економіки на основі по-
даткової політики. Визначено основні цілі та
ключові завдання податкової політики в кон-
тексті її конкурентоспроможності. Розглянуто
поняття “конкурентоспроможність податкової
політики” та обґрунтовано характерні їй ознаки:
стабільність законодавчої бази у сфері оподат-
кування; рівень податкової культури; прозорість
податкової системи; простота адміністрування
податків; приріст ВВП країни; розширене від-
творення населення; рівень життя населення;
легкість ведення бізнесу; інвестиційна приваб-
ливість; рівень технологічного розвитку країни;
позитивне сальдо платіжного балансу. Запро-
поновано шляхи підвищення конкурентоспро-
можності податкової політики, які дадуть змогу
сформувати ефективну та відповідну потребам
національної економіки податкову політику. За-
пропоновані заходи мають носити системний
характер та ґрунтуватися на науковому підході
щодо встановлення взаємозв’язків між конку-
рентоспроможністю національної економіки та

конкурентоспроможністю податкової політики
держави.
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Скорынин А. П. Теоретические основы регулирования национальной экономики на основе
налоговой политики и ее конкурентоспособности

В статье обобщены теоретические основы регулирования национальной экономики на основе
функций налоговой политики в рамках выявления ее конкурентных преимуществ. Предложено кон-
курентоспособность налоговой политики понимать как совокупность преимуществ налоговой
системы, которая содержит и олицетворяет общий вектор налоговой политики государства,
которым удачно пользуется власть. К признакам конкурентоспособности налоговой политики
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отнесены: соответствие целей налоговой политики социально-экономическому положению госу-
дарства, ее регионов; стабильность законодательной базы в сфере налогообложения; уровень
налоговой культуры; прозрачность налоговой системы и налогообложения; простота админист-
рирования налогов; эффективность предоставления налоговых преференций сопоставимость
условий налогообложения с другими странами. Предложены пути повышения конкурентоспособно-
сти налоговой политики в пределах раскрытия ее конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: национальная экономика, налоговая политика, конкурентоспособность нало-
говой политики, налоговая культура, налоговая система.

Skorynin A. Theoretical Foundations Regulation of the National Economy Based on Tax Policy
and Competitiveness

The article summarizes the theoretical principles of the regulation of the national economy through tax
policy functions within identify its competitive advantage. A competitive tax policy understood as a set of tax
benefits systems that contain vector and represents total tax policy, which successfully uses power. Signs of
competitiveness of tax policy include: the objectives of tax policy socio-economic situation of the country, its
regions; stability of the legal framework in the field of taxation; level of tax culture; transparency of the tax
system and taxation; ease of tax administration; the effectiveness of tax preferences; comparable tax rules
with other countries.

It was determined that the effect of competitive tax policy determines the level of such factors as: the
annual GDP (GRP); expanded reproduction of the population; standard of living; ease of doing business;
investment attractiveness of the country and its individual regions, sectors of the economy; technological
development of the country; a positive balance of payments. Indicated that the internal competitiveness of
tax policy should be understood as a kind of fiscal capacity that it can reach a state based on the fiscal
capacity of enterprises and population, investment attractiveness, development of the national economy and
more. The study suggested ways to improve the competitiveness of tax policy within the disclosure of its
competitive advantages.

Key words: national economy, tax policy, competitive tax policy, tax culture and tax system.
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

УДК 339.9:332.1

С. М. Капталан
аспірант

Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ РЕГІОНІВ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті досліджено процес розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Проведено

рейтингове оцінювання за показниками зовнішньоекономічних зв’язків на регіональному рівні Украї-
ни. Проаналізовано динаміку та структуру обсягів експорту й імпорту товарів за регіонами Украї-
ни за січень-квітень 2014–2015 рр. Визначено напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у ре-
гіонах України, які передбачають активізацію та підвищення експорту. Узагальнено, що ефектив-
ний розвиток експортної діяльності має потребу в нарощуванні експортного потенціалу, здійснен-
ні модернізації виробництва інноваційними засобами й організації виробництва широкого спектра
конкурентоспроможної продукції українських та зарубіжних виробників.

Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, регіональні рівні, експорт, імпорт, аналіз, динаміка,
структура, розвиток.

І. Вступ
У сучасних умовах швидкого розвитку осно-

вним напрямом перебудови регулювання зов-
нішньоекономічної діяльності в Україні є лібе-
ралізація всіх форм міжнародних економічних
відносин. Орієнтація національного господарс-
тва на ринкові інструменти регулювання соціа-
льно-економічних процесів і лібералізацію зов-
нішньоекономічних відносин як країни, так і її
регіонів визначає пріоритетні напрями економі-
чних реформ, одночасно збільшуючи супереч-
ності між національними й регіональними еко-
номічними інтересами, основним з яких є мак-
симальна реалізація конкурентних переваг
країни та її регіонів у міжнародному поділі пра-
ці, і економічним суверенітетом та рівнем еко-
номічної безпеки. На території України формує-
ться й активно розвивається складна система
ринків, у якій разом із національним ринком
активно функціонують регіональні. У межах
регіональних ринків окреслюються локальні
товарні ринки. Таким чином, на сучасному ета-
пі розвитку економіки України, центри тяжіння
економічної діяльності повинні перейти із наці-
онального на регіональний рівень.1

Питання забезпечення реалізації зовніш-
ньоекономічної політики на регіональному рівні
висвітлено в працях українських науковців:
С. О. Білої, М. П. Бутка, Л. Б. Вардомського,
З. С. Варналія, В. М. Гейця, І. Й. Гладія, М. І. До-
лішнього, Б. Т. Кліяненка, Ю. Г. Козака, В. А. Крав-
ченка, Н. О. Кухарської, В. І. Ляшенка, Ю. В. Ма-
когона, В. М. Осипова, В. І. Пила, В. В. Третяк,
М. Г. Чумаченка та ін.
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Напрями розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків на регіональному рівні перебувають у
сфері наукового дослідження, що свідчить про
актуальність обраної теми.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження етапів розвитку

та сучасного стану зовнішньоекономічних
зв’язків регіонів, проведення аналізу експорту-
імпорту товарів за регіонами й визначення на-
прямів розвитку їх діяльності.

ІІІ. Результати
Принципами здійснення зовнішньоекономіч-

ної діяльності в Україні законодавством визна-
чено: суверенітет народу України у здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності; свободу зов-
нішньоекономічного підприємництва; юридичну
рівність та недискримінацію, верховенство за-
кону; захист інтересів суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності; еквівалентність обміну;
неприпустимість демпінгу при ввезенні та ви-
везенні товарів.

Процес розвитку зовнішньоекономічної дія-
льності (ЗЕД) в Україні поділяють на три етапи.

Перший (1918–1987 рр.) – радянські роки.
Зовнішньоекономічні зв’язки колишнього Ра-
дянського Союзу в цей період розвивались по-
різному, наприклад, в роки “холодної” війни
менш інтенсивно. Загалом в період 1960–1985 рр.
обсяги зовнішньоторговельного обігу мали
стабільну тенденцію до зростання. Починаючи
з середини 1980-х рр., обсяги зовнішньоторго-
вельного обігу почали різко скорочуватись.
Оскільки основною формою міжнародного еко-
номічного співробітництва за часів СРСР була
міжнародна торгівля, відчуження безпосеред-
ніх виробників від зовнішніх ринків, підприємст-
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ва не мали права безпосередньо виходити на
зовнішні ринки [1, с. 95].

Другий етап (1987–1991 рр.) – роки перебу-
дови економіки. Для цього етапу характерні
ліквідація державної монополії на зовнішню
торгівлю та зміна принципів організації управ-
ління ЗЕД. Відбувалась перебудова зовнішньо-
торгового апарату на рівні підприємств, регіо-
нів і країни в цілому. Розширено права мініс-
терств і відомств, об’єднань і підприємств для
виходу на зовнішній ринок, встановлення пря-
мих зв’язків, розвитку виробничої й науково-
технічної кооперації. Головним чином Пробле-
ми цього етапу були зумовлені тим, що підпри-
ємства, отримавши право виходу на зовнішній
ринок, не володіли належним досвідом веден-
ня експортно-імпортних операцій, достатніми
знаннями в галузі ділових відносин і етиці між-
народного бізнесу [1, с. 96].

Третій етап (1991 р. – по теперішній час).
Період реформування й ЗЕД, її управління в
Україні як суверенній державі. Відбувається
формування законодавчої бази у сфері зовні-
шньоекономічної діяльності, спостерігається
зростання обсягів зовнішньоторговельного обі-
гу, розширюється географія зовнішньоекономі-
чних зв’язків [2, с. 67].

Однак, в Україні існує чимало проблем у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, оскіль-
ки структура зовнішньоторговельного обігу, як і
раніше, має переважно сировинний характер, а
імпорт все ще залишається нераціональним,
недостатньо ефективно застосовуються нові
форми міжнародної економічної діяльності,
зокрема такі, як спільні підприємства з інозем-
ним капіталом. Великої уваги вимагають і такі
питання, як створення стабільної правової ба-
зи, сприятливого інвестиційного клімату, ефек-
тивної системи управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю на рівні підприємства, підви-
щення якості експортної продукції і багато ін-
ших. В усіх країнах світу, особливо з перехід-
ною економікою, де економічні відносини не-
стабільні, державне втручання в розвиток зов-
нішньоекономічної діяльності є об’єктивною
необхідністю.

Державне регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності здійснюється методом розробки і
реалізації державної зовнішньоекономічної по-
літики. У сучасних умовах зовнішньоекономічна
політика – це система заходів, спрямованих на
найбільш сприятливий розвиток економічних,
науково- технічних, виробничих зв’язків із зару-
біжними країнами, поглиблення й розширення
участі України у міжнародному поділі праці з
метою вирішення стратегічних завдань соціаль-
но-економічного розвитку країни [3].

Метою регулювання зовнішньоекономічної
діяльності України є: забезпечення збалансо-
ваності економіки й рівноваги внутрішнього ри-
нку країни; стимулювання прогресивних ринко-
вих структурних змін в економіці; створення

сприятливих умов для входження економіки
України до системи міжнародного поділу праці.

З метою забезпечення економіки та рівнова-
ги регіонів країни необхідно розвивати їх зов-
нішньоекономічні зв’язки. Основними видами
зовнішньоекономічної діяльності є: зовнішня
торгівля (експорт, імпорт товарів, послуг); нау-
кова, науково-технічна, виробнича, навчальна
та інша кооперація з іноземними суб´єктами
господарської діяльності; міжнародні фінансові
операції й операції з цінними паперами; креди-
тні та розрахункові операції між суб’єктами зо-
внішньоекономічної діяльності; спільна підпри-
ємницька діяльність, що включає створення
спільних підприємств, проведення спільних
господарських операцій, спільне володіння
майном; підприємницька діяльність, пов’язана
з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торго-
вельних марок та інших нематеріальних
об’єктів власності; організація та здійснення
діяльності в галузі проведення виставок, ярма-
рок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та
інших подібних заходів, які здійснюються на
комерційній основі; товарообмінні (бартерні)
операції; орендні операції; операції з придбан-
ня, продажу, обміну валюти на валютних аукці-
онах, біржах, міжбанківському валютному рин-
ку; роботи на контрактній основі фізичних осіб;
інші види зовнішньоекономічної діяльності, не
заборонені чинним законодавством [8, с. 421].

Забезпечення економічної безпеки на регіо-
нальному рівні пов’язане також з тим, що різні
регіони перебувають на різних рівнях розвитку
економіки. Значна диференціація регіонів краї-
ни сама по собі виступає значною внутрішньою
загрозою економічній безпеці, посилює дифе-
ренціацію регіонів країни стосовно можливос-
тей реалізації їх експортних потенціалів, інвес-
тиційної привабливості, ступеня залежності від
імпорту на території регіону.

У сучасних ринкових умовах важливим за-
вданням кожної країни є підвищення обсягів
експорту продукції власного виробництва на
світовому ринку та збільшення прямих інозем-
них інвестицій. Наша держава не є винятком у
вирішенні цього питання. Україна націлена на
більш ефективне включення до системи між-
народного поділу праці і світового товарообмі-
ну. Про це свідчить щорічне збільшення обсягів
експорту. Але все ж обсяг імпортних операцій
товарів перевищує обсяг їх експорту.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) зазвичай при-
скорюють темпи інноваційного розвитку регіо-
ну, сприяють активізації процесів локалізації та
формування мережевих компаній. Разом з тим
обсяги та динаміка інвестиційних потоків у ре-
гіон безпосередньо залежать від його інвести-
ційної привабливості. У більш привабливих ре-
гіонах інвестиційні проекти фінансуються зде-
більшого за рахунок коштів іноземних інвесто-
рів і фінансових установ, у менш привабливих
– за рахунок бюджетних коштів і власних кош-
тів суб’єктів господарювання.
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Використовуючи дані, які розміщені на сайті
Науково-дослідного центру індустріальних проб-
лем розвитку НАНУ, у табл. 1 наведено дина-

міку рейтингової оцінки за показниками зовніш-
ньоекономічних зв’язків на регіональному рівні
України за 2014–2015 рр.

Таблиця 1
Динаміка рейтингової оцінки за показниками зовнішньоекономічних зв’язків

на регіональному рівні України за 2014–2015 рр.*

Області
Січень-
грудень
2014 р.

Січень
2015 р.

Січень-
лютий
2015 р.

Січень–
березень
2015 р.

Відхилення
поточного рей-

тингу від
2014 р.

Відхилення
поточного рей-

тингу від
1 місяця
2015 р.

Відхилення
поточного рей-

тингу від
2 місяців
2015 р.

Вiнницька 8 9 7 8 0 1 –1
Волинська 14 10 10 10 4 0 0
Днiпропетровська 5 4 2 3 2 1 –1
Донецька 4 11 13 11 -7 0 2
Житомирська 10 14 15 14 -4 0 1
Закарпатська 15 17 11 9 6 8 2
Запорiзька 6 6 6 4 2 2 2
Івано-Франківська 19 21 21 23 -4 -2 -2
Київська 21 19 20 21 0 -2 -1
Кiровоградська 3 5 4 7 -4 -2 -3
Луганська 17 23 25 25 -8 -2 0
Львiвська 12 15 14 16 -4 -1 -2
Миколаївська 2 2 5 2 0 0 3
Одеська 7 7 8 6 1 1 2
Полтавська 18 12 16 17 1 -5 -1
Рiвненська 22 18 18 24 -2 -6 -6
Сумська 25 24 22 15 10 9 7
Тернопiльська 16 8 9 13 3 -5 -4
Харкiвська 20 22 23 19 1 3 4
Херсонська 11 13 12 20 -9 -7 -8
Хмельницька 23 25 24 22 1 3 2
Черкаська 24 16 19 18 6 -2 1
Чернiвецька 9 3 3 5 4 -2 -2
Чернігівська 13 20 17 12 1 8 5
м. Київ 1 1 1 1 0 0 0

*Сформовано за даними, розміщеними на офіційному сайті Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку
Національної академії наук України [6].

Як видно, за 2014–2015 рр., центральний
регіон м. Київ посідав і посідає 1-ше місце,
найбільших негативних змін зазнали східні ре-
гіони, зокрема: Донецька область із 4-го спус-
тилась на 11-те місце; Луганська – із 17 го на
25-те місце. Також негативних змін зазнали
Херсонська область, яка спустилась із 11-го на
20-те місце.

Позитивні й сталі зміни спостерігаються у
Волинській області, яка піднялась із 14-го до
10-го місця й утримує такі позиції протягом чо-
тирьох місяців 2015 р. Закарпатська область
піднялась із 15-го до 9-го місця.

Проведений аналіз рейтингових оцінок не
показує повноцінної картини розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків на регіональному рівні,
оскільки занепад однієї області автоматично

підвищує рейтинг іншої області, при цьому роз-
витку в останній може не бути.

В основу зовнішньоекономічної діяльності
України покладено зовнішньоторговельні опе-
рації, які представлені експортом та імпортом
товарів та послуг.

Значна взаємозалежність регіонів України
від експорту і зростання імпорту, спрямованість
значної кількості стратегічно важливих україн-
ських підприємств на зовнішні ринки, потребу-
ють значного дослідження оцінювання, чіткого
розуміння механізмів забезпечення економіч-
ної безпеки регіонів країни загалом зовнішньо-
економічної безпеки зокрема.

Отже, використовуючи дані Державної служ-
би статистики України, у табл. 2 подано структу-
ру й динаміку обсягів експорту товарів за регіо-
нами України за січень-квітень 2014–2015 рр.

Таблиця 2
Аналіз структури й динаміки обсягів експорту товарів за регіонами України

за січень-квітень 2014–2015 рр.*
2014 р. 2015 р. Відхилення

Назва регіону
Тис. дол.
США

Питома
вага, %

Тис. дол.
США

Питома
вага, %

тис. дол.
США. % Струк-не, %

Україна 19188635,4 100 12495908,2 100,0 -6692727 -34,88 -
у тому числі  
Вiнницька 217915,4 1,1 238724,4 1,9 20809 9,55 0,8
Волинська 201617,3 1,1 207454,6 1,7 5837,3 2,90 0,6
Днiпропетровська 2883108,1 15,0 2280801,4 18,3 -602307 -20,89 3,3
Донецька 3445662,5 18,0 1234825,3 9,9 -2210837 -64,16 -8,1
Житомирська 220531,2 1,1 153010,6 1,2 -67520,6 -30,62 0,1
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Продовж. табл.2
Закарпатська 449986,8 2,3 381818,0 3,1 -68168,8 -15,15 0,8
Запорiзька 1274415,8 6,6 1030938,1 8,3 -243478 -19,11 1,7
Івано-Франківська 146596,0 0,8 113943,5 0,9 -32652,5 -22,27 0,1
Київська 627660,0 3,3 489217,7 3,9 -138442 -22,06 0,6
Кiровоградська 272868,0 1,4 149499,4 1,2 -123369 -45,21 -0,2
Луганська 1019612,1 5,3 33358,2 0,3 -986254 -96,73 -5
Львiвська 460194,0 2,4 325745,0 2,6 -134449 -29,22 0,2
Миколаївська 632262,6 3,3 397314,6 3,2 -234948 -37,16 -0,1
Одеська 639191,9 3,3 542368,3 4,3 -96823,6 -15,15 1
Полтавська 804624,8 4,2 507498,8 4,1 -297126 -36,93 -0,1
Рiвненська 164092,3 0,9 125007,9 1,0 -39084,4 -23,82 0,1
Сумська 234934,6 1,2 177695,4 1,4 -57239,2 -24,36 0,2
Тернопiльська 100631,3 0,5 117135,5 0,9 16504,2 16,40 0,4
Харкiвська 660351,5 3,4 381706,2 3,1 -278645 -42,20 -0,3
Херсонська 111807,5 0,6 75643,0 0,6 -36164,5 -32,35 0
Хмельницька 140748,6 0,7 126909,1 1,0 -13839,5 -9,83 0,3
Черкаська 209485,0 1,1 165551,7 1,3 -43933,3 -20,97 0,2
Чернiвецька 36471,9 0,2 40345,0 0,3 3873,1 10,62 0,1
Чернігівська 222503,0 1,2 203822,8 1,6 -18680,2 -8,40 0,4
м. Київ 3939859,8 20,5 2926875,4 23,4 -1012984 -25,71 2,9

 *Сформовано за даними, розміщеними на офіційному сайті Державної служби статистики України [7], без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної опе-
рації, з урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.

Як видно, загальні обсяги експорту товарів
України за січень-квітень 2014–2015 рр. змен-
шилися на 34,8%, що свідчить про зменшення
доходів від продажу товарів іноземним спожи-
вачам, суб’єктам господарської діяльності на
регіональному рівні; нерозвиненість окремих
регіонів та країни в цілому. Найбільше змен-
шення обсягів експорту припало на східні регіо-
ни, зокрема в Луганській області експорт змен-
шився на 96,73%, Донецькій – на 64,16%, Хар-
ківській – на 42,2%, Дніпропетровській – на
20,89%.

Однак у західних регіонах відбулися позити-
вні зміни, зросли обсяги експорту в Тернопіль-

ській обл. на 16,4%, Чернівецькій – на 10,62%,
Волинській – на 2,9%, що свідчить про їх зов-
нішньоекономічні зв’язки. Також відбулися по-
зитивні зміни у Вінницькій області, в якій обсяги
експорту збільшилися на 9,5%.

Окрему увагу звернено на зменшення екс-
порту в м. Києві на 27,71%, яке за загальною
структурою експорту за січень–квітень 2015 р.
займає 23,4%, такі показники вкрай негативні
для сталого розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків.

Наочно структуру наведено на рис. 1, де
видно частку обсягів експорту за кожним регіо-
ном за січень-квітень 2015 р.

Рис. 1. Структура обсягів експорту товарів за регіонами України за січень–квітень 2015 р., % [7]

Як видно за структурою, саме східні регіони,
у яких відбулися зменшення обсягів експорту
товарів за січень-квітень 2014–2015 рр. займа-

ють найбільшу частку, зокрема: Дніпропетров-
ська область – 18,3%, Донецька – 9,9%, Запо-
різька – 8,3%. Експорт у цих регіонах переваж-
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но займала продукція металургійних підпри-
ємств, зокрема: чорні метали – 63,9%; вироби з
чорних металів – 9,8%; мідь і вироби з неї –
2,1%. Частка металургійної продукції в загаль-
ному експорті товарів області сягала близько
76%. Основним їх експортером були регіони
Російської Федерації, їх частка становила
65,7%. Очевидно, що розвиток зовнішньоеко-
номічних зв’язків цих регіонів найближчим ча-

сом неможливий, тому необхідно акцентувати
свою увагу на пошуці напрямів розвитку зовні-
шньоекономічних зв’язків у західних, північних і
південних регіонах та виходити на регіони країн
Європейського Союзу.

Проведено аналіз структури й динаміки об-
сягів імпорту товарів за регіонами України за
січень–квітень 2014–2015 рр. (табл. 3).

Таблиця 3
Аналіз структури і динаміки обсягів імпорту товарів за регіонами України

за січень-квітень 2014–2015 рр. *
2014 р. 2015 р. Відхилення

Назва регіону Тис. дол.
США

Питома
вага, %

Тис. дол.
США

Питома вага,
%

Тис. дол.
США % Струк-не, %

Україна 18838002,12 100,0 11898353,22 100,0 -6939649 -36,84 -
 у тому числі     
Вiнницька 126845,9 0,7 93546,4 0,8 -33299,5 -26,25 0,1
Волинська 213227,8 1,1 166553,8 1,4 -46674 -21,89 0,3
Днiпропетровська 1370542,0 7,3 1008850,9 8,5 -361691 -26,39 1,2
Донецька 858576,2 4,6 391060,3 3,3 -467516 -54,45 -1,3
Житомирська 89876,6 0,5 70838,1 0,6 -19038,5 -21,18 0,1
Закарпатська 550897,5 2,9 331607,6 2,8 -219290 -39,81 -0,1
Запорiзька 503739,5 2,7 342326,4 2,9 -161413 -32,04 0,2
Івано-Франківська 151449,1 0,8 87677,1 0,7 -63772 -42,11 -0,1
Київська 1333190,1 7,1 788730,1 6,6 -544460 -40,84 -0,5
Кiровоградська 77252,6 0,4 37034,8 0,3 -40217,8 -52,06 -0,1
Луганська 449915,5 2,4 80222,6 0,7 -369693 -82,17 -1,7
Львiвська 752934,7 4,0 512979,6 4,3 -239955 -31,87 0,3
Миколаївська 210599,3 1,1 161822,5 1,4 -48776,8 -23,16 0,3
Одеська 821240,0 4,4 372658,2 3,1 -448582 -54,62 -1,3
Полтавська 343383,8 1,8 260926,9 2,2 -82456,9 -24,01 0,4
Рiвненська 72602,9 0,4 54163,9 0,5 -18439 -25,40 0,1
Сумська 158438,8 0,8 116261,1 1,0 -42177,7 -26,62 0,2
Тернопiльська 104816,5 0,6 79514,8 0,7 -25301,7 -24,14 0,1
Харкiвська 622724,4 3,3 374802,4 3,2 -247922 -39,81 -0,1
Херсонська 64154,8 0,3 46267,9 0,4 -17886,9 -27,88 0,1
Хмельницька 110084,4 0,6 73983,0 0,6 -36101,4 -32,79 0
Черкаська 144036,6 0,8 88474,2 0,7 -55562,4 -38,58 -0,1
Чернiвецька 32576,3 0,2 23917,6 0,2 -8658,7 -26,58 0
Чернігівська 165730,7 0,9 122565,5 1,0 -43165,2 -26,05 0,1
м. Київ 6887320,8 36,6 4365460,5 36,7 -2521860 -36,62 0,1

**Сформовано за даними, розміщеними на офіційному сайті Державної служби статистики України [7], без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної опе-
рації, з урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.

Як бачимо, загальні обсяги імпорту товарів
України за січень–квітень 2014–2015 рр. змен-
шились на 36,84%. Найбільше зменшення об-
сягів імпорту припало на східні регіони, зокре-
ма в Луганській області імпорт зменшився на
82,17%, Донецькій – на 54,45%, в Харківській –
на 39,81%, Дніпропетровській – на 26,39%.

У західних регіонах обсяги імпорту зменши-
лись, зокрема: у Тернопільській області на
24,14%, Чернівецькій – на 26,58%, Волинській
на 21,89%. Також зменшились обсяги імпорту у
Вінницькій області на 26,25%.

Зменшення обсягів імпорту у регіонах, з од-
ного боку, свідчить про зменшення попиту на
іноземні товари, зменшення платоспроможнос-
ті населення та суб’єктів господарювання, з
іншого – може спричинити розвиток власного
виробництва й збільшення обсягів експорту.

Загалом для сталого розвитку регіонів не-
обхідно розвивати як експорт, так і імпорт. Ці
показники взаємозалежні: якщо зростає імпорт,
переважно зростає й експорт [5].

На рис. 2 наведено обсяги експорту–імпорту
товарів регіонів України за січень–квітень
2015 рр.

Однак акцентувати увагу необхідно на роз-
витку експорту. Ефективний розвиток експорт-
ної діяльності має потребу в нарощуванні екс-
портного потенціалу, здійсненні модернізації
виробництва інноваційними засобами й органі-
зації виробництва широкого спектра конкурен-
тоспроможної продукції як українських фірм,
так і провідних іноземних виробників, насампе-
ред у галузі електроніки, електротехніки, засо-
бів зв’язку. Це завдання можна вирішити через
використання повною мірою встановлених на
законодавчому рівні, для окремих регіонів
України, спеціального інвестиційного й іннова-
ційного режимів, зокрема шляхом створення
необхідних організаційних і економіко-правових
умов для діяльності інноваційних та венчурних
фондів, кластерних і маркетингових компаній,
технопарків, регіональних та галузевих іннова-
ційних компаній [4, c. 139].
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Рис. 2. Обсяги ескорту–імпорту товарів за регіонами України за січень-квітень 2015 р. [7]

IV. Висновки
За результатами проведеного дослідження

зроблено такі висновки. З метою розвитку та
збільшення обсягів експорту в регіонах України
необхідно вжити таких заходів: проведення
систематичної роботи з вивчення й аналізу
експортного потенціалу регіонів, а також дина-
міки їх конкурентних переваг, тенденцій розви-
тку торгово-політичної ситуації й кон’юнктури
світового ринку для визначення пріоритетів
розвитку експорту на наступний рік; проведен-
ня моніторингу та аналізу експортної діяльності
підприємств для своєчасного визначення й
усунення проблем і перешкод розвитку цієї ді-
яльності шляхом ефективної підтримки з боку
державних органів; узгодження заходів у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, проведення
експертизи проектів законів та інших нормати-
вно-правових документів з погляду їхнього
впливу на розвиток експортної діяльності під-
приємств; узгодження заходів щодо стимулю-
вання експорту, які передбачаються регіональ-
ними й державними програмами економічного
розвитку, подання їх до Верховної Ради Украї-
ни одночасно з проектом державного бюджету.
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Капталан С. М. Особенности развития внешнеэкономических связей регионов на современ-
ном этапе

В статье исследован процесс развития внешнеэкономической деятельности в Украине. Прове-
дена рейтинговая оценка по показателям внешнеэкономических связей на региональном уровне
Украины. Проанализированы динамика и структура объемов экспорта и импорта товаров по ре-
гионам Украины за январь-апрель 2014–2015 гг. Определены направления развития внешнеэконо-
мических связей в регионах Украины, предусматривающие активизацию и повышение экспорта.
Установлено, что эффективное развитие экспортной деятельности нуждается в наращивании
экспортного потенциала, осуществлении модернизации производства инновационными средст-
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вами и организации производства широкого спектра конкурентоспособной продукции отечест-
венных и зарубежных производителей.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, региональные уровни, экспорт, импорт, анализ,
динамика, структура, развитие.

Kaptalan S. Features of the Regions Foreign Economic Relations at the Present Stage
The article examines the development of the external economic activities in Ukraine, which are grouped

in three stages: first – the Soviet years; second – the transition of the economy; the third phase – the period
of the reform and development of the external economic activity and its administration in Ukraine. The rating
indicators of the external economic relations at the regional level of Ukraine in 2014–2015 are estimated; the
results demonstrate that advanced regions, including Donetsk region, Luhansk region, Kherson region in
modern conditions fell almost to the last position. The dynamics and structure of Ukraine exports and imports
of goods by regions are analyzed; the results of the research showed the development of the western
regions and depression of the eastern regions. The interdependence of the exports and imports is
determined; the import growth leads to incensement of the exports and vice versa. The directions of the
foreign economic relations in the regions of Ukraine are defined. It is emphasized that effective development
of the exports requires the extension of the export potential, the modernization of the production by
innovative instruments and organization of production of a wide range of competitive products by domestic
firms and production of the leading foreign manufacturers, especially in electronics, electrical engineering
and communications. The importance of measures that include the development and increment of the
regional exports is characterized; thus includes: the conduction of the systematic researches and analysis of
the export potential of the regions, the dynamics of their competitive advantages, trends in the development
of the trade and political situation of the world market; the determination of the export development priorities
for the coming year; the monitoring and analysis of the enterprises export activities to identify and eliminate
problems and obstacles of their development through the effective support by public bodies at all levels; the
harmonization of the measures of the external economic activity, the examination of the laws and other legal
documents in terms of their impact on the development of the enterprises export activities; the coordination
of the measures to stimulate exports, provided by the programs of the regional and national economic
development and their submit to the Verkhovna Rada of Ukraine simultaneously with the draft state budget.

Key words: foreign economic relations, regional level, export, import, analysis, dynamics, structure,
development.
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

УДК 330.142.4+519.766.2(075)

М. Ю. Паршина
аспірант

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Запропоновано використання методу нечіткої логіки для моделювання ефективності викорис-

тання потенціалу регіону. Розроблено концептуальний підхід до нечіткого моделювання ефектив-
ності використання потенціалу регіону. Здійснено формування нечітких лінгвістичних змінних, ви-
значено діапазони їх змін з урахуванням зазначених рівнів. Здійснено побудову імітаційної моделі з
наданням функцій належності лінгвістичних змінних. Записано базу логічних правил для формуван-
ня комплексного показника ефективності використання потенціалу регіону. Отримано результа-
ти нечіткого моделювання за умов зміни різних змінних, що дає змогу сформувати основу прийн-
яття рішень з підвищення рівня ефективності використання потенціалу регіону.

Ключові слова: потенціал регіону, ефективність використання, моделювання, нечітка логіка.

І. Вступ
Питання регіонального розвитку в сучасних

умовах економічної глобалізації набувають
особливого значення. Значну кількість сучас-
них наукових робіт українських і зарубіжних
вчених присвячено проблемі оцінювання, фор-
мування та управління потенціалом економіч-
них систем різних рівнів.1

Однак результати проведених досліджень
свідчать про відсутність наукових робіт, у яких
питання ефективності використання потенціалу
регіону розглянуто на системному рівні з вико-
ристанням сучасних методів обробки економіч-
ної інформації та формування на цій основі
наукового обґрунтування стратегічних рішень з
управління потенціалом та його складових. Ви-
рішення таких питань потребує розробки нових
науково-методичних підходів до моделювання
ефективності використання потенціалу регіону
з використанням сучасних методів обробки не-
структурованої та нечіткої інформації, економі-
ко-математичних методів і моделей системної
динаміки.

Використання методів та моделей систем-
ної динаміки [1; 2] надасть можливість враху-
вати динамічні зміни зовнішнього середовища,
що є актуальним для сучасних умов економіч-
ної глобалізації та сформувати основу обґрун-
тованого прийняття рішень з підвищення ефек-
тивності використання потенціалу регіону.

Зазначимо, що за наявності значної кількос-
ті неструктурованої інформації та невизначе-
ності [3], доцільним є запровадження методо-
логії нечіткого моделювання [1; 4] – нового на-
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пряму використання наукоємних технологій
для вирішення практичних задач сучасної еко-
номіки.

В основу реалізації методів нечіткого моде-
лювання покладено нечітку логіку [2; 3; 5], яка
більш природним засобом описує характер ми-
слення людини порівняно з традиційними фо-
рмально-логічними системами. Тому саме ви-
користання цих методів в умовах нечіткої інфо-
рмації надає змогу побудувати модель управ-
ління ефективністю використання потенціалу
регіону, яка найбільш адекватно дасть змогу
відобразити різні аспекти невизначеності зов-
нішнього та внутрішнього середовища.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті полягає в розробці концептуально-

го підходу до моделювання ефективності викори-
стання потенціалу регіону та проведення дослі-
джень на основі побудови нечітких моделей.

ІІІ. Результати
За результатами досліджень ефективності

функціонування економічних систем зазначено,
що вчені використовують декілька наукових
підходів та визначають відповідні кількісні по-
казники [6]. Однак слід зазначити, що при оці-
нюванні потенціалу та визначенні високого,
низького та середнього рівня потенціалу будь-
якої економічної системи маємо справу з нечіт-
кою інформацією. Кожна інформація, віднесена
до класу точної інформації, за своєю сутністю є
також не зовсім точною, оскільки її розрахунки
ґрунтуються на статистичній інформації, яка, як
відомо [1; 2; 3], також містить деякі неточності.

У зв’язку з цим з метою обробки цієї інфор-
мації доцільним є використання апарату нечіт-
ких множин, нечіткої логіки та нечіткого моде-
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лювання [1; 2, с. 5–21; 3, с. 172–215], що дасть
змогу на системному рівні визначити комплекс-
ний показник та сформувати систему обґрунту-
вання управлінських рішень за умов, коли тра-
диційні методи є недостатньо ефективними,
або загалом їх використання є недоцільним у
разі недостатніх обсягів інформації. Викорис-
тання теорії нечітких множин, яку засновано
американським математиком, професором Ка-
ліфорнійського університету Лотфи Заде [2; 3]
дає змогу обробити інформацію будь-якого ви-
ду та створити основу щодо обґрунтованого
прийняття рішень.

Проведені дослідження свідчать, що на сьо-
годні використання теорії нечітких множин є
надзвичайно поширеним явищем при дослі-
дженні складних систем різної природи. Під-
твердженням цього є відомі в сучасному світі
наукові досягнення в галузі штучного інтелекту
з використанням нечітких множин та нейронних
мереж, а також відповідне динамічне зростан-
ня наукових публікацій [1, с. 19-24]. Значущість
концептуальних положень теорії нечітких мно-
жин, зазначена та підтримана науковим співто-
вариством, отримала розвиток та практичну
реалізацію різноманітними промисловими ком-
паніями. Відомі також результати досліджень з
використанням апарату Fuzzy Logic та апарату
Fuzzy Clusters у галузі економіки, зокрема при
визначенні рівня економічного розвитку країн
та регіонів [7, с. 293-310; 8, с. 52-66].

В основу відомих промислових розробок у
галузі штучного інтелекту та при проведенні
досліджень з використанням методології нечіт-
ких множин покладено нечіткі моделі. Як відомо,
під нечіткою моделлю розуміють інформаційно-
логічну модель системи, побудовану на основі
нечітких множин та нечіткої логіки [4, с. 24].

Враховуючи світовий досвід, вважаємо до-
цільним використання цієї методології при мо-
делюванні економічних систем. Запровадження
концептуальних аспектів теорії нечітких мно-
жин та сучасного апарату її реалізації надасть
можливість сформувати нові наукові підходи до
проведення досліджень ефективності викорис-
тання потенціалу регіону та на системному рів-
ні визначити вплив можливих змін у динаміці
сформованої системи економічних показників.
Ґрунтуючись на сформованій у роботі [6,
с. 111–120] системі показників та використовую-
чи апарат нечітких множин та нечіткої логіки [1; 4;
5], розроблено концептуальний підхід до нечітко-
го моделювання ефективності використання по-
тенціалу регіону, який поєднує у логічній послідо-
вності п’ять взаємопов’язаних етапів (рис. 1).

Головне призначення першого етапу поля-
гає в логічному осмисленні проблемної ситуації
в контексті методології нечіткого моделювання.
Метою другого етапу є побудова інформацій-
ної, аналітичної та імітаційної моделей оціню-
вання ефективності використання потенціалу
регіону із запровадженням методів структури-

зації економічної інформації. Структуризація
передбачає визначення та подальше уточнен-
ня границь кількісних оцінок всіх складових,
покладених в основу аналізу ефективності ви-
користання потенціалу регіону. Відповідну ін-
формацію доцільно подати у формі моделі з
використанням формально-логічної мови. Вся
доступна інформація щодо вирішення зазначе-
ної проблеми має бути наданою у вигляді пев-
ної інформаційно-логічної моделі.

З метою формування інформаційно-логічної
моделі ефективності використання потенціалу
регіону були систематизовані групи показників
та сформовані такі групи оцінювання ефектив-
ності використання потенціалу регіону: оціню-
вання загального рівня за узагальнюючими по-
казниками; оцінювання за показниками живої
праці; оцінювання за показниками здійсненої
праці (минулої праці) та оцінювання за показ-
никами інвестиційної діяльності. З метою роз-
рахунку цих показників сформовано інформа-
ційну модель, яка містить найбільш загальну
інформацію у вигляді баз даних з економічною
інформацією за регіонами України та відобра-
жає структурні взаємозв’язки між групами еко-
номічних показників. Однак ефективне викори-
стання запропонованої системи показників є
можливим тільки за умов їх поєднання до від-
повідної системи, яка дасть змогу отримати
системну оцінку ефективності використання
потенціалу регіону на основі сформованої ана-
літичної моделі.

З метою побудови імітаційної моделі, яка
безпосередньо реалізує інформаційно-логічну
модель у спеціально передбаченій формі для
проведення досліджень з використанням ком-
п’ютера здійснено формування нечітких лінгві-
стичних змінних. Як відомо, лінгвістичною змін-
ною є змінна (яка може бути як вхідною, так і
вихідною) з лінгвістичними значеннями, які ві-
дображають якісні оцінки [1, с. 27]. В якості вхі-
дних лінгвістичних змінних будемо використо-
вувати такі: комплексний показник живої праці
(λ); комплексний показник минулої праці (β) та
комплексний показник інвестиційної діяльності
(γ). В якості вихідної лінгвістичної змінної отри-
муємо комплексний показник ефективності ви-
користання потенціалу регіону.

Під час оцінювання ефективності викорис-
тання потенціалу регіону за трьома рівнями,
зокрема “низький”, “середній” та “високий” від-
повідно до теорії нечітких множин, використані
три так звані інформаційні гранули [1, с. 14]. З
метою проведення більш детальних дослі-
джень вважаємо доцільним ввести чотири або
п’ять інформаційних гранул, а саме “дуже низь-
кий”, “низький”, “середній”, “високий” і “дуже
високий” та підвищити таким чином точність
оцінювання. Таким чином, гранульованість ін-
формації будемо визначати за допомогою ши-
рини відповідної гранули.
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1-етап. Аналіз проблемної ситуації

Логічне осмислення проблемної ситуації – ефективності використання потенціалу
регіону в контексті методології нечіткого моделювання

2-етап. Структуризація предметної області та побудова моделі

Побудова інформаційно-логічної моделі ефективності використання потенціалу регіону

Побудова аналітичної або математичної моделі ефективності використання
потенціалу регіону

Побудова імітаційної моделі ефективності використання потенціалу
регіону

3-етап. Виконання комп’ютерних експериментів з імітаційною моделлю

Формування наборів вхідних даних за складовими потенціалу регіону

Виконання окремої ітерації з імітаційною моделлю з метою отримання
конкретних значень вихідних параметрів моделі

Оцінювання точності та верифікація отриманих результатів моделювання

Інтерпретація отриманих результатів у вигляді управлінських впливів або
альтернатив рішення проблеми підвищення рівня ефективності потенціалу
регіону

Оцінювання потенційної можливості реалізації отриманих результатів

4-етап. Використання результатів комп’ютерних експериментів

Інформаційний вплив на систему з метою вирішення проблеми підвищення рівня
ефективності використання потенціалу регіону (планування заходів з реалізації цих
впливів та контроль за їх виконанням)

5-етап. Корегування моделі

Рис. 1. Концептуальний підхід до нечіткого моделювання ефективності використання потенціалу регіону

Як відомо, з метою визначення лінгвістичної
змінної використовується лінгвістична терм-
множина [1, с. 29]. В якості терм-множини лінгвіс-
тичної змінної λ (множини її значень) використову-
ємо множину Т1={“низький рівень”, “середній рі-
вень”, “високий рівень”}. В якості терм-множини
лінгвістичної змінної β використовуємо множину

Т2 та в якості терм-множини лінгвістичної змінної γ
– множину Т3 з аналогічним виглядом Т2, Т3 =
{“низький рівень”, “середній рівень”, “високий рі-
вень”}. Діапазони змін нечітких множин вхідних
лінгвістичних змінних α, β та γ, отримані на основі
обробки статистичної інформації [9] надано у
табл. 1.

Таблиця 1
Діапазони змін нечітких множин вхідних лінгвістичних змінних

Рівні та їх діапазониВхідні лінгвістичні змінні Низький (Low) Середній (Middle) Високий (High)
α (LivWork) 0 ÷ 3,2 3 ÷ 5,7 5,5 ÷ 8
β (PastWork) 0 ÷ 0,8 0,65 ÷ 1,4 1,2 ÷ 2
γ (Investments) 0 ÷ 1,1 0,95 ÷ 2,1 1,95 ÷ 3

Слід зазначити, що більш високий ступінь
гранульованості інформації може привести до
скорочення обсягів інформації, яку потрібно
аналізувати, а також до підвищення ступеня

обробки алгоритмів [1, с. 15]. Однак, з метою
підвищення точності оцінки вихідного показни-
ка – комплексного показника ефективності ви-
користання потенціалу регіону, використовуємо
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множину з чотирма інформаційними гранулами
Т4={“дуже низький рівень”, “низький рівень”,
“середній рівень”, “високий рівень”}. Діапазони

змін нечітких множин лінгвістичних змінних ви-
хідного показника ефективності використання
потенціалу регіону IntIndexPot надано у табл. 2.

Таблиця 2
Діапазони змін нечіткої множини лінгвістичної змінної вихідного показника

Рівні та їх діапазониВихідна лінгвістична змін-
на Дуже низький

(Very Low)
Низький

(Low)
Середній

(Middle) Високий (High)

(IntIndexPot) 0 ÷ 2,75 2,5 ÷ 5,6 5,4 ÷ 8,4 8,2 ÷ 11

На основі визначених діапазонів змін нечіт-
ких множин надано математичне визначення

лінгвістичних змінних на кожному рівні у
табл. 3.

Таблиця 3
Визначення лінгвістичних змінних
Комплексний показник живої праці α (LivWork)
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Комплексний показник минулої праці β (PastWork)
 Low Middle High
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Комплексний показник інвестиційної діяльності γ (Investments)
Investments (обмеження)
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На наступному здійснено побудову функцій
належності, які, дають змогу зіставити деякі
числа з інтервалу [0, 1] у відповідність кожного
значення заданої лінгвістичної змінної х
[1, с. 31]. У табл. 4 надано функції належності у
графічному вигляді, які побудовані у середо-
вищі пакету Fuzzy Logic Toolbox.З метою отри-
мання комплексного показника ефективності
використання потенціалу регіону використано
процедуру фазіфікації, що перетворює чіткі
величини, які виміряні на виході об’єкта керу-
вання, у нечіткі величини, що описані лінгвісти-
чними змінними у базі правил [1, с. 179; 5].
Елемент нечіткого виводу використовує нечіткі
умовні правила типу “if – then”, які формуються
на основі правил для перетворення нечітких
вхідних даних у необхідні управлінські впливи,
які також носять нечіткий характер. Елемент
дефазіфікації здійснює перетворення нечітких

даних з виходу елемента нечіткого виводу у чіт-
ку величину, яка надалі використовується для
прийняття управлінських рішень [1, с. 182; 5].

База правил має важливе значення у фор-
муванні поверхні оклику результуючого показ-
ника. У загальному випадку база правил систе-
ми нечіткого виводу призначена для формаль-
ного подання емпіричних знань експертів у тій
чи іншій предметній галузі у формі нечітких пра-
вил. Таким чином, база нечітких правил системи
нечіткого виводу – це система нечітких правил,
яка відображає знання експертів про методи
управління об’єктом у різних ситуаціях з ураху-
ванням характеру його функціонування у різних
умовах, тобто містить таким чином формалізо-
вані знання. Враховуючи думки експертів нами
сформовано базу логічних правил для форму-
вання комплексного показника ефективності
використання потенціалу регіону (табл. 5).
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Таблиця 4
Функцій належності лінгвістичних змінних

Лінгвістична змінна Функція належності

Комплексний показник живої праці α
(LivWork)

Комплексний показник минулої праці β
(PastWork)

Комплексний показник інвестиційної дія-
льності γ (Investments)

Таблиця 5
База логічних правил для формування комплексного показника ефективності використання

потенціалу регіону
Рівень показника Логічні правила
Дуже низький

 (Very Low)
If (LivWork is low) and (PastWork is low) and (Investments is low) then (IntIndexPot is VeryLow)

Низький
(Low)

If (LivWork is low) and (PastWork is low) and (Investments is middle) then (IntIndexPot is low)
If (LivWork is low) and (PastWork is middle) and (Investments is middle) then (IntIndexPot is low)

Середній
(Middle)

If (LivWork is middle) and (PastWork is middle) and (Investments is middle) then (IntIndexPot is middle)
If (LivWork is middle) and (PastWork is middle) and (Investments is high) then (IntIndexPot is middle)
If (LivWork is high) and (PastWork is middle) and (Investments is middle) then (IntIndexPot is middle)

Високий
(High)

If (LivWork is middle) and (PastWork is high) and (Investments is high) then (IntIndexPot is high)
If (LivWork is high) and (PastWork is middle) and (Investments is high) then (IntIndexPot is high)
If (LivWork is high) and (PastWork is high) and (Investments is high) then (IntIndexPot is high)

Реалізація етапу проведення комп’ютерних
експериментів з моделлю в контексті методо-
логії нечіткого моделювання передбачає здійс-
нення серії експериментів з моделлю у відпові-
дній послідовності дій. На підставі сформова-
них баз даних здійснюється формування набо-
рів вхідних даних за окремими складовими по-
тенціалу регіону. На основі математичного ви-

значення лінгвістичних змінних здійснено по-
будову імітаційної моделі з використанням про-
грами Fuzzy Logic пакету Fuzzy Logic Toolbox.
На рівні виконання розрахунків передбачено
здійснення окремої ітерації з імітаційною мо-
деллю з метою отримання конкретних значень
вихідних параметрів моделі. Оцінювання точ-
ності та верифікація отриманих результатів
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здійснюється на основі перевірки узгодження
окремих компонентів розрахунків з використан-
ням аналітичної моделі. Інтерпретація отрима-
них результатів надається у вигляді управлін-
ських впливів або альтернатив рішення про-
блеми з подальшим оцінюванням потенційної
можливості реалізації отриманих результатів.

Процес нечіткого моделювання здійснено у
середовищі MATLAB з використанням пакету
розширення Fuzzy Logic Toolbox [4; 10]. Процес
виводу результуючих значень реалізується на
основі найбільш поширеного алгоритму нечіт-
кого виводу – алгоритму Мамдані.

Система MATLAB містить спеціальні засоби
нечіткого моделювання та дає змогу виконува-

ти весь комплекс досліджень з розробки та за-
стосування нечітких моделей. Формування лін-
гвістичних змінних і функцій належності їх тер-
мів у графічному режимі, а також візуалізація
правил дають змогу суттєво зменшити трудо-
місткість розробки нечіткої моделі, знизити кі-
лькість можливих помилок і скоротити загаль-
ний час нечіткого моделювання. В процесі мо-
делювання отримано залежності вихідної змін-
ної від вхідних змінних, підтвердженням якої є
вид поверхні відклику. На рис. 2. у графічному
вигляді надано функцію належності та резуль-
тати моделювання комплексного показника
ефективності використання потенціалу регіону.

а) б)

с) д)

Рис. 2. Функція належності та результати моделювання
комплексного показника ефективності використання потенціалу регіону*

*а) функція належності; б) результати моделювання, вхідні змінні – показники живої праці та показники минулої праці; с) ре-
зультати моделювання, вхідні змінні – показники живої праці та показники інвестиційної діяльності; д) результати моделювання,
вхідні змінні – показники минулої праці та показники інвестиційної діяльності.

З метою апробації розробленої моделі та про-
цедури нечіткого моделювання був проведений
аналіз результатів нечіткого виводу при різних зна-
ченнях вхідних змінних та завдяки використанню
аналітичної моделі здійснено перевірку точності.

IV. Висновки
Запропонований підхід доцільно покласти в

основу розробки експертних систем стратегіч-
ного управління потенціалом регіонів.

Завдяки використанню таких систем мають
бути отримані науково обґрунтовані рішення з
урахуванням регіональних особливостей та
знайдені, таким чином, умови ефективного ви-
користання потенціалу регіональних економіч-

них систем. Результати досліджень, отримані
внаслідок нечіткого моделювання доцільно по-
класти в основу стратегічного управління та
наукового обґрунтування стратегічних рішень.

Подальші дослідження спрямовані на роз-
робку експертної системи формування управ-
лінських рішень для підвищення ефективності
використання потенціалу регіону.
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Паршина М. Ю. Моделирование эффективности использования потенциала региона с испо-
льзованием нечеткой логики

Для моделирования эффективности использования потенциала региона предложен метод не-
четкой логики. Разработан концептуальный подход к нечеткому моделированию эффективности
использования потенциала региона. Осуществлено формирование нечетких лингвистических пе-
ременных, определены диапазоны их изменений с учетом установленных уровней. Разработана
имитационная модель с представлением функций принадлежности лингвистических переменных.
Для формирования комплексного показателя эффективности использования потенциала региона
записана база логических правил. Получены результаты нечеткого моделирования при условиях
изменения различных переменных, что позволяет сформировать основу принятия решений по по-
вышению уровня эффективности использования потенциала региона.

Ключевые слова: потенциал региона, эффективность использования, моделирование, нечет-
кая логика.

Parshina M. Modeling of Efficiency of the Region Potential Use by Fuzzy Logic
The questions of regional development in the modern conditions of economic globalization are of special

significance. By conducted researches we show that we do not have advanced studies in which the research
questions of efficiency of the region potential use at the system level are considered. We must use new
approaches for the work with the unstructured and unclear information.

The use of fuzzy logic method for the modeling of efficiency of the region potential use has been offered.
The conceptual approach to the fuzzy modeling of efficiency of the region potential use has been developed.

Approach combines five stages in the logical sequence. The purpose of the first stage is the logical
comprehension of problem of efficiency of the region potential use in the context of methodology of unclear
modeling. The structure of subject and the construction of simulation model have been carried out on the
second stage. The structure of subject foresees determination and clarification of quantitative estimations of
all components which are used in the estimation process of efficiency of the region potential use. The third
stage forsees the computer experiments implementation with the simulation model. The purpose of the
fourth stage is the use of computer experiment results.

The informative influences on the regional system must be certain on this stage for the problem decision
of the increase of efficiency level of the region potential use.

Forming of fuzzy linguistic variables has been carried out and the ranges of their changes have been
determinated taking into account the noted levels. Mathematical determinations of the linguistic variables at
every level have been given.

Indices of the living labour, the past labour and the investment performance indicator as entrance
linguistic variables have been used. The output linguistic variable is the efficiency complex index of the
region potential use.

The construction of simulation model with the membership functions of linguistic variables has been carried
out. The base of logical rules for complex index forming of efficiency of the region potential use has been
described. The results of the fuzzy modelling at the change terms of different variables have been obtained, that
allows to form the basis for decision making in direction of efficiency level increase of the region potential use.

Key words: potential of region, efficiency of the use, modelling, fuzzy logic.
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СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з високоприбуткових сфер господарювання.

Україна володіє потужним курортним і туристичним потенціалом, ефективне освоєння якого може
принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідним є формування системної концепції розвит-
ку таких систем, обов’язковою складовою якої виступають системні трансформаційні ефекти. У до-
слідженні побудовано сукупність індикаторів, які дають змогу проаналізувати структурні зрушення
в курортно-рекреаційній економіці при переході на нову стратегію розвитку. Виконано прогнозні
розрахунки та отримано сценарії розвитку курортно-рекреаційного комплексу Приазов’я.

Ключові слова: курортно-рекреаційна економіка, економічні трансформації, системні трансфо-
рмаційні ефекти, структурні зрушення, набір індикаторів.

I. Вступ
У сучасній світовій економіці курортно-

рекреаційна та туристична діяльність – одна з
високоприбуткових сфер, а також одна з тих, що
найдинамічніше розвивається. Для багатьох
країн це не лише постійно зростаюче джерело
фінансових надходжень, а й за рахунок залучен-
ня мільйонів туристів джерело розвитку інфра-
структури територій, створення додаткових ро-
бочих місць. Україна володіє потужним курортно-
рекреаційним та туристичним потенціалом, ефе-
ктивне використання якого може принести реаль-
ну економічну вигоду. Тому курортно-рекреа-
ційна та туристична сфери в процесі ринкової
трансформації економіки повинні зайняти одне з
провідних місць у структурі господарського ком-
плексу. 1

Однією з основних концепцій стратегічного
планування курортно-рекреаційної діяльності,
значення якої особливо зростає в умовах еко-
номічних трансформацій, є підвищення рівня
взаємної підтримки всіх курортних, рекреацій-
них і туристичних організацій курортно-рекреа-
ційного комплексу. Постає необхідність форму-
вати стратегії розвитку на базі отримання дода-
ткових системних трансформаційних ефектів.
Виявлення й використання системних трансфо-
рмаційних ефектів допомагає виявити раціона-
льні мотиви трансформації курортно-рекреа-
ційного комплексу, об’єднання напрямів діяль-
ності окремих курортних і туристичних організа-
цій у його межах, а також інші форми розширен-
ня курортно-рекреаційної сфери [1, 2]. Такий
підхід до розвитку повинен орієнтуватися не
лише на максимальне використання наявного
туристично-рекреаційного потенціалу, а й на
додаткові можливості зростання ефективності,
що відкриваються в умовах економічних транс-
формацій [3].

Значний науковий вклад у формування тео-
рії системних ефектів при дослідженні механі-
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змів трансформації економічних структур, стру-
ктурних криз внесли представники різних шкіл і
напрямів економічної думки. Теоретичні поло-
ження досліджень Дж. Ван Дейна, М. Пората,
Р. Рейча, П. Самуельсона, Дж. Форрестера,
Д. Фрімена, Й. Шумпетера стали відправними
точками для подальших досліджень в області
структурних зрушень, сприяли глибшому розу-
мінню економічних трансформацій, зокрема, в
курортно-рекреаційній сфері [4]. Проте диску-
сійними залишаються проблеми формування
структурного контура в період трансформації
національної економіки.

II. Постановка завдання
Економічні трансформації курортно-турис-

тичної економіки являють собою масштабні та
глибокі перетворення системного характеру.
Вони мають свої закономірності та ефекти, ви-
явлення яких дає змогу не тільки оцінити їх су-
часний стан, а й прогнозувати тенденції розви-
тку. Трансформаційні процеси відображаються
в структурних зрушеннях як у споживанні, так і
у виробництві курортно-рекреаційних продук-
тів. Таким чином, виникає необхідність обґрун-
тувати зміст системних трансформаційних
ефектів у курортно-рекреаційній економіці, по-
яснити їх роль у структурній перебудові націо-
нальної економічної системи та розвитку куро-
ртно-рекреаційної сфери на їх основі.

Метою статті є аналіз і прогнозування
трансформаційних структурних зрушень у ку-
рортно-рекреаційній економіці при переході на
нову стратегію розвитку, яка передбачає пере-
важне надання курортно-рекреаційних послуг,
інтегрованих з індустріями відпочинку й туризму.

III. Результати
Проведення досліджень структурних зру-

шень у курортно-рекреаційній економіці ґрунту-
ється на дослідницькій парадигмі, яка полягає
у трактуванні феномена економічної трансфо-
рмації як трансформації багатовимірної струк-
тури економічної системи, що адекватно відо-
бражає зміни її стану. Перетворення структури
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економічної системи супроводжуються появою
додаткових системних трансформаційних ефе-
ктів. Відповідно до мети досліджень, під систе-
мними трансформаційними ефектами розуміє-
мо ефекти, викликані зміною принципів функці-
онування курортно-рекреаційної системи на
основі трансформацій її структури, що призво-
дять до додаткових можливостей зростання її
ефективності.

Одним із проблемних моментів є можли-
вість оцінити самі ефекти різноманітних струк-
турних взаємодій у процесі трансформації ку-
рортно-рекреаційної системи. Вивчаючи існую-
чі економічні теорії [5; 6] можна зробити висно-
вок, що універсального критерію для оціню-
вання таких ефектів не існує. Вихід із станови-
ща полягає в оцінюванні системних ефектів
взаємодій структурних змінних шляхом вияв-
лення об’єктивних каузальних зв’язків між ни-
ми. Для цього правомірно, користуючись мето-
дологією загальної теорії систем, розподілити
всі структурні змінні, які відображають процес
системної економічної трансформації, на
“вхідні” та “вихідні”. До перших відносять змінні,
що є першопричинами структурних перетво-
рень у курортно-рекреаційних системах, до
других – змінні, що відображають наслідки цих
перетворень.

Ефекти взаємодії вихідних і вхідних транс-
формаційних змінних завжди проявляються в
зміні ресурсних випусків і ресурсних витрат за
різними секторами економіки і, в кінцевому ра-
хунку, агрегованих індикаторів у межах всієї
національної економічної системи. Тим самим,
дослідження системних трансформаційних
ефектів виявляється реальним на основі зіста-
влення результатів і витрат у їх ресурсному
вимірі за всіма ланцюжками структурних взає-
модій, з урахуванням цільових індикаторів роз-
витку всієї економічної системи [7].

Зрештою, послідовне застосування транс-
формаційного підходу передбачає квантифіко-
ване зіставлення результатів і витрат при до-
слідженні конкретних структурних взаємодій у
курортно-рекреаційних системах, у їх природ-
ній послідовності, зумовленій структурою такої
системи. Завдяки цьому, стає можливим більш
якісне оцінювання кумулятивних ефектів різ-
номанітних трансформаційних чинників у куро-
ртно-рекреаційній системі.

Одним із системних ефектів як результату
системної економічної трансформації в курорт-
но-рекреаційних системах є ефект основних
структурних зрушень – технологічних, ресурс-
них та організаційно-поведінкових – в органіч-
ному взаємозв’язку. Слід зазначити, що струк-
турний аспект розвитку проявляється як за по-
середництвом кількісного зростання, так і че-
рез певні якісні зміни в курортно-рекреаційній
економіці. На нашу думку, саме розуміння зру-
шень найбільшою мірою відображає характер
трансформаційних процесів, які відбуваються в
курортно-рекреаційних структурах. Відповідно

до цілей дослідження, під структурним зрушен-
нями будемо розуміти суттєві зміни внутрі-
шньої побудови курортно-рекреаційної систе-
ми, взаємозв’язків між її елементами, законів
цих взаємозв’язків, що приводить до зміни ос-
новних системних якостей.

Змістом структурних зрушень є зміна міжст-
руктурних і міжсистемних зв’язків, а також ос-
новних характеристик (системних якостей) ку-
рортно-рекреаційної системи. Таким чином,
структурне зрушення – це процес якісної зміни
взаємозв’язків між порівняними елементами
системи, зумовленими нерівномірною динамі-
кою співвідношення їх кількісних характерис-
тик, процес адаптації основоположних пропор-
цій до умов ендогенних і екзогенних змін куро-
ртно-рекреаційної системи.

Будь-які структурні зрушення можна виміря-
ти, розглядаючи динаміку зміни питомої ваги й
частку відповідного структурного елементу або
показника в часі. Діапазон цих змін надзвичай-
но високий. Водночас, будь-яку зміну в еконо-
міці курортно-рекреаційної системи можна ви-
міряти й описати за допомогою структурних
зрушень. Основною особливістю дослідження
кількісних характеристик структурних зрушень
у курортно-рекреаційній економіці є те, що їх
можна розглядати як з боку натурально-ре-
чової, так і вартісної складової.

Конкретизуємо поняття структурного зрушен-
ня в курортно-рекреаційній економіці. Справа в
тому, що в основі будь-якого зрушення в такій
структурі лежить зрушення в системі інтересів
як господарюючого суб’єкта або їх груп, так і
окремого індивіда, а самі зрушення постають у
вигляді макро-, мезо- і мікрозрушень відповід-
но. Економічні інтереси являють собою спону-
кальні мотиви дій споживачів і усвідомлюються
у вигляді курортно-рекреаційних потреб. Вони
проявляють себе як рушійна сила дій індивідів.
Різні інтереси й потреби членів суспільства
внутрішньо пов’язані між собою і становлять
одну цілісну систему. Відтак, елементарною
одиницею будь-якого структурного зрушення в
економіці є мікрозрушення, тобто зрушення в
економічних інтересах і потребах індивіда. Са-
ме на цьому рівні відбувається формування і
задоволення більше 40% інтересів і потреб.
Таким чином закладаються основи структурних
зрушень у більш складних економічних сукуп-
ностях. Так, зрушення в структурі курортно-
рекреаційних потреб індивідів детермінують
зрушення в структурі курортно-рекреаційних під-
приємств і комплексів, які, у свою чергу, опосе-
редковують зрушення в структурі галузей наці-
ональної економіки, що в кінцевому підсумку
призводить до зрушень у структурі економічних
“центрів сили” на національному та світовому
рівнях.

Таким чином, основною причиною структур-
них зрушень у курортно-рекреаційній економіці
є розвиток системи суспільних потреб, їх зміни
охоплюють структури платоспроможного попи-
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ту економічних агентів, що, взаємодіючи з про-
позицією, викликає ті чи інші зміни в структурі
розміщення ресурсів, що характеризується пе-
вними структурними зрушеннями в економіці.
Структурним зрушенням передують поступові
кількісні накопичення структурних змін, які пе-
реходять у структурні зрушення, і можуть від-
буватися в ситуації, коли є трансформація, але
немає розвитку. Структурні зрушення мають
інерційну природу та протікають поступово,
поетапно, з різною інтенсивністю і синхронніс-
тю. Двоякий характер структурних зрушень ви-
являється в тому, що, з одного боку, вони ви-
ступають як результат певного розвитку струк-
тури курортно-рекреаційної економіки, з іншого
– як певний процес, що приводить до структур-
ної трансформації курортно-рекреаційної сис-
теми загалом [8].

Побудуємо набір індикаторів, які дають змо-
гу проаналізувати структурні зрушення в курор-
тно-рекреаційній економіці. Нехай 0>jtq  – об-
сяг виробництва курортно-рекреаційного про-
дукту j , періоду t  у натуральному вигляді,

21 ,TTt = , 1T  і 2T  – початок і кінець розглядає-

мого інтервалу часу, nj ,1= , n  – кількість ви-
роблених курортно-рекреаційних продуктів.
Такі продукти в досліджуваному періоді прода-
ють за фіксованими цінами, 0' >jp , nj ,1= .

Сукупність 0' >= jjtjt pqu , nj ,1= , вартостей

обсягів виробництва jtq  у цінах '
jp  позначимо

tv  і назвемо вектором вартостей для періоду
t .

Вектори вартостей для різних періодів мо-
жуть відрізнятися як довжиною, так і напрям-
ком. Зіставлення довжин векторів вартостей
дає змогу отримувати зведені індекси обсягів, а
зіставлення їх напрямів – зведені індекси стру-
ктурних зрушень. Згідно з таким підходом стру-
ктура курортно-рекреаційної системи розгля-
дається як сукупність пропорцій між елемента-
ми. Рух всієї системи описується зведеними
індексами обсягів, а відносний рух обсягів ви-
робництва курортно-рекреаційних продуктів
всередині системи – описується індикаторами
структурних зрушень. Зведений економічний
індекс не відображає рівномірності або нерів-
номірності економічного зростання, індикатори
структурних зрушень дають змогу виміряти
ступінь нерівномірності економічної динаміки.

В економічній літературі запропоновано
значну кількість різних зведених показників
структурних зрушень [9]. Для цілей нашого до-
слідження будемо використовувати такі показ-
ники:
– ланцюговий індекс обсягів виробництва

1−= ttt vvi , який показує співвідношення
довжин векторів і дає зведену оцінку зміни

виробництва курортно-рекреаційних продук-
тів за час від 1−t  до t ;

– ланцюговий індекс структурних зрушень

1

1

−

−−=
t

t

t

t
t v

v
v
v

d , який показує відстань між

напрямками векторів вартостей для поточ-
ного періоду t  і попереднього, і дає змогу
судити про структурні зрушення. Ланцюго-
вий індекс структурних зрушень, заснований
на зіставленні сусідніх періодів, надаючи
зведену кількісну оцінку структурних зру-
шень на одному кроці за часом, дає змогу
вирішувати задачу аналізу інтенсивності
структурних зрушень у курортно-
рекреаційній економіці. Тобто встановлюва-
ти, в якому з послідовних інтервалів часу
структура сукупності піддавалася більш
значній трансформації, а в якому – менш.
Чим більший td , тим інтенсивніше відбува-
ються структурні зрушення, і навпаки;

– базисний індекс структурних зрушень

1

1

2

2

21,
t

t

t

t
tt

v

v

v

v
D −= , який показує відстань

між напрямками векторів вартостей для
двох будь-яких періодів і дає змогу судити
про структурні зрушення, що відбулися за
відповідний час.
Таким чином, зведені показники структурних

зрушень td  і 
21,ttD  можуть бути подані як від-

стані між напрямками векторів вартостей у зі-
ставні періоди, і як відносні заходи варіації ін-
дивідуальних індексів обсягів виробництва ку-
рортно-рекреаційних продуктів. Базисний ін-
декс структурних зрушень, заснований на зі-
ставленні довільних періодів, надаючи кількіс-
ну оцінку структурних зрушень за відповідний
час, дає змогу вирішувати задачу аналізу по-
ступовості структурних зрушень. Тобто встано-
влювати, якою мірою в основі структурних зру-
шень лежить тенденція, а якою мірою вони є
лише результатом нерегулярних коливань.
Чим більше 

21,ttD , тим сильніше змінилася
структура виробництва, і навпаки. Разом з тим
слід зазначити, що індекси структурних зру-
шень td  і 

21,ttD , даючи змогу аналізувати інте-
нсивність і поступальність таких зрушень, не
дають змоги вирішувати задачу аналізу спря-
мованості структурних зрушень, тобто не да-
ють змоги встановлювати, чи покращилася
структура курортно-рекреаційної системи, чи
погіршилася або залишилася незмінною.

З метою вирішення зазначеної проблеми
скористаємося індикатором якості структурних
зрушень у курортно-рекреаційній економіці.
Індекс якості структури визначимо у вигляді

∑∑=
j

jjt
j

jjtjt pqpqG ''α . Значення tG  пока-

зує поточну якість структури виробництва ку-
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рортно-рекреаційного продукту відповідно до
введеного критерію. Зростанню tG  з плином
часу та в результаті трансформацій відповідає
поліпшення якості структури, зниженню – погі-
ршення.

Ґрунтуючись на даних, поданих у джерелах
[10; 11; 12], побудуємо зазначені індекси для
курортно-рекреаційної економіки і проведемо їх
аналіз. Динаміка національної курортно-
рекреаційної економіки розглянутого періоду
( 19951 =T  – 20152 =T ) має чітко виражений
характер перехідного процесу. Спочатку спо-
стерігалася тенденція повільного спаду з пері-

одами невеликого зростання, потім мала місце
тенденція прискорення спаду з переростанням
у трансформаційну кризу (рис. 1, 2).

У нижній точці спаду (2015) інтенсивність
виробництва курортно-рекреаційного продукту
становить лише 37% від рівня 1995, тобто ліку-
вально-відновлювальна діяльність скоротилося
в 2,6 разу. Такий масштаб трансформаційної
кризи зумовлений цілою низкою причин. Одна з
загальносистемних причин полягає в тому, що
чим складніша система, тим глибшої кризи во-
на зазнає при трансформаціях.

Рис. 1. Базисний індекс обсягів у цілому по курортно-рекреаційній сфері
за період з 19951 =T  по 20152 =T  рр.

Рис. 2. Ланцюговий індекс обсягів у цілому по курортно-рекреаційній
сфері і його тенденція за період з 19951 =T  по 20152 =T  рр.

Велика глибина трансформаційної кризи в
курортно-рекреаційній економіці відображає
велику складність донаціонального комплексу.
Чим вищий рівень розвитку таких систем дося-
гнутий раніше, тим більш глибшим має бути
трансформаційна криза в них. У цьому полягає
одна з відмінностей економічних трансформа-
цій в Україні від інших країн. Інша причина такої
ситуації полягає в істотних диспропорціях наці-
ональної економіки, коли курортно-рекреа-
ційній сфері не приділялося належної уваги.
Водночас у розвинених ринкових сферах еко-

номіки курорти та туризм входять до числа ос-
новних бюджетоутворювальних галузей. Ще
однією причиною кризи є різке скорочення по-
питу на національні курортно-рекреаційні про-
дукти, що зумовлено низькою платоспроможні-
стю споживачів, якістю надаваємих послуг, низь-
кою конкурентоспроможністю українських здрав-
ниць і неперспективною стратегією розвитку.

На тлі загальної тенденції трансформацій-
ної кризи спостерігаються малі цикли динаміки
виробництва курортно-рекреаційних продуктів
(рис. 2). Завдяки цим циклам криза розвива-
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ється досить нерівномірно, поштовхами
(рис. 1), періоди його різкого прискорення, змі-
нювалися періодами короткочасної стабілізації
та підйому. Наявність таких циклів не є типо-
вим для стійких економік. Тому національна
курортно-рекреаційної економіка може бути
охарактеризована, як економіка швидких змін і
це суттєво відрізняє її від існуючих стабільних
економік. Таким чином, має місце ще один сис-
темний трансформаційний ефект.

Виходом з цієї ситуації є перехід на нову
стратегію розвитку курортно-рекреаційної сфе-

ри, яка передбачає переважне надання курорт-
но-рекреаційних послуг, інтегрованих з індустрі-
ями відпочинку й туризму. Такий перехід завжди
супроводжується економічними трансформаці-
ями, пов’язаними з перетворенням існуючої
структури курортно-рекреаційних систем, і стру-
ктурними зрушеннями в економіці. На рис. 3 на-
ведено графік ланцюгового індексу структурних
зрушень у виробництві курортно-рекреаційних
продуктів td , який показує, як швидко в цьому
випадку відбуваються структурні зміни.

Рис. 3. Індекс інтенсивності структурних зрушень td

Згідно з рис. 3, інтенсифікація змін обсягу
виробництва курортно-рекреаційних продуктів
при переході на нову стратегію розвитку курор-
тно-рекреаційної сфери супроводжується інте-
нсифікацією змін структури систем. Така дина-
міка підтверджує гіпотезу про існування ефекту
зв’язку інтенсивності структурних зрушень з
темпами змін обсягу виробництва курортно-
рекреаційних продуктів. Разом з тим слід за-
значити, що показник td  не дає змоги повністю
судити про те, чи відображає він процес інтен-
сивних поступальних структурних зрушень, чи

це просто наслідок нерегулярних коливань ін-
дивідуальних індексів.

В якості індикатора поступальних структур-
них зрушень будемо використовувати базисний
індекс структурних зрушень 

21,ttD  (рис. 4). Ре-
зультати розрахунків, подані на рис. 4, показу-
ють, що у разі переходу на нову стратегію роз-
витку за аналізований період у курортно-
рекреаційній сфері відбудуться значні зрушення
у структурі виробництва курортно-рекреаційних
продуктів.

Рис. 4. Базисний індекс структурних зрушень 
21,ttD

Зокрема, спостерігається тенденція до ви-
лучення пропорцій виробництва від пропорцій,
що існували до початку економічних трансфо-
рмацій. Значення 

21,ttD  демонструють значний
масштаб такого видалення для всього аналізо-

ваного проміжку часу. Та обставина, що 
21,ttD

зростає з ростом 12 tt − , вказує на наявність
поступальних структурних зрушень на всьому
розглянутому інтервалі часу.
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Важливо відзначити, що в силу інваріантно-
сті 

21,ttD  до пропорційної зміни усіх обсягів ви-

робництва будь-якого із періодів 1t  та 2t , вка-
зане зростання 

21,ttD  із зростанням 12 tt −  не є
результатом зміни масштабу виробництва, а
відображає зміну саме його пропорцій. Таким
чином, динаміка виробництва курортно-
рекреаційних продуктів є нерівномірною не
тільки в короткостроковому, а й на всьому діа-
пазоні розглянутого періоду, що, у свою чергу,
свідчить про наявність потужних поступальних

структурних зрушень не тільки в короткостро-
ковому, а й у довгостроковому періоді.

Для аналізу направленості структурних
зрушень зробимо розрахунки та побудуємо
графік індексу якості структури виробництва
курортно-рекреаційних продуктів tG  (рис. 5).
Динаміка tG  показує стійке зростання протягом
аналізованого періоду. Отже, при переході на
нову стратегію розвитку поліпшується якість
структури системи, а виробництво інноваційних
курортно-рекреаційних продуктів зростає випе-
реджальними темпами.

Рис. 5. Індекс якості структурних зрушень tG

Таким чином, індекс якості підтверджує пра-
вильність вибору напряму проведення транс-
формацій. Трансформаційний процес у курорт-
но-рекреаційній сфері повинен супроводжува-
тися структурними зрушеннями саме такої
спрямованості й може розглядатися як ще один
системний трансформаційний ефект.

IV. Висновки
Проведений аналіз показує, що одним з ре-

зультатів економічних трансформацій у курор-
тно-рекреаційній економіці є перехід на нову
стратегію розвитку, тобто перехід від ринку
продавця до ринку покупця. При цьому спосте-
рігається зміна принципів функціонування ку-
рортно-рекреаційних систем – складова суть
трансформаційної економіки. Це, у свою чергу,
породжує численні системні трансформаційні
ефекти, до числа яких, крім трансформаційної
кризи, слід віднести й трансформаційні струк-
турні зрушення. Крім того, спостерігаються чи-
сленні більш приватні ефекти, які, в кінцевому
підсумку, призводять до підвищення ефектив-
ності курортно-рекреаційних систем. Таким чи-
ном, можна говорити про складну систему
трансформаційних ефектів, серед яких є як
ефекти, специфіка яких полягає лише в кількіс-
них відмінностях трансформаційної економіки
від стійкої, так і ефекти, які передбачають існу-
вання якісних відмінностей між ними.
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Савушкин Д. И. Системные трансформационные эффекты в курортно-рекреационной эко-
номике

В современной мировой экономике курортные рекреации – одна из высокоприбыльных сфер хо-
зяйствования. Украина владеет мощным курортным и туристическим потенциалом, эффектив-
ное освоение которого может принести реальную экономическую выгоду. Для этого необходимым
является формирование системной концепции развития таких систем, неотъемлемой частью
которой выступают системные трансформационные эффекты. В исследовании построена сово-
купность индикаторов, которая позволяют проанализировать структурные сдвиги в курортно-
рекреационной экономике при переходе на новую стратегию развития. Выполнены прогнозные ра-
счеты и получены сценарии развития курортно-рекреационного комплекса Приазовья.

Ключевые слова: курортно-рекреационная экономика, экономические трансформации, систе-
мные трансформационные эффекты, структурные сдвиги, набор индикаторов.

Savushkin D. System Transformational Effects in Resort-Recreation Economy
In modern world economy resort recreations – one of the most high-profitable spheres of managing.

Ukraine owns the powerful resort and tourist potential, which effective development can bring a real economic
benefit. Transformational processes are displayed in shifts in consumption, requirements and ways of their
satisfaction. The market environment needs are in the form of demand and ways to meet them mediated by
the market in the form of structural shifts. They are important for forecasting of behavior of the market of
resort and tourist products. The content of structural shifts is change of interstructural and intersystem
communications, and also the main characteristics (system qualities) of resort-recreation system. For this
purpose, necessary is forming of system concept for the development of such systems, which are integral part of
the system transformational effects.

One of the results of economic transformation in the resort economy is a transition to a new development
strategy that is the transition from a seller’s market to a buyer’s market. Thus, change of the principles of
functioning of resort-recreation systems – a compound essence of transformational economy is observed. It,
in turn, generates numerous system transformational effects to which number, except transformational crisis,
follow to carry and transformational structural shifts. Also, numerous private effects, which, finally, lead to
increase of efficiency of resort-recreation systems, are observed. Thus, it is possible to speak about difficult
system of transformational effects among which there are as effects, which specifics consist only in
quantitative differences of transformational economy from market, and effects, which provide existence of
qualitative differences between them. In research, set of indicators, which allow analysing structural shifts in
resort-recreation economy upon transition to new strategy of development, is constructed. The structure of
system is considered, as set of proportions between elements. The movement of all system is described by
the reduced indexes of volumes, and the relative movement of production of resort-recreation products in
system – is described by indicators of structural shifts. Expected calculations are executed and scenarios
developments of a resort-recreation complex of Priazovye are gained.

Key words: resort-recreation economy, economic transformations, system transformation effects,
structural shifts, set of indicators.



Серія: Економіка та підприємництво, 2015 р., № 5 (86)

63

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті визначено спільні риси і відмінності у зарубіжному досвіді оподаткування фізичних осіб

із метою його використання в Україні.
Встановлено, що оподаткування фізичних осіб, незважаючи на велике розмаїття його моделей

(шедулярна і глобальна, пропорційна і прогресивна, ліберальна і жорстка), одночасно реалізує фіс-
кальну, регуляторну та соціальну функції.

На основі критичної оцінки зарубіжного досвіду розроблено такі рекомендації для України: вста-
новлення податкової соціальної пільги на рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатної
особи; конкретизація норм, які регулюють надання податкової знижки; більш повна реалізація по-
тенціалу прогресивного оподаткування доходів громадян; встановлення чітких правил і термінів
подання податкової звітності; моніторинг і контроль доходів і майнового стану платника подат-
ків.

Ключові слова: оподаткування, фізичні особи, зарубіжний досвід, минуле, сучасність.

І. Вступ
Незважаючи на те, що в арсеналі держави

зосереджено велику кількість важелів впливу
на економічні процеси, щодо впливу на проце-
си залучення та використання факторів вироб-
ництва найбільш ефективним є оподаткування
[2, c. 7]. Іноземні системи прямого оподатку-
вання доходів фізичних осіб мають уже досить
апробовану часом практику становлення та
розвитку на базі глибокого усвідомлення кож-
ним платником податку свого конституційного
обов’язку – сплати податків [4]. 1

Зарубіжний досвід свідчить, що в країнах з
розвинутою економікою регуляторна функція
податку на соціально-економічні процеси пере-
важно закріплена за податком на прибуток під-
приємств, фіскальну функцію – виконує пода-
ток на доходи фізичних осіб [6, c. 355]. В Украї-
ні склалася ситуація “з точністю навпаки”. Крім
цього, існуюче різноманіття аргументів проти
підвищення податкового навантаження на до-
ходи фізичних осіб пов’язано з тим, що в
Україні велика питома вага бідного населення.
На сьогодні в Україні сформувалася глибока
поляризація доходів населення, внаслідок чого
виникло принципово нове явище – глибоке
розподілення суспільства на дуже багатих, ба-
гатих та бідних. Щодо середнього класу, який
традиційно виступає основою стабільного роз-
витку будь-якого суспільства, то його частка
незначна та не може бути достатньою гаранті-
єю безпечного розвитку. Гострота проблеми
зумовлює підвищену увагу до неї науковців. У
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працях В. Башко, Т. Вовк, О. Водянніков, Т. Єфи-
менко, І. Коноваленко [1], В. Небильцова, Н. Оста-
пенко [5], Я. Петракова, А. Соколовської, О. Тим-
ченко, [3] надано бачення оподаткування дохо-
дів фізичних осіб в Україні порівняно з іншими
країнами Європи, Америки, Азії. Головним чи-
ном увагу приділено країнам ЄС. Високо оці-
нюючи науковий доробок авторів, слід визна-
чити недостатнє опрацювання питання адап-
тації законодавства України до вимог ЄС.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення спільних рис і

відмінностей у зарубіжному досвіді оподатку-
вання фізичних осіб із метою його використан-
ня в Україні. Відповідно до поставленої мети
необхідно розв’язати такі задачі:
– з’ясувати історичні проміжки часу й геогра-

фічні території, пов’язані з виникненням по-
датку на доходи фізичних осіб;

– узагальнити сучасну практику оподаткуван-
ня фізичних осіб країн світу.
ІІІ. Результати
У Європі вперше податок на доходи фізич-

них осіб був запроваджений за часів Серед-
ньовіччя в Італії (XIV–XVI ст.) і стягувався за
прогресивною шкалою. Однією з умов розвитку
податку на доходи є відповідний рівень еконо-
мічних відносин. У ХVІІ–ХVІІІ ст. один із найви-
щих рівнів розвитку промисловості та торгівлі
спостерігався у Франції, яка підхопила “еста-
фету” впровадження податку на доходи у фор-
мі тальї, яка складалася з двох частин: перша
стягувалася із земель, друга – з людей без
урахування їх земель. З часом стягнення тальї
обросло численними зловживаннями, від опо-
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даткування звільнялися цілі класи населення,
доки він не став повністю нерівним і довільним
стягненням, оберненим на менш заможні класи.

В Англії перший податок із доходів фізичних
осіб з’явився у 1798 р. за пропозицією прем’єр-
міністра Вільяма Пітта-молодшого і стягувався
за прогресивною шкалою. Прообразом податку
на доходи можна назвати так звану класну по-
дать, яка виникла у Пруссії на початку ХІХ ст.
як екстрений захід для сплати контрибуції на-
полеонівській Франції. Для стягнення податку
всі громадяни поділялися на три класи, а став-
ки були твердими, незмінними для кожного
класу. У 1857 р. відбулася реформа, у резуль-
таті якої податок розділився на дві частини:
класну та класифіковану. Менш заможне насе-
лення сплачувало класну частину за трьома
класами із 12 підрозділами. Віднесення до того
чи іншого класу визначалося приблизно за
майновим станом платника. Класифіковану
частину (фактично – податок на доходи) спла-
чувало заможне населення, дохід якого пере-
вищував 3000 марок.

У США, як і у Великій Британії, перші подат-
ки на доходи вводилися тимчасово, зазвичай
під час ведення воєнних дій, що збільшувало
потреби держави у фінансових ресурсах. Впе-
рше у США податок на доходи запроваджено у
1861 р. під час Громадянської війни. Ставки
становили 3% з доходів, що перевищували
600 дол. США  та 5% з доходів, що перевищу-
вали 10 000 дол. США. Після війни, коли по-
треби у фінансуванні зменшилися, Конгрес
США скасував дію закону з 1873 р. У 1913 р.
було ратифіковано 16-ту поправку до Консти-
туції США, яка дала змогу ввести податки на
доходи без пропорційного розподілу між шта-
тами, а також без переписів та переліків. Став-
ка була диференційованою і встановлювалася
на рівні 1% з доходів вище 3 000 дол. США та
7% з доходів вище 500 000 дол. США.

Сучасна податкова система Японії почала
встановлюватися лише наприкінці XIX ст., коли
країна стала на шлях прискореної модернізації.
Систему оподаткування доходів впроваджено
у 1887 р., існували певний неоподатковуваний
мінімум (на той момент – 300 ієн), а також про-
гресивні ставки в межах від 1 до 3%. На почат-
кових етапах у Японії діяло так зване шедуля-
рне обкладання доходу, коли різні види доходів
(шедули) обліковуються і обкладають окремо.
Податок був розділений на три шедули: 1) кор-
поративні доходи – податкова ставка 2,5%;
2) доходи від відсотків (банківських, тощо) –
податкова ставка 2%; 3) особистий доход – по-
даткові ставки 1–5,5%. Податок не стягувався з
дивідендів, одержуваних фізичними особами,
таким чином усувалося подвійне оподаткову-
вання доходу від дивідендів.

У сучасному світі моделі оподаткування фі-
зичних осіб істотно різняться. У таких країнах
Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Лат-
вія, Норвегія, Румунія, особистий прибутковий

податок належить до місцевих податків, а в
Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії
органи місцевого самоврядування самостійно
визначають ставки, за якими будуть оподатко-
вуватися доходи громадян. Досить цікавою є й
практика справляння податку в Китайській На-
родній Республіці. Держава надає право пода-
тковим агентам компенсувати витрати на за-
безпечення сплати податку в розмірі 2% від
суми утриманого податку.

 Податки на спадщину як одна із складових
прибуткового оподаткування у розвинених
країнах світу не відіграє значної ролі, якщо роз-
глядати його з точки зору ефективного фіска-
льного інструменту. У деяких країнах, таких як
Італія, Люксембург, Австралія, Канада і Нова
Зеландія, спадок узагалі не розглядається як
об’єкт, з якого сплачується податок. В усьому
світі у системі податкових відносин важливе
місце посідає показник “граничний дохід” – мі-
німальний розмір отриманого доходу, з якого
починається сплачуватися податок. У розвине-
них країнах світу система прибуткового опода-
ткування будується таким чином, що показник
“граничний дохід” залежить від кількості дітей,
сімейного стану платника та способу оподатку-
вання за єдиною чи роздільною системою. У
таких країнах, як Ірландія, Корея, Мексика, Ту-
реччина середньозважена величина гранично-
го доходу (неоподатковуваного мінімуму), з
якого починається сплачуватись податок з до-
ходів фізичних осіб становить 30% від серед-
ньої заробітної плати у виробничому секторі.

На сьогодні ЄС з метою підтримки курсу Лі-
сабонської стратегії розроблено відповідну
стратегію на період до 2020 р. [8]. У документі
зазначено, що якості системи доходів/податків
потрібно приділяти особливу увагу. За необ-
хідності збільшити податки потрібно зробити
так, щоб таке збільшення, за можливості, було
пов’язане з перетворенням системи оподатку-
вання на таку, що сприяла б зростанню. Так,
слід уникати збільшення податків на зайня-
тість, що мало місце раніше та призводило до
втрати робочих місць. Навпаки, держави-члени
повинні намагатися перенести податковий тя-
гар із сфери зайнятості в сферу енергетики та
навколишнього середовища, що стане части-
ною політики перетворення системи оподатку-
вання на більш екологічну.

Країнами ЄС в межах реформи податкової
системи та системи соціальних відрахувань
(flexicurity strategy) були створені умови для
поступового скорочення рівня безробіття та
підвищення рівня активності населення. Полі-
тикою соціальних відрахувань, продовжуючи
напрям реформ, було збільшено соціальні від-
рахування, з одночасним створенням широких
податкових умов стосовно скорочення подат-
кового клину (the tax wedge), зокрема для
отримувачів низької заробітної плати. Водно-
час політика реформ розвитку заробітної плати
проводиться в країнах ЄС з урахуванням від-
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повідності розвитку продуктивності праці, оскі-
льки збільшення заробітної плати без певного
підвищення продуктивності праці загрожує ста-
більності ринку.

Реформи, спрямовані на зниження податко-
вого клину насамперед для низько-кваліфіко-
ваної праці, що з позиції стратегічної податко-
вої політики стимулює зайнятість населення,
наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. здійсню-
валися у Німеччині, Данії, Греції, Франції, Італії,
Люксембурзі, Португалії та інших країнах.

У Болгарії, Греції, Естонії, Латвії, Литві, Ру-
мунії, Словаччині та країнах - не членах ЄС
проведено податкову реформу з переходом до
плоскої податкової ставки, при цьому відбулося
і збільшення персональних знижок (неоподат-
ковуваного мінімуму). Останнім часом більшість
європейських країн відмовляються від оподат-
кування дивідендів на підставі того, що такі до-
ходи вже оподатковані на стадії оподаткування
прибутку.

Розглянемо особливості оподаткування до-
ходів фізичних осіб в окремих країнах світу.
Болгарія у 2008 р. скасувала прогресивну шка-
лу і ввела єдиний прибутковий податок для всіх
громадян, що становить 10% і є одним з най-
нижчих у світі. Окрім країн Східної Європи, ни-
зькі податки зберігаються в Гонконгу, Саудівсь-
кій Аравії і Кувейті, а також у таких податкових
гаванях, як Багамські острови й Бермуди.

Податок із доходів фізичних осіб є важливі-
шим податком у Великобританії з соціальної та
фіскальної точки зору. Він передбачає низку
пільг [7]: неоподатковуваний мінімум становить
3445 фунтів стерлінгів на рік; для осіб старших
64 років – 4200 фунтів стерлінгів; для осіб ста-
рших 74 років – 4370 фунтів стерлінгів; непов-
ним сім’ям, які мають дітей віком до 16 років;
неповним сім’ям, діти яких навчаються у вищих
навчальних закладах денної форми навчання.
Оподатковуваний дохід зменшується на суму
витрат, пов’язаних з одержанням доходу (спец-
одяг, обладнання для роботи), а також на суми
внесків до пенсійних і благодійних фондів, ме-
дичної страховки для старших 65 років, проце-
нтних платежів по позиках на придбання житла
та власності (максимум 30 тис. фунтів стерлін-
гів). Величина знижок щорічно індексується
відповідно до рівня інфляції.

В Ізраїлі прибутковий податок на доходи фі-
зичних осіб має прогресивну шкалу і розрахо-
вується за ставками 10, 20, 30, 45, 50%. Ставка
податку на дивіденди для фізичних осіб стано-
вить 25%. В Ізраїлі при народженні кожному
громадянину держави надається посвідчення,
номер якого співпадає з його ідентифікаційним
кодом. По завершенню фінансового року фізи-
чні та юридичні особи, а також приватні підпри-
ємці подають декларацію про доходи в подат-
ковий орган. Кожний рік податкове управління
розробляє інструкції про подання декларації,
терміни та порядок подання, перелік докумен-
тів, які при цьому необхідно додати, порядок

заповнення декларацій та відповідальність за
порушення термінів та порядку надання її. Крім
декларації про доходи, яка подається щорічно,
кожний приватний підприємець раз на п’ять
років подає декларацію про майно. У ній фіксу-
ється вартість майна в перший та останній ро-
ки періоду і таким чином визначається приріст
майна. Якщо вартість майна збільшилися, то
особа повинна надати пояснення щодо цього
збільшення та вказати джерела. Потім визна-
чається чистий дохід шляхом вирахування з
власного доходу за п’ять років усіх витрат. Як-
що одержаний чистий дохід перевищує вар-
тість приросту майна, то платник податку має
прояснити ситуацію щодо джерел доходів.

В Італії прибутковий податок з громадян
стягується за шедулярною формою, тобто об-
кладається кожна частина доходу окремо від-
повідно до джерела доходу. Прибутковий по-
даток з фізичних осіб резиденти сплачують із
усіх видів доходів, одержаних в Італії і за кор-
доном, нерезиденти – лише з доходів, одержа-
них в Італії. За походженням джерела доходів
розподілені на п’ять категорій, кожній з яких
властиві свої особливості оподаткування: не-
рухоме майно (земля і будівлі); капітал; підпри-
ємництво; трудові доходи від роботи за най-
мом і в порядку самозайнятості осіб вільних
професій; інші джерела. Під одною назвою по
суті справляються п’ять різних податків. Прибу-
тковий податок на капітал поширюється на де-
позитні рахунки в банках, проценти за позика-
ми, доходи від цінних паперів, лотерейні ви-
граші. Проценти по банківських рахунках опо-
датковуються за ставкою 25%; по облігаціях,
бонах і кредитних сертифікатах – 12,5%; по
іноземних позиках – 30%. Податок на трудові
доходи осіб, працюючих за наймом, поширю-
ється на заробітну плату, компенсації, винаго-
роди, доплати тощо; осіб вільних професій – на
гонорари, доходи від оплати послуг, виручку
від продажу витворів мистецтва тощо. У силу
різноманітності, нерегулярності, кон’юнктурнос-
ті таких доходів адміністрування оподаткуван-
ня трудових доходів осіб вільних професій до-
сить складне. 

У Нідерландах фізичні особи сплачують такі
податки: прибутковий податок, який є основним
і стягується з усіх видів доходів громадян; при-
бутковий податок та відрахування на соціальне
страхування, які становлять єдиний комбінова-
ний податок, який розраховується за прогреси-
вною шкалою. Для деяких категорій громадян
(наприклад, осіб, старших за 65 років) встанов-
люють нижчі ставки. Одноразові виплати опо-
датковуються за різними ставками. Так, вихід-
на допомога, прибуток від реалізації або лікві-
дації бізнесу оподатковуються за ставкою 45%,
дохід на приріст капіталу, одержаний від реалі-
зації акцій, – 20%. Якщо фізична особа тимча-
сово працює в Нідерландах, то її дохід оподат-
ковується за ставкою 35%.
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У Німеччині традиційно існує класова сис-
тема оподаткування, де в основу класифікації
платників на класи покладений їх соціально-
громадянський статус. При визначенні величи-
ни оподатковуваного доходу із сукупного дохо-
ду вираховуються особливі та непередбачені
витрати. До особливих витрат віднесені затра-
ти, що мають характер матеріального забезпе-
чення платника та його сім’ї в майбутньому:
страхові внески, цільові внески на житлове бу-
дівництво, витрати на професійне навчання та
підвищення кваліфікації, аліменти. У групі осо-
бливих витрат – також витрати на підтримку
благодійних, церковних, наукових установ (за-
гальний обсяг таких пожертвувань не може пе-
ревищувати 5–10% загальної суми доходів
платника). До непередбачуваних витрат нале-
жать вимушені витрати у випадку лікування,
інвалідності, догляд за хворими членами сім’ї
(в межах установленого рівня). Крім того, при
визначенні оподатковуваного доходу з нього
вираховуються знижки за віком (для платників,
старших 64 років), неоподатковуваний мінімум,
знижки на дітей.

У Норвегії є три головні категорії податків:
соціальний внесок, податок на загальний дохід,
податок на “багатство”. Соціальний внесок ви-
раховується з річної зарплати (до 267 тис. крон
(42 тис. дол. США)), усе, що отримано понад
це, оподатковується прогресивним податком із
максимальною ставкою 49,8% зарплати. Зага-
льний дохід становить суму всіх грошових над-
ходжень - це зарплата (таким чином, з ураху-
ванням соціального внеску зарплата оподатко-
вується двома видами податків); гонорари; пе-
нсія за старістю чи по догляду за дитиною; мо-
жливі виграші в лотерею; цінні подарунки; до-
хід від наявності власного житла; прибуток від
сільськогосподарського використання власної
землі, від використання власної частини лісу,
від риболовства та полювання; прибуток від
будь-якого виду бізнесу; річні відсотки з банків-
ського вкладу; наявність службового автомобі-
ля, який використовується в особистих потре-
бах. Податок на “багатство” стягується із таких
об’єктів: кошти на рахунках у норвезьких та
іноземних банках; кошти готівкою та чеки; акції
підприємств та інші цінні папери; абсолютна
ринкова вартість житла та приміських будинків,
що є у приватній власності, земельних чи ліс-
них угідь, приватних промислових підприємств,
автомобілів, всіляких морських та річкових су-
ден.

У Польщі податок на доходи фізичних осіб
встановлено Законом “Про податок з фізичних
осіб” (1991 р.) і Законом “Про акордне начис-
лення податку на деякі види доходу фізичних
осіб” (1998 р). Оподаткуванню належать дохо-
ди фізичних осіб незалежно від джерела над-
ходження. Підприємці-фізичні особи мають пра-
во обрати фіксований податок у розмірі 19%.
Законодавство передбачає понад 100 видів дія-
льності, що звільнені від податку на доходи,

або передбачають певні пільги. З 1 січня
2009 р. у Республіці Польща введено два види
податку від фізичних осіб. Якщо платник подат-
ку протягом року отримував дохід у розмірі до
85528 польських злотих (30545 дол. США), то
ставка оподаткування становить 18%. Всі до-
ходи платника податку, які перевищують вище-
згадану суму доходу, оподатковуються за став-
кою 32%. Середньою ставкою податку з дохо-
дів у розмірі 19% обкладаються дивіденди та
надходження від часток у капіталі юридичних
осіб. Податком із доходу обкладаються фізичні
особи, які постійно проживають у Польщі, та
особи, які перебувають у країні понад півроку.
Крім того оподатковуються доходи осіб, що
проживають за кордоном, якщо джерело цих
доходів знаходиться у Польщі. Для визначення
загальної суми оподаткування дохід зменшу-
ється на суму страхових внесків на пенсійне
страхування за віком та станом здоров’я, на
лікарняне страхування та страхування від не-
щасних випадків, що передбачено в положен-
нях про систему соціального страхування.

Прибутковий податок у Швеції розподілено
на три категорії: податок на трудові доходи фі-
зичних осіб, майновий та корпоративний. Якщо
скупний прибуток фізичної особи не перевищує
170 тис. крон, податок становить 31%, при пе-
ревищенні вказаної суми, ставка податку може
зростати до 50%. Майновий податок стягується
із розрахунку вартості майна: до 800 тис. крон
– ставка нульова; до 1,5 млн крон – 1,5%; до
3,5 млн крон – 12 тис. крон + 2,5%; на майно
більшої вартості – 62 тис. крон + 3%. Корпора-
тивний податок стягується з підприємств за
ставками в межах від 20 до 30%.

Федеральний індивідуальний прибутковий
податок із максимальною ставкою 28% стягу-
ється з усього працездатного населення США.
Ним оподатковуються практично всі види до-
ходів, які можуть бути одержані населенням:
заробітна плата й допомога; прибуток від при-
ватної підприємницької діяльності; відсотки за
внесками в кредитно-ощадні установи; дивіде-
нди; рента; допомога по безробіттю, що випла-
чується приватними компаніями. Не підлягають
оподаткуванню доходи від відсотків, які отри-
мують утримувачі деяких видів цінних паперів,
що випускаються урядами штатів. Частково
оподатковуються пенсії та допомога із соціаль-
ного страхування. Кожний платник податків має
право на ряд знижок і відрахувань із свого ва-
лового доходу перед нарахуванням податку.
Платники податків мають персональні відраху-
вання, а також ряд цільових знижок зі свого
доходу, який підлягає оподаткуванню. Найбі-
льше значення мають п’ять статей таких зни-
жок. У такий спосіб дозволяється вираховувати
із валового доходу частину витрат на лікування
та інше медичне обслуговування, яке переви-
щує 7,5% цього доходу за минулий рік. Після
того, як платник податків зробив усі дозволені
законом вирахування зі свого валового річного
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доходу, сума, яка залишилася, безпосередньо
оподатковується прибутковим податком.

Громадяни Японії, а також постійні резиден-
ти (громадяни, що проживали на території
держави щонайменше 5 років і мають намір
постійного проживання) сплачують прибутко-
вий податок на всі доходи отримані як в Японії,
так і закордоном. Нерезиденти сплачують по-
датки лише в частині доходів, отриманих на
території Японії. Фізичні особи (наймані пра-
цівники та самозайняті особи) сплачують дер-
жавний прибутковий податок за прогресивною
шкалою, що має шість ставок, які нараховують-
ся залежно від суми отриманого доходу: – 5%
(1 – 1 950 000 єн), 10% (1 950 001–3 300 000 єн),
20% (3 300 001 – 6 950 000 єн), 23% (6 950 001-
9 000 000 єн), 33% (9 000 001 – 18 000 000 єн) і
40% (18 000 001 єн і більше). Сплачується
прибутковий податок щорічно на всі види до-
ходів, отриманих протягом календарного року.
Базою оподатковування в межах системи при-
буткового податку є: заробітна плата, доходи
осіб вільних професій, оплата працівників мис-
тецтв, професійних спортсменів, офіціантів у
барах, допомога при звільненні, доходи, отри-
мані від нерухомості, дивіденди, пенсії, авто-
рські гонорари, винагороди за різноманітні
особисті заслуги, прибуток від продажу акцій,
зареєстрованих на фондових біржах тощо. Фі-
зичні особи також сплачують прибутковий
префектурний податок за ставками 5, 10, 15%
відповідно до суми доходу. Крім цього, кожен
громадянин Японії незалежно від величини
доходу сплачує податок на проживання у роз-
мірі 3 200 єн на рік. Таким чином, у Японії по-
даткові ставки на доходи фізичних осіб, у тому
числі місцеві податки, одні з найвищих у світі.

IV. Висновки
1. Оподаткування фізичних осіб є відносно “мо-

лодим”, його перші прообрази з’являються
лише на початку ХІХ ст. та остаточно воно
закріплюється у податкових системах країн
світу лише на початку ХХ ст.

2. У сучасних податкових системах оподатку-
вання фізичних осіб є одним із найважливі-
ших елементів, а об’єктами – доходи й капі-
тал. Незважаючи на велике розмаїття його
моделей (шедулярна і глобальна, пропор-
ційна і прогресивна, ліберальна й жорстка)
оподаткування фізичних осіб одночасно ре-
алізує фіскальну, регуляторну та соціальну
функції. Остання виявляється, поміж іншим,
рядом знижок і відрахувань із валового до-
ходу перед нарахуванням податку. Системи
оподаткування розвинених країн світу спря-
мовані на формування кінцевого доходу
домогосподарств таким чином, щоб кожна
фізична особа мала в користуванні після
оподаткування дохід, достатній для фінан-
сування всіх необхідних витрат на задово-
лення своїх потреб.

3. На основі критичної оцінки зарубіжного досві-
ду розроблено такі рекомендації для України:

встановлення податкової соціальної пільги
на рівні розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи; конкретизація норм які
регулюють надання податкової знижки;
більш повна реалізація потенціалу прогре-
сивного оподаткування доходів громадян;
встановлення чітких правил і термінів по-
дання податкової звітності; моніторинг і кон-
троль доходів і майнового стану платника
податків.
Перспективами подальших досліджень є

обґрунтування механізмів сплітінга в системі
вирівнювання бази оподаткування доходів фі-
зичних осіб.
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Абрамченко Н. А. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц: прошлое и совре-
менность

В статье определены общие черты и отличия зарубежного опыта налогообложения физичес-
ких лиц с целью его использования в Украине.

Установлено, что налогообложение физических лиц, невзирая на большое разнообразие его мо-
делей (шедулярна и глобальная, пропорциональная и прогрессивная, либеральная и жесткая), одно-
временно реализует фискальную, регулирующую и социальную функции.

На основе критической оценки зарубежного опыта разработаны такие рекомендации для Укра-
ины: установление налоговой социальной льготы на уровне размера прожиточного минимума для
работоспособного лица; конкретизация норм, регулируюших предоставление налоговой скидки;
более полная реализация потенциала прогрессивного налогообложения доходов граждан; установ-
ление четких правил и сроков представления налоговой отчетности; мониторинг и контроль до-
ходов и имущественного состояния налогоплательщика.

Ключевые слова: налогообложение, физические лица, зарубежный опыт, прошлое, современ-
ность.

Abramchenko N. Foreign Experience of Taxation of Physical Persons: the Past and Conte-
mporaneity

Actuality of the article is determined by that the foreign systems of direct taxation of profits of physical
persons have already the practice of becoming and development approved enough sometimes on the base
of deep realization by every payer of tax of the constitutional duty of tax payment. A research purpose is
determination of general lines and differences in foreign experience taxation of physical persons with the
purpose of his use in Ukraine.

It is set that taxation of physical persons is relatively “young”, him the first prototypes appear only at the
beginning ХІХ of century and finally it is fastened in the tax systems of the world countries only at the
beginning ХХ of century In the modern tax systems of taxation of physical persons is one of major elements,
and by objects are profits and capital. Without regard to the large variety of his models (schedule and global,
proportional and progressive, liberal and hard), taxation of physical persons simultaneously will realize fiscal,
regulative and social functions.

On the basis of critical estimation of foreign experience such recommendations are worked out for
Ukraine: establishment of tax social deduction at the level of size of living wage for a capable of working
person; specification of norms which regulate the grant of tax abatement; more complete achieving of
progressive taxation of profits of citizens; establishment of clear rules and terms of presentation of the tax
accounting; monitoring and control of profits and property state of taxpayer.

Key words: taxation, physical persons, foreign experience, the past, contemporaneity.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У сучасних умовах зростає актуальність пошуку інноваційно активного персоналу, що дає змогу

реорганізувати економіку підприємств і прискорено розвивати інноваційну діяльність. Однією з ру-
шійних складових мотивації інноваційної активності персоналу є система стимулів і мотивів.

У статті запропоновано виділити й порівняти два підходи до мотивації персоналу сучасних під-
приємств: традиційний та інноваційний. Цей аналіз проведено за деякими мотиваційними систе-
мами, сутність яких полягає в цілепокладанні, компенсаціях, командоутворенні, делегуванні повно-
важень, управлінні кар’єрою, розвитку персоналу, оцінюванні персоналу, корпоративної культури.

Розробка технологій управління мотивацією інноваційно-активного персоналу передбачає ро-
боту у двох напрямах: забезпечення оптимальних умов трудової діяльності; система прямого
впливу на інноваційну поведінку працівників.

Ключові слова: персонал підприємства, інноваційна активність, інновації, методи мотивації,
стимулювання, мотиваційні системи.

І. Вступ
В умовах сучасної економіки зростає зна-

чення пошуку інноваційно активного персона-
лу, проблем формування інноваційного потен-
ціалу країни, що дає змогу реорганізувати еко-
номіку, прискорено розвивати науково-технічну
діяльність. Інноваційна активність персоналу
формує підхід, який дає змогу підприємствам
не тільки орієнтуватися на існуючі потреби ри-
нку, а й навіть впливати на їх формування. 1

Проте це вимагає від них активної іннова-
ційної діяльності, пошуку чи створення таких
інноваційних продуктів, які можуть забезпечити
їм довгострокові чи короткострокові конкурент-
ні переваги. Дослідження показують, що активі-
зація механізмів мотивації інноваційної діяль-
ності значною мірою залежить від існуючих
традицій, системи соціально-трудових відно-
син, корпоративної культури тощо.

Вчені та спеціалісти вважають проблему
формування інноваційної активності персоналу
надзвичайно актуальною, про що свідчить ши-
роке коло публікацій із зазначеної тематики.
Зокрема, Т. Білоброва [1], Н. Гончарова [3],
С. Занюк [4], Н. Краснокутська [5], Ю. Макогон
[6], М. Семикіна [7] зробили значний внесок у
розвиток науки та практики з питань мотивації
інноваційної складової підприємств.

На сьогодні відсутні дієві механізми підтри-
мки, активізації, розвитку інноваційної активно-
сті підприємств. Нестабільна економіка, зако-
нодавство, яке постійно змінюється, відсутність
гарантій тощо – це фактори, які не сприяють
появі впроваджень і нововведень на підприєм-
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ствах, припливу іноземних інвестицій. Таким
чином, механізм мотивації потребує вдоскона-
лення з метою більш ефективного функціону-
вання для формування інноваційної активності
персоналу.

Однією з рушійних складових мотивації ін-
новаційної активності персоналу є система
стимулів. Умови стимулювання визначають
власники підприємств. Вони повинні закладати
в систему стимулювання залежність винагоро-
ди працівників від результативності та ефекти-
вності їх праці. Крім того, складовою мотива-
ційного заохочення персоналу підприємства є
одноразові премії та винагороди, які мають ціл-
ком конкретне призначення – значно підвищу-
вати гнучкість і дієвість організації оплати пра-
ці. Запроваджуючи виплату одноразових пре-
мій і винагород, роботодавці можуть заохочу-
вати й розвивати в працівників ті якості, які
безпосередньо впливають на ефективність їх
праці (авторитет у колективі, відданість підпри-
ємству, загальна й професійна культура, сум-
лінність тощо).

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити традиційні та інно-

ваційні методи мотивації інноваційної активно-
сті персоналу підприємств за рахунок корегу-
вання неефективних технологій мотиваційних
систем.

ІІІ. Результати
Інноваційні процеси в системах організацій-

ного управління стають філософією розвитку
сучасного бізнесу. Поняття “інновація” – це по-
зитивне й прогресивне нововведення (ідея,
діяльність, технологія або матеріальний об’єкт,
який раніше не використовувала організаційна
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система) [1]. Категорія новизни належить до
якісних параметрів змін, які супроводжуються
змінами в діяльності й мисленні працівників [3].

Дослідження в галузі інноваційних техноло-
гій мотивації персоналу є актуальними як для
соціології управління, так і для практики мене-
джменту. Використання інноваційних техноло-
гій мотивації радикальних змін може бути ефе-
ктивним тільки в загальній системі “нового ме-
неджменту”, який відповідає епосі “економіки
знань”. У зв’язку із цим доцільно виділити й по-
рівняти два підходи до мотивації персоналу
сучасних підприємств: традиційний та іннова-
ційний.

Розглянемо детально, у чому полягає від-
мінність між традиційним і інноваційним підхо-
дами до мотивації інноваційної активності пер-
соналу, чим відрізняються одна від одної тех-
нології, що використовують при різних підхо-
дах, які необхідно здійснювати керівникам для
корегування неефективних мотиваційних сис-
тем.

1. Мотивація персоналу через використання
технології цілепокладання.

Традиційний підхід до мотивації не перед-
бачає прямого зв’язку мотивації з реалізацією
мети підприємства. Завдання інноваційного
підходу полягає в тому, щоб побудувати моти-
ваційну систему, що максимально відповідає
реалізації всього комплексу організаційних ці-
лей. Однією з основних функцій організаційної
мети є мотиваційна або спонукальна. Під ком-
плексом організаційних цілей розуміють цільо-
ву структуру підприємства (стратегія, місія,
“предметні цілі”, тактика, програми).

У працівників підприємства не може бути
корисного зіткнення власних інтересів із цілями
підприємства. Однак, управлінська технологія
(для багатьох підприємств інноваційна) “Mana-
gement by objectives – MBO” (“Управління за
цілями”), у її різноманітних формах (“Управ-
ління на основі збалансованих показників”),
дає змогу максимально повно узгоджувати цілі
працівників із цілями підприємства та форму-
вати активну систему цільової мотивації.

В епоху інформаційної економіки, коли не-
обхідно постійно оцінювати практичні можли-
вості досягнення організаційних цілей, виявля-
ти зони потенційних проблем і неочікуваних
наслідків, шукати більш ефективні шляхи дося-
гнення цілей, цілепокладання може стати од-
ним з ключових інструментів мотивації праців-
ників сучасних бізнес-груп. Іншим важливим
елементом сучасної системи мотивації є інно-
ваційна система компенсацій.

2. Мотивація інноваційної активності персо-
налу через інноваційний підхід до компенсацій-
них систем.

Традиційний підхід до мотивації через заро-
бітну плату базується на тому, що заробітна
плата сама по собі є сильним мотиватором.
Підвищення рівня заробітної плати відбуваєть-
ся у зв’язку із загальноорганізаційним розвит-

ком, а не залежно від тих результатів, яких до-
сяг той чи інший співробітник. При цьому відсу-
тні суттєві розбіжності в рівні заробітної плати
між інноваційно активними та не інноваційно
активними працівниками.

Інноваційний підхід до мотивації через за-
робітну плату полягає в тому, що “гарно” вико-
нана робота відповідно винагороджується, тим
самим мотивуючи підвищення ефективності та
інноваційність виконання інших завдань. Пра-
цівники, які роблять найбільший внесок у дося-
гнення стратегічних цілей підприємства, заслу-
говують найбільшої винагороди. Підвищення
заробітної плати здійснюється не методом
“зрівнялівки”, а варіює залежно від тих резуль-
татів, яких досяг той чи інший працівник. Рівень
оплати праці є конкурентоспроможним щодо
рівня оплати праці підприємства-конкурента та
інших підприємств.

В епоху інформаційної економіки оптималь-
ний з погляду роботодавця й працівника роз-
рахунок заробітної плати не втрачає своєї ак-
туальності за наявності інших інноваційних ме-
тодів мотивації персоналу, оскільки грошова
винагорода на вітчизняних підприємствах була
і є базовим елементом мотивації праці.

3. Мотивація інноваційної активності персо-
налу через використання технології командо-
утворення.

Традиційний підхід до мотивації персоналу
полягає в тому, що результати роботи підпри-
ємства є звичайною сумою результатів роботи
кожного зі співробітників. Тобто, якщо кожний
співробітник досяг індивідуальних цілей, як
правило, кількісних, поставлених перед ним, то
автоматично буде досягнуто й мету підприєм-
ства.

Інноваційний підхід до мотивації інновацій-
ної активності персоналу націлений на те, що
результати роботи підприємства прямо зале-
жать від взаємодії між співробітниками, коман-
дно-інтелектуальної роботи, а не тільки від ін-
дивідуальних досягнень працівників.

Сьогодні керівникам підприємств необхідно
робити ставку на “командоутворення”, здійсню-
вати програми, спрямовані на формування ко-
манд, які орієнтовані на довіру, відкритий обмін
сучасною, прогресивною інформацією всере-
дині команди та підвищення її мотивації [2].
Командна робота має явні переваги перед ін-
дивідуальною. По-перше, значно зменшується
необхідність тотального управлінського конт-
ролю. По-друге, легше впроваджувати іннова-
ційні види продукції, проводити організаційні
зміни, скорочувати тривалість операційного
циклу. По-третє, мотивація трудової діяльності
членів команди підвищується, оскільки прості
завдання, на які поділено роботу, об’єднуються
в більш значущі та складні, а перехід відпові-
дальності до членів команд, інтеграція більш
креативних і відповідальних процесів нададуть
можливість для формування партисипативного
стилю керівництва.
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4. Мотивація інноваційної активності персо-
налу через делегування повноважень.

Традиційний підхід до мотивації персоналу
полягає в частковій або повній відмові від такої
технології, як делегування повноважень.

Інноваційний підхід до мотивації інновацій-
ної активності персоналу через використання
технології делегування повноважень дає змогу:
– підвищувати мотивованість до праці персона-

лу;
– підвищувати рівень оперативності реакції

підприємства на зовнішні фактори;
– надавати більше свободи працівникам у до-

сягненні цілей підприємства.
У результаті працівник отримує організацій-

ну, фінансову, юридичну та психологічну сво-
боду, яка необхідна йому для досягнення інте-
лектуальної задоволеності від інноваційної праці.

5. Мотивація інноваційної активності персо-
налу через використання інноваційних техно-
логій управління кар’єрою.

Традиційний підхід до мотивації через
управління кар’єрою передбачає просування
працівника “вгору службовими сходинами” в
межах того роду діяльності, який був обраний
ним на початку трудової діяльності (“верти-
кальна кар’єра”).

Інноваційний підхід до мотивації через управ-
ління кар’єрою передбачає просування працівни-
ка в межах підприємства не тільки “вгору служ-
бовими сходинами”, а й з одного підрозділу під-
приємства до іншого (“горизонтальна”, або “мат-
рична” кар’єра). Ці зміни пов’язані, насамперед,
з інтеграцією інноваційності в умовах управлін-
ня кар’єрою [4]. Зміни, які виникли, докорінним
чином змінили традиційний погляд на кар’єру
як на послідовне просування працівника на
більш високі посади на підприємстві. Замість
передбачуваної зміни посадової позиції, інно-
ваційні працівники стикаються з непередбачу-
ваністю свого службового становища. У пра-
цівників вже немає впевненості в тому, що во-
ни будуть працювати в межах тієї самої спеці-
альності або професійної діяльності, до якої
вони були підготовлені. Вони не можуть бути
впевнені в збереженні свого робочого місця на
підприємстві, не говорячи про просування на
нові посадові позиції. Працівникам пропонують
різноманітні альтернативні договори про пра-
цевлаштування. Однак, жоден з них не перед-
бачає повної або постійної зайнятості. Тільки
при розвитку своїх професійних навичок та ін-
новаційної активності працівники можуть збі-
льшити свої кар’єрні можливості на внутріш-
ньому й зовнішньому ринках праці.

Таким чином, зараз кар’єрне зростання мо-
же відбуватися тільки шляхом оновлення або
формування ними необхідних компетенцій для
підприємства, що дало б йому змогу зайняти
нові, вищі посади та вийти на принципово но-
вий рівень відповідальності.

6. Мотивація інноваційної активності персона-
лу через використання інноваційних технологій у
підготовці й розвитку працівників підприємства.

Традиційний підхід до мотивації персоналу
через підготовку й розвиток працівників перед-
бачає систематичний, безперервний процес
навчання, який використовують підприємства
для отримання ними знань, розвитку їх нави-
чок, зміни поведінки або установок, збільшення
особистого внеску в досягнення організаційних
цілей. Навчання використовують для того, щоб
покращити виконання робіт працівниками на
тих позиціях, які вони займають у цей час, а
також підготувати працівників до тих посад, на
які вони, імовірно, будуть висунуті в майбут-
ньому. Щоб навчання сприяло досягненню ме-
ти підприємства й одночасно мотивувало роз-
виток інноваційної активності працівників, доці-
льно, щоб цей процес був побудований на ос-
нові такого алгоритму:
– визначення потреб підприємств у навчанні;
– постановка мети навчання персоналу;
– вибір цільової групи для навчання;
– вибір методів навчання та навчальних про-

грам;
– складання бюджету навчальних програм;
– підготовка працівників підприємства до нав-

чання.
Інноваційний підхід до мотивації персоналу

через навчання передбачає використання різ-
номанітних методів підготовки й розвитку інно-
ваційної активності працівників, а саме:
– “збагачення праці” (Job enrichment);
– “ротація праці” (Job rotation);
– бізнес-курси, семінари, тренінги;
– комп’ютерне навчання, що базується на ін-

тернет-технологіях;
– моделювання робочих ситуацій, ділові ігри,

кейс-навчання.
Для того, щоб навчання працівників досягло

своєї мети (у тому числі підвищення інновацій-
ної активності), необхідний системний підхід до
визначення потреб у навчанні, розвитку навча-
льних програм, які сприяють задоволенню цих
потреб, та оцінювання ефективності цього на-
вчання.

7. Мотивація інноваційної активності персо-
налу через використання інноваційних техно-
логій в оцінюванні персоналу.

Традиційний підхід до мотивації через оці-
нювання персоналу передбачає, що об’єктом
оцінювання є індивідуальний працівник; його
здійснює атестаційна комісія; оцінка є юридич-
ною підставою для звільнення або зменшення
рівня заробітної плати; методами оцінювання є
суб’єктивне оцінювання або психологічне тесту-
вання.

Інноваційний підхід до мотивації персоналу
через оцінювання персоналу передбачає, що
об’єктом оцінювання є рівень інноваційної ак-
тивності працівника; його здійснює безпосере-
дній керівник, зовнішні й внутрішні клієнти, по-
стачальники та інші; метою оцінювання є інно-
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ваційний розвиток підприємства та працівників,
вирішення проблем, прийняття рішень про про-
сування, винагородження, звільнення; метода-
ми оцінювання є метод 360°, управління за ці-
лями, порівняльні й рейтингові методи, техніка
“асесмент-центр” [5].

Головною метою системи оцінювання інно-
ваційної активності персоналу в нових умовах є
аналіз можливості інноваційно мислити та від-
повідність роботи тій меті, що поставлена, ви-
значення того, досягнута чи ні ця мета, наскільки
спосіб її досягнення відповідає етичному кодексу.

За результатами оцінювання персоналу
можна визначати розмір премії; приймати рі-
шення про зміну рівня заробітної плати; скла-
дати план розвитку; визначати потребу в на-
вчанні; корегувати систему мотивації персона-
лу конкретного підрозділу.

8. Мотивація інноваційної активності персо-
налу через інтеграцію в корпоративну культуру.

Традиційний підхід до мотивації персоналу че-
рез корпоративну культуру здійснювався на основі
традицій, які формувались на багатьох підприєм-
ствах. Цей підхід не передбачав необхідності без-
посередньо займатися формуванням та управлін-
ням корпоративною культурою в цілому.

Інноваційний підхід до мотивації інноваційної
активності персоналу через корпоративну куль-
туру передбачає безпосереднє формування ідей,
поглядів, базових цінностей, які підтримуються
працівниками підприємства (shared values). Цін-
ності також визначають стиль поведінки, стиль
спілкування з колегами й клієнтами, рівень моти-
вованості, інноваційної активності тощо.

Корпоративна культура постає одним з най-
більш ефективних засобів мотивації персоналу.
Як тільки працівник задовольняє потреби пер-
шого рівня, у нього з’являються потреби вищого
рівня: гідне становище в колективі, визнання,
самореалізація тощо. Тоді на перший план ви-
ходить корпоративна культура, однією з важли-
вих функцій якої є підтримка кожного члена ко-
лективу, розкриття його індивідуальності, талан-
тів, особистого трудового потенціалу.

Урахування всього комплексу мотивуючих
впливів дає змогу керівнику адекватно реагу-
вати на ситуацію й винагороджувати працівни-
ків відповідно до їх внеску в кінцевий результат
підприємства. При цьому будь-який вплив по-
винен здійснюватись комплексно. Комбінація
різноманітних форм у кожному випадку пови-
нна бути різною. Це дає змогу уникнути ефекту
звикання, коли працівники звикають до впливу
винагороди, а воно, у свою чергу, втрачає свою
актуальність. Розробка технологій управління
мотивацією інноваційно активного персоналу
передбачає роботу у двох напрямах.

Перший напрям – це забезпечення оптима-
льних умов трудової діяльності. Сюди можна
зарахувати такі фактори, як: організаційна
культура, привабливість праці, організація ро-
бочого місця, можливість професійного та осо-
бистого розвитку, соціально-психологічний клі-

мат у колективі, належність до будь-якої про-
фесії або конкретного підприємства. Ці факто-
ри непрямо впливають на мотивацію іннова-
ційної активності персоналу й використовують-
ся не тільки в межах системи мотивації, а та-
кож у системі управління підприємством в ці-
лому.

Другий напрям – це система прямого впливу
на інноваційну поведінку працівників. Сюди на-
лежать різні види матеріальної й нематеріаль-
ної винагороди працівників (оклад, премії, бо-
нуси, доплати, страхування, особистий авто-
мобіль або кабінет, просування по службі, до-
сягнення результату, похвала керівництва, ви-
знання серед колег, можливості самостійного
прийняття рішень тощо).

Якщо враховувати, що кожне підприємство
має свою мету й перебуває в специфічних,
властивих тільки для нього умовах, то можна
стверджувати, що система мотивації іннова-
ційної активності персоналу в кожного підпри-
ємства повинна бути унікальною. Не існує уні-
версальних систем мотивації інноваційної ак-
тивності персоналу. У кожному конкретному
випадку ефективними є ті або інші управлінські
інструменти. Більше того, на одному підприєм-
стві паралельно можуть існувати декілька сис-
тем мотивації для різних підрозділів і категорій
персоналу. Для кожного підприємства у визна-
чений момент часу потрібно розробляти свою
систему мотивації, яка дасть змогу вирішити
конкретні проблеми, а в кінцевому результаті
досягнути бажаної мети.

ІV. Висновки
На основі проведеного аналізу невирішеною

є проблема створення такого мотиваційного
механізму, який би впливав на дві важливі по-
статі в інноваційному процесі підприємств, а
саме соціально та економічно спонукав до роз-
витку інноваційної діяльності персоналу; ство-
рення необхідних мотиваційних умов повсяк-
денної інноваційної діяльності, які будуть спо-
нукати персонал до самовдосконалення й тим
самим формувати готовність до цієї діяльності.

Існує необхідність спонукання персоналу до
досягнення ефективних результатів праці,
здійснення процесів, які б характеризували мо-
тиваційний механізм інноваційної діяльності
персоналу. Тому для активізації розвитку та
покращення інноваційної діяльності необхідно
звернути увагу на досвід розвинутих країн щодо
підтримки, розвитку та впроваджень інновацій, де
головну роль відіграє саме державна підтримка.

Потрібно розвивати інноваційну сферу – на-
уку, наукоємні галузі та підприємства, оскільки
саме вона створює основу сталого економічно-
го зростання. Технологічний прогрес змінив би
масштаби та структуру виробництва й суттєво
вплинув би на якість життя та добробут насе-
лення. Отже, активізація інноваційної діяльнос-
ті в Україні – національна проблема, яка на
сьогодні залишається невирішеною.
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Подальші дослідження повинні бути спря-
мовані на створення необхідних умов для роз-
витку інноваційної активності персоналу.
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Василичев Д. В., Лихолат В. О. Анализ подходов к мотивации инновационной активности
персонала отечественных предприятий

В современных условиях возрастает актуальность поиска инновационно активного персонала,
что позволяет реорганизовать экономику предприятий и ускоренно развивать инновационную де-
ятельность. Одной из действенных составляющих мотивации инновационной активности персо-
нала является система стимулов и мотивов.

В статье предлагается выделить и сравнить два подхода к мотивации персонала современ-
ных предприятий: традиционный и инновационный. Этот анализ проводится по определенным
мотивационным системам, сущность которых заключается в целеполагании, компенсациях, ко-
мандообразовании, делегировании полномочий, управлении карьерой, развитии персонала, оценке
персонала, корпоративной культуры.

Разработка технологий управления мотивацией инновационно активного персонала предус-
матривает работу в двух направлениях: обеспечение оптимальных условий трудовой деятельно-
сти и система прямого влияния на инновационное поведение работников.

Ключевые слова: персонал предприятия, инновационная активность, инновации, методы мо-
тивации, стимулирование, мотивационные системы.

Vasylychev D., Lyholat V. Approach Analysis of Innovative Motivation Activities of National
Enterprises Stuff

In contemporary conditions the relevance of innovative active staff search is increasing, this search
allows to reorganize enterprises economy as well as influence the speed of innovation activities. One of the
driving motivation components of staff innovative activity is a system of bonuses. The conditions of
stimulations are determined by the owners of the enterprises. The unstable economy and legislation which
are constantly changing are the factors that do not contribute to the innovations emergence and their
implementations into enterprises as well as foreign investment.

The article highlights and compares the two motivation approaches of modern enterprises: traditional and
innovative. The analyses is carried out in the following incentive systems: motivation of staff through the use of
goals approach technology; staff motivation innovation activity through an innovative compensation systems
approach; motivate innovation activity through the use of teambuilding technology; innovative activity motivation of
staff through authority delegation technology; staff motivation innovation activity through the use of innovative
career management technologies; staff motivation innovation activity through the use of innovative technologies in
the training employees and development; staff motivation innovation activity through the use of innovative staff
evaluation technologies; staff motivation innovation activity through corporate culture integration.

Innovation and motivation management technology development of active personnel involves work in two
directions: optimal conditions of work ensuring; system of direct influence on personnel innovative behavior.

Each company, at a certain time period, should develop its own system of motivation that is appropriate
for solving specific problems, and eventually reaches the desired goal.

Key words: personnel, innovative activity, innovation, methods of motivation, encouragement, motivation
system.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті удосконалено процес формування стратегії фінансового забезпечення підприємств

житлово-комунального господарства (ЖКГ), особливість якого полягає у виборі типу стратегії
(стабілізації, підтримки, гнучкого реагування) на основі матричного методу. Матрицю утворено
співвідношенням інтегральних показників складових фінансового забезпечення: раціональності фо-
рмування фінансових ресурсів підприємства й ефективності управління грошовими потоками. Ква-
дранти матриці сформовано через розподіл означених інтегральних показників за якісними рівнями
(високий, середній, низький) на основі побудованої інтервальної шкали. Це дасть змогу конкретизу-
вати стратегічні цілі щодо оптимізації структури капіталу підприємств ЖКГ і підвищення ефек-
тивності управління їх грошовими потоками, а також обрати відповідні інструменти формування
фінансового забезпечення для кожного типу стратегії.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство (ЖКГ), фінансове забезпечення, стратегія,
фінансові ресурси, грошові потоки, інтегральний показник, метод таксономії.

І. Вступ
Відсутність системних перетворень, недоско-

налість нормативно-правової бази, високий рі-
вень зношеності основних засобів і, як наслідок,
низький рівень рентабельності підприємств пере-
творює житлово-комунальне господарство (ЖКГ)
з пріоритетної та соціально значущої в найбільш
проблемну галузь економіки України. Це підтвер-
джено наявністю негативного фінансового ре-
зультату діяльності підприємств ЖКГ, зокрема у
Кіровоградській області. Так, у 2012 р. прибуток
досліджуваних підприємств ЖКГ скоротився на
62% (в абсолютному виразі це становить 45
693 тис. грн). Негативна тенденція простежува-
лась і протягом 2013–2014 рр. Зменшення фі-
нансового результату на 282,04% та 146,47%
відповідно призвели до збиткової діяльності під-
приємств ЖКГ. Оскільки необхідною умовою іс-
нування та подальшого розвитку підприємств
ЖКГ є забезпечення їх достатнім обсягом фінан-
сових ресурсів, важливим та актуальним завдан-
ням стає необхідність формування стратегії їх
фінансового забезпечення, спрямованої на ефе-
ктивне формування та розподіл фінансових ре-
сурсів, активне генерування грошових потоків.1

Дослідження питань з розроблення та реа-
лізації фінансових стратегій на підприємствах
знайшли відображення в працях зарубіжних і
українських учених: Р. Бендер [25], Д. Раттер-
форд [27], Г. Блакита [3], І. Бланк [23], А. Семе-
нов [22]. Незважаючи на наявність значного
обсягу теоретичних і практичних напрацювань,
недостатньо уваги приділено розгляду такої
складової, як стратегія фінансового забезпе-
чення. Враховуючи обмеженість фінансових
ресурсів та незадовільний фінансовий стан
підприємств ЖКГ, набуває актуальності пода-
льший розвиток питання формування стратегії
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фінансового забезпечення підприємств саме
цієї галузі. Водночас, деякі аспекти, пов’язані з
формуванням та аналізом фінансового забез-
печення підприємств ЖКГ, знайшли відобра-
ження в працях таких українських учених, як
О. Бабаєвська [1], О. Нагорна [13], Д. Нехайчук
[14], Ю. Нехайчук [15], Н. Полякова [18].

Узагальнення літературних джерел дає змо-
гу зробити висновки щодо наявності теоретич-
них положень та практичного досвіду щодо
формування фінансових стратегій та оціню-
вання фінансового забезпечення на підприємс-
твах різноманітних сфер економіки.

Так, зазначимо, що формування стратегії фі-
нансового забезпечення підприємств комуналь-
ного господарства повинно поєднувати певні під-
ходи до діяльності (поступового розвитку, стабі-
лізаційний, інерційний, захисний або антикризо-
вий) та враховувати оцінку фінансової стійкості
підприємства. Разом з цим, практично відсутній
механізм формування стратегії фінансового за-
безпечення підприємств ЖКГ.

Оцінку фінансового забезпечення підпри-
ємств здійснимо за допомогою фінансового ана-
лізу, в основі якого лежить аналіз фінансової
звітності з використанням взаємозалежних по-
казників. У дослідженні Г.Н Костенко розрахо-
вано інтегральні показники фінансового забез-
печення у розрізі стратегічного й тактичного
розвитку санаторно-курортних закладів [9]. Де-
які дослідники вважають за доцільне прове-
дення аналізу структури активів та пасивів, а
також показників рентабельності діяльності
підприємств ЖКГ у межах оцінювання стану їх
фінансового забезпечення [14; 15; 18]. Незважаю-
чи на ґрунтовні наукові розробки в цьому напрямі,
в економічній літературі недостатньо уваги приді-
лено питанням отримання комплексної оцінки фі-
нансового забезпечення підприємств ЖКГ, що є
основою формування їх фінансової стратегії.
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II. Постановка завдання
Метою статті є розроблення методичного

підходу до формування стратегії фінансового
забезпечення підприємств ЖКГ на основі інтег-
рального оцінювання його складових.

ІІІ. Результати
Термін “фінансове забезпечення” розповсюд-

жений у науковій літературі, при цьому демон-
струється досить різноспрямований підхід до
розуміння сутності цього поняття. У попередніх
дослідженнях запропоновано під фінансовим
забезпеченням діяльності підприємства житло-

во-комунального господарства розуміти процес
формування достатніх за обсягом і раціональних
за структурою фінансових ресурсів та генеруван-
ня грошових потоків підприємства для його ефе-
ктивного функціонування і реалізації соціальної
функції, пов’язаної з безперервним наданням
населенню, підприємствам різних галузей та ор-
ганізаціям якісних житлово-комунальних послуг.

В раховуючи це визначення авторами розро-
блено методичний підхід до оцінювання фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ (рис. 1).

Аналіз формування фінансових ресурсів підприємства:
співвідношення власних і залучених коштів, коефіцієнт
фінансового левериджу, коефіцієнт автономії, коефіцієнт
концентрації позикового капіталу, коефіцієнт фінансової
залежності, коефіцієнт довгострокової заборгованості,
коефіцієнт короткострокової заборгованості, коефіцієнт
загальної заборгованості, коефіцієнт забезпеченості
власними коштами, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт
самофінансування, співвідношення необоротних активів
та власного капіталу, коефіцієнт довгострокового
залучення коштів, коефіцієнт фінансової незалежності
капіталізованих джерел, абсолютний приріст власного
капіталу, темп зростання власного капіталу

Аналіз грошових потоків підприємства: синхронність
надходження та витрат грошових коштів (ГК), рівномірність
надходження ГК, рівномірність витрат ГК, коефіцієнт
синхронності надходження та витрат ГК,  коефіцієнт
рівномірності надходження ГК, коефіцієнт рівномірності
використання ГК, коефіцієнт достатності чистого грошового
потоку (ГП), рівень ліквідності ГП, коефіцієнт ефективності
ГП, коефіцієнт реінвестування чистого ГП, абсолютний
приріст ГП від операційної діяльності, абсолютний приріст
ГП від інвестиційної діяльності, абсолютний приріст ГП від
фінансової діяльності, абсолютний приріст чистого ГП,
співвідношення темпів росту позитивного ГП й обсягу
продажів/активів, коефіцієнт якості чистого ГП
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ії 2.1. Формування матриць спостереження:

2.2. Формування матриць стандартизованих показників:

2.3. Визначення множини ознак стимуляторів та
дестимуляторів, побудова еталонної точки значень

2.4. Обчислення інтегральних показників оцінки
складових фінансового забезпечення підприємств ЖКГ та
їх інтерпретація:

РікПідприємство 2010 2011 2012 2013 2014
 ОКВП “Дніпро-
Кіровоград” 0,651 0,349 0,757 0,337 0,213

КП “Мала Виска
водоканал” 0,631 0,69 0,728 0,219 0,241

ДП “Кіровоградтепло” 0,576 0,337 0,291 0,12 0,309
КП “Теплокомуненерго”
Олександрія 0,557 0,504 0,677 0,066 0,6

ВАТ “Кіровградгаз” 0,605 0,496 0,385 0,077 0,408
ПАТ
“Кіровградобленерго” 0,053 0,561 0,59 0,498 0,498

ОКП “Кіровоградське
ООБТІ” 0,364 0,183 0,085 0,282 0,41

КРЕП 3 0,27 0,256 0,334 0,336 0,036
Знам’янське ЖЕК 1 0,366 0,63 0,098 0,414 0,565
ЖЕК 7 0,336 0,253 0,335 0,347 0,037

РікПідприємство 2010 2011 2012 2013 2014
 ОКВП “Дніпро-
Кіровоград” 0,541 0,451 0,05 0,431 0,439

КП “Мала Виска
водоканал” 0,225 0,047 0,284 0,243 0,363

ДП “Кіровоградтепло” 0,453 0,314 0,4 0,113 0,173
КП “Теплокомуненерго”
Олександрія 0,147 0,54 0,395 0,479 0,188

ВАТ “Кіровградгаз” 0,24 0,093 0,251 0,146 0,078
ПАТ
“Кіровградобленерго” 0,163 0,172 0,281 0,411 0,519

ОКП “Кіровоградське
ООБТІ” 0,311 0,537 0,693 0,164 0,725

КРЕП 3 0,118 0,134 0,168 0,132 0,331
Знам’янське ЖЕК 1 0,355 0,072 0,333 0,254 0,166
ЖЕК 7 0,335 0,115 0,517 0,296 0,573
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Розподіл інтегральних показників,%
Рік низький

[0;0,183]
середній

(0,183;0,573]
високий
(0,573; 1]

2010 10 50 40
2011 10 70 20
2012 20 40 40
2013 30 70 -
2014 20 70 10

Розподіл інтегральних показників,%
Рік низький

[0; 0,136]
середній

(0,136;0,469]
високий
(0,469; 1]

2010 10 80 10
2011 50 30 20
2012 10 70 20
2013 20 70 10
2014 10 60 30

Інтегральні показники раціональності формування
фінансових ресурсів

Інтегральні показники ефективності управління
грошовими потоками
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Рис. 1. Методичний підхід до оцінювання фінансового забезпечення підприємств ЖКГ (авторська розробка)
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На першому етапі фінансове забезпечення
підприємств ЖКГ оцінюється у розрізі двох
складових: аналіз формування фінансових ре-
сурсів та аналіз грошових потоків підприємст-
ва. Доцільність виокремлення цих складових
підтверджується й тим, що саме управління
грошовими потоками та фінансовими ресурса-
ми є системоутворювальним чинником функці-
онування та розвитку підприємства.

Так, оцінка першої складової дають змогу
визначити достатність власних, залучених та
запозичених коштів, необхідних для забезпе-
чення фінансової стійкості та платоспроможно-
сті підприємства. Аналіз грошових потоків під-
приємств надасть можливість отримати інфор-
мацію для оцінювання ефективності фінансо-
вих рішень та дають змогу забезпечити фінан-
сову рівновагу та ритмічність діяльності під-
приємства, прискорити обіг капіталу, знизити
ризик неплатоспроможності й отримати прибуток.

На основі узагальнення наукової літератури
відібрано 33 показники для оцінювання фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ [2; 4; 5;
6; 7; 10; 11; 26; 28; 29]. Проте використання
такої кількості показників призведе до усклад-
нення процесу обґрунтування висновків щодо
стану фінансових ресурсів і грошових потоків
підприємств ЖКГ, оскільки деякі з показників
можуть задовольняти рекомендованим або
нормативним значенням, а деякі – виходити
поза їх межі.

Отже, постає питання необхідності зведення
множини означених коефіцієнтів до двох уза-
гальнених показників у розрізі виділених скла-
дових фінансового забезпечення, що стано-
вить зміст другого етапу запропонованого ме-
тодичного підходу. Його апробацію здійснено на
прикладі діяльності десяти підприємств ЖКГ Кі-
ровоградської області за п’ять років (2010–2014).

Оскільки фінансові ресурси та грошові пото-
ки підприємств оцінено з використанням кількіс-
них показників, то з метою отримання інтеграль-
них показників застосовано метод таксономії.

Послідовність та результати розрахунку ін-
тегральних показників оцінки складових фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ подано
на рис. 1. Так, значення інтегральних показни-
ків оцінки раціональності формування фінансо-
вих ресурсів коливаються в межах від 0,036 до
0,757, а інтегральні показники ефективності
управління грошовими потоками приймають
значення від 0,047 до 0,725. Для формування
висновків стосовно значень інтегральних пока-
зників, а також з метою розроблення стратегії
фінансового забезпечення підприємств ЖКГ
доцільно визначити їх рівні. Виходячи з цього,
третій етап методичного підходу реалізовано
за допомогою методу шкалювання за прави-
лом “трьох сигм”.

Оскільки інтегральні показники оцінки скла-
дових фінансового забезпечення підприємств
ЖКГ є метричними величинами, то шкали для
їх вимірювання мають бути метричними. До
метричних шкал належать шкала інтервалів та
шкала відношення. Так, шкала відношень має
природний початок відліку – нуль, але відсутня
природна одиниця вимірювання. Відповідно до
цієї шкали, властивості об’єкта класифікують
залежно від ступеня прояву.

Особливістю вимірювання ознаки за шка-
лою інтервалів є те, що дослідник має можли-
вість самостійно визначити точку відліку та об-
рати одиницю вимірювання [19]. Також ця шка-
ла дає змогу здійснити вимір значень показни-
ків у відповідних проміжках та визначити вели-
чину розходження між інтенсивностями показ-
ників. Тому для інтегральних показників оцінки
складових фінансового забезпечення підпри-
ємств ЖКГ доцільно застосувати інтервальну
шкалу. Методики побудови інтервальних шкал
засновані на аксіомі нормальності. Оцінювальні
показники розподілені в економіці за нормаль-
ним законом Гауса, коли крайні інтенсивності
показника трапляються рідше, ніж інтенсивнос-
ті, близькі до середньої величини. Проте, зде-
більшого показники розподілені не за нормаль-
ним законом.

Отже, насамперед доцільно перевірити зна-
чення інтегральних показників оцінювання
складових фінансового забезпечення підпри-
ємств ЖКГ на відповідність нормальності роз-
поділу. Якщо значення інтегральних показників
розподілені за нормальним законом, то межі
побудованої за правилом “трьох сигм” шкали
коливатимуться в діапазоні таких значень: ( Х
– 3σ ; Х  + 3σ ). У протилежному випадку,
необхідною умовою є застосування коефіцієн-
та коригування k, запропонованого у роботі
[20]. Враховуючи це, діапазон значень шкали
при правобічній асиметрії коливатиметься ( Х
– 3σ k; Х +3σ (k+1), у випадку лівобічної

асиметрії – ( Х  – 3σ (k+1); Х  + 3σ k).
Для перевірки значень показників на відпо-

відність нормальному закону розподілу та сут-
тєвості асиметрії (у випадку її наявності) були
розраховані основні параметри розподілу інте-
гральних показників оцінювання складових фі-
нансового забезпечення підприємств ЖКГ, а
саме: середнє арифметичне, середнє квадрати-
чне відхилення, мода, медіана, відносний пока-
зник асиметрії, коефіцієнт асиметрії (табл. 1).

Як видно з результатів розрахунків, поданих
у табл. 1, показники оцінювання складових фі-
нансового забезпечення ЖКГ розподілено не
симетрично, оскільки у випадку симетричного
розподілу значення моди, медіани та серед-
нього мають співпадати.
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Таблиця 1
Кількісні характеристики оцінювання складових
фінансового забезпечення підприємств ЖКГ

Показник Середнє
арифметичне Медіана Мода

Середнє
квадрат.

відхилення

Відносн.
п-к

асиметрії
К-т асиметрії

Інтегральний показник оцінки раціональ-
ності формування фінансових ресурсів 0,378 0,345 0,304 0,195 6,429 0,38

Інтегральний показник оцінки ефектив-
ності управління  грошовими потоками 0,303 0,276 0,241 0,167 0,543 0,372

Відносний показник асиметрії дає змогу оці-
нити бік асиметричності. Якщо відносний пока-
зник асиметрії додатній, то асиметрія є право-
бічною, якщо від’ємний – то лівобічною. У ви-
падку, коли розподіл є симетричним, відносний
показник асиметрії дорівнює нулю.

Характер асиметрії також добре простежу-
ється при побудові графіку розподілу частот
показників оцінювання стану фінансового за-
безпечення підприємств ЖКГ із прямою нор-
мального розподілу (рис. 2).

Інтегральний показник оцінки ефективності
раціональності формування фінансових ресурсів

Інтегральний показник оцінки управління
грошовими потоками

Рис. 2. Гістограми розподілу інтегральних показників оцінювання складових фінансового забезпечення підприємств ЖКГ

Згідно із табл. 1 та рис. 2, інтегральний по-
казник оцінювання раціональності формування
фінансових ресурсів та інтегральний показник
оцінювання ефективності управління грошовими
потоками розподілено із правобічною асиметрі-
єю, суттєвість якої визначено за допомогою
розрахованого коефіцієнту асиметрії (останній
стовпчик табл. 1). Якщо його значення пере-
вищує за модулем 0,5, то таку асиметрію слід
вважати значною, а якщо ні, то асиметрією
розподілу можна знехтувати [21, c. 264]. Вихо-
дячи з даних табл. 1 видно, що зазначені інтег-
ральні показники оцінювання складових фінан-
сового забезпечення підприємств ЖКГ мають
незначну асиметрію розподілу (коефіцієнт аси-
метрії показників за модулем менше ніж 0,5 та
становить відповідно 0,38 та 0,372), тому при
шкалюванні її можна не враховувати.

Оскільки визначено, що розподіл інтеграль-
них показників оцінювання складових фінансо-
вого забезпечення підприємств ЖКГ близький
до нормального, то точкою відліку обрано се-

реднє арифметичне значення інтегрального
показника за кожною складовою.

Таким чином, у результаті проведення про-
цедури шкалювання на основі правила “трьох
сигм”, інтервали значень шкали інтегральних
показників оцінювання складових фінансового
забезпечення підприємства ЖКГ розраховано
наступним чином: низький рівень матиме діа-
пазон [0; Х –σ ]; середній рівень – ( Х ) –
σ ; Х +σ ] та високий рівень – ( Х +σ ;1].
Це стає підґрунтям для визначення шкал та рів-
нів інтегральних показників оцінювання складо-
вих фінансового забезпечення підприємств ЖКГ
(табл. 2).

Таким чином, розроблені шкали та рівні ін-
тегральних показників (табл. 2) дають змогу
зробити більш ґрунтовні висновки щодо стану
фінансового забезпечення досліджуваних під-
приємств ЖКГ Кіровоградської області за
2010–2014 рр. Розподіл цих показників за низь-
ким, середнім та високим рівнями подано на
рис. 1.
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Таблиця 2
Шкали та рівні інтегральних показників оцінювання складових

фінансового забезпечення підприємств ЖКГ
Рівні інтегральних показниківПоказники низький середній високий

Інтегральний показник оцінки раціональності формування
фінансових ресурсів [0; 0,183] (0,183; 0,573] (0,573; 1]

Інтегральний показник оцінки ефективності управління
грошовими потоками [0; 0,136] (0,136; 0,469] (0,469; 1]

Досліджуючи розподіл інтегральних показ-
ників оцінки раціональності формування фі-
нансових ресурсів, можна стверджувати, що
переважна більшість інтегральних показників
сконцентрована в межах середнього рівня. При
цьому значення коливаються від мінімальних
40% у 2012 р. до максимальних 70% у 2011,
2013–2014 рр. Низькому рівню відповідають від
10% у 2010–2011 рр. до 30% у 2013 р., а висо-
кому – від 10% у 2014 р. до 40% у 2012 р. Та-
ким чином, розподіл інтегральних показників за
визначеними рівнями підтверджує існування
певних проблем, пов’язаних з формуванням
достатнього обсягу фінансових ресурсів, необ-
хідного для забезпечення фінансової стійкості
та отримання прибутку підприємствами ЖКГ.

Аналіз інтегральних показників оцінки ефек-
тивності управління грошовими потоками також
характеризується переважно середнім рівнем
розподілу (частка коливається від 30% у
2011 р. до 80% у 2010 р.). Низькому рівню роз-
поділу відповідають такі значення, як 10% у
2010, 2012 та 2014 рр., максимального значен-
ня вони набувають у 2011 р. – 50%. Високому
рівню характерний такий розподіл: 10% у
2010 та 2013 рр., 20% – у 2011–2012 рр. та
30% – у 2014 р. Таким чином, отримані резуль-

тати також підтверджують недостатню ефекти-
вність управління грошовими потоками підпри-
ємств ЖКГ.

Розраховані інтегральні показники та їх ви-
значені якісні рівні є основою для формування
матриці вибору стратегії фінансового забезпе-
чення підприємств ЖКГ (рис. 3).

Квадранти 1–3 матриці характеризують нега-
тивну ситуацію, коли значення обох показників є
низькими або низькими та середніми відповідно.
У цій зоні розташовані ВАТ “Кіровградгаз” та
КРЕП 3. Це свідчить про низький рівень забез-
печеності підприємств фінансовими ресурсами
для здійснення операційної, фінансової та ін-
вестиційної діяльності та підтверджує необхід-
ність формування та реалізації стратегії, що
передбачає оптимізацію структури капіталу й
удосконалення управління грошовими потока-
ми через врахування чутливості до факторів,
що впливають на зміну їх обсягів. Підприємст-
вам, що потрапили в цю зону, пропонується
використовувати стратегію стабілізації, яка орі-
єнтована на покращення їх фінансового забез-
печення з подальшим прискоренням зростання
основних показників, що характеризують зміну
фінансового стану.

Рівень ефективності управління грошовими потоками підприємства
низький
[0; 0,136]

середній
(0,136; 0,469]

високий
(0,469; 1]

низький
[0; 0,183]

1 2
КРЕП 3

4
ЖЕК 7

середній
(0,183;0,573]

3
ВАТ “Кіровградгаз”

5
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”,
КП “Мала Виска водоканал”,
ДП “Кіровоградтепло”,
Знам’янське ЖЕК 1

7
ПАТ “Кіровградобленерго”, ОКП
“Кіровоградське ООБТІ”
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Рис. 3. Матриця вибору типу стратегії фінансового забезпечення підприємства ЖКГ

Квадранти 7–9 характеризують достатньо
високий рівень фінансового забезпечення під-
приємств, оскільки інтегральні показники оцінки
ефективності управління їх грошовими потоками
та раціональності формування фінансових ре-
сурсів мають високі та середні значення. Під-
приємствам ПАТ “Кіровградобленерго”, ОКП “Кіро-
воградське ООБТІ”, КП “Теплокомуненерго” Олек-
сандрія, що потрапили в цю зону, пропонується
використовувати стратегію підтримки досягну-
того рівня фінансового забезпечення. Зазначе-
ні підприємства опинилися у квадрантах 7 та 8,

для яких характерним є середній рівень раціо-
нальності формування фінансових ресурсів і
високий рівень ефективності управління гро-
шовими потоками (квадрант 7) та високий рі-
вень раціональності формування фінансових
ресурсів і середній рівень ефективності управ-
ління фінансовими потоками (квадрант 8). При
розробці стратегії підприємствам рекомендо-
вано більшою мірою акцентувати увагу та по-
силювати саме ту складову фінансового забез-
печення, яка має нижчий рівень інтегрального
показника.
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Підприємствам ЖЕК 7, ОКВП “Дніпро-
Кіровоград”, КП “Мала Виска водоканал”,
ДП “Кіровоградтепло”, Знам’янське ЖЕК 1, що
потрапили до квадрантів 4–6 (середня область
матриці), пропонується використовувати стра-
тегію гнучкого реагування, що зумовлено мож-
ливістю їх переходу або до правих верхніх ква-
дрантів, або до нижніх лівих квадрантів. Стра-
тегія гнучкого реагування спрямована на недо-
пущення погіршення якісного рівня фінансово-
го забезпечення та міграції підприємства до
зони правих верхніх квадрантів сформованої
матриці.

IV. Висновки
Проведене дослідження надало можливість

зробити такі висновки:
1. Виходячи з визначення фінансового забез-

печення діяльності підприємств ЖКГ, його
оцінювання здійснено за двома складовими:
раціональністю формування фінансових ре-
сурсів та ефективністю управління грошовими
потоками підприємства. Для цього обчислено
16 показників оцінки формування фінансових
ресурсів та 17 показників оцінки грошових по-
токів підприємств. Комплексне оцінювання
складових фінансового забезпечення діяль-
ності підприємств ЖКГ реалізовано з вико-
ристанням методу таксономії, оскільки всі
показники мають кількісний вираз.

2. З метою отримання більш ґрунтовних ви-
сновків щодо стану фінансового забезпе-
чення діяльності підприємств ЖКГ застосо-
вано метод шкалювання за правилом “трьох
сигм”. Визначено, що інтегральні показники
оцінки раціональності формування фінансо-
вих ресурсів та ефективності управління
грошовими потоками підприємств розподі-
лено за трьома якісними рівнями: високим,
середнім та низьким. При цьому виявлено,
що стан фінансового забезпечення діяльно-
сті підприємств ЖКГ переважно має серед-
ній рівень.

3. Побудова матриці співвідношення інтеграль-
них показників раціональності формування
фінансових ресурсів підприємства й ефектив-
ності управління грошовими потоками надає
змогу визначити тип стратегії, враховуючи
комплексне оцінювання фінансового забез-
печення підприємств ЖКГ. Встановлено, що
підприємствам ВАТ “Кіровградгаз” та КРЕП
3 рекомендовано застосовувати стратегію
стабілізації; ПАТ “Кіровградобленерго”, ОКП
“Кіровоградське ООБТІ”, КП “Теплокомун-
енерго” Олександрія – стратегію підтримки і
ЖЕК 7, ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, КП “Мала
Виска водоканал”, ДП “Кіровоградтепло”, Зна-
м’янське ЖЕК 1 – стратегію гнучкого реагу-
вання.
Подальші дослідження можуть бути по-

в’язані з формуванням рекомендацій щодо оп-
тимізації структури капіталу підприємств ЖКГ
та підвищення ефективності управління їх гро-
шовими потоками для кожного з виділених ти-

пів стратегій фінансового забезпечення, а та-
кож з розробленням тактичних заходів щодо
покращення фінансового забезпечення діяль-
ності підприємств ЖКГ.
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Коцюрба О. Ю. Формирование стратегии финансового обеспечения предприятий жилищно-
коммунального хозяйства

В статье усовершенствован процесс формирования стратегии финансового обеспечения
предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), особенностью которого является выбор
типа стратегии (стабилизации, поддержки, гибкого реагирования) на основе матричного метода.
Матрица построена путем сопоставления интегральных показателей составляющих финансово-
го обеспечения: рациональности формирования финансовых ресурсов предприятия и эффектив-
ности управления денежными потоками. Квадранты матрицы сформированы с учетом принадле-
жности указанных интегральных показателей качественным уровням (высокий, средний, низкий)
на основе построения интервальной шкалы. Это позволит конкретизировать стратегические
цели по оптимизации структуры капитала предприятий ЖКХ и повышению эффективности
управления их денежными потоками, а также выбрать соответствующие инструменты форми-
рования финансового обеспечения по каждому типу стратегии.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), финансовое обеспечение, страте-
гия, финансовые ресурсы, денежные потоки, интегральный показатель, метод таксономии.
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Kotsiurba O. Formation of Strategy for Financial Support of Housing and Communal Sector
Enterprises

The process of formation of strategy for financial support of housing and communal sector enterprises
has been improved in the article, and the peculiarity of the process involves selection of strategy type
(stabilization, support, flexible response) based on matrix approach. Matrix has been formed by ratio of
integral indices of financial security parameters: rationality of forming financial resources of a company and
efficiency of cash flow management. The authorfound thatintegratedindicators for assessing therationalityof
financial resourcesand the effectiveness ofcash managementbusinessesdistributedin threequalitylevels:
high, mediumandlow. It foundthat the statefinancial support of housing and communal
sectorhasmostlyaverage. Matrix quadrants have been formed by way of distribution of the abovementioned
integral indices at quality levels (high, middle, low) on the basis of the created interval scale. It allows to
elaborate strategic purposes with respect to optimization of capital structure of housing and communal sector
enterprises and improvement of efficiency of cash flow management as well as to select the proper ways of
forming financial support for every strategy type. Further studiesmay be associatedwith the formationof
recommendationson optimization ofcapital structure ofhousing and communal sectorandimproving the
management oftheircash flowsfor each of theselected typesof financial securitystrategiesandtacticsto the
developmentof measures toimprove the financialsupport of housing and communal sector.

Key words: housing and communal sector, financial support, strategy, financial resources, cash flow,
integral index, taxonomy method.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ
  У статті проаналізовано головні проблеми та перспективи розвитку інноваційної складової й

використання інтелектуального капіталу в Україні, розкрито особливості його сучасного стану
та принципи функціонування. Виявлено здатність економіки створювати й ефективно використо-
вувати інтелектуальний капітал та обґрунтовано необхідність розробки ефективного механізму
інвестиційного механізму регулювання інноваційної сфери.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, ефективність, інноваційна сфера, інвестиції, моделі.

I. Вступ
Сучасний розвиток економіки вимагає при-

скорених суспільно-політичних і технологічних
змін на основі наукових досліджень. Жорстка
світова конкуренція потребує постійних іннова-
цій, нових ідей, високоякісної продукції. Світова
економіка ввійщла до нової фази, заснованої
на інформаційних технологіях, де акцент пере-
носиться на зв’язок та комунікації і, відповідно,
зростає роль не матеріального, а інтелектуа-
льного капіталу. У сучасному суспільстві інте-
лектуальний капітал стає основою багатства.
Саме він визначає конкурентоспроможність
економічних систем, виступає ключовим ресур-
сом їх розвитку. Здатність економіки створюва-
ти й ефективно використовувати інтелектуаль-
ний капітал визначає економічний потенціал
країни, її добробут [5]. Відвертість суспільства
для обміну всіляких знань, ідей і інформації, а
також здатність людей продуктивно їх переро-
бляти й використовувати – те, від чого зале-
жить успішний соціально-економічний розвиток
будь-якої країни. Для успішного управління
економікою необхідно виявляти інтелектуаль-
ний капітал, правильно його оцінювати і фор-
мувати стратегію відповідно до отриманих ре-
зультатів з метою здійснення прибуткових ін-
вестицій, перш за все, в інноваційну сферу [4].1

Дослідженню проблем інтелектуального ка-
піталу, інвестицій та розвитку інноваційної сфе-
ри багато уваги приділяли у своїх працях Гфон
Тюнен, У. Багехот, Е. Енгель, Л. Вальрас, І. Фі-
шер та інші видатні економісти минулих сто-
літь.

Зазначені проблеми досліджені в працях
українських науковців Г. Башнянина, П. Бе-
режного, І. Болдирєва, А. Гальчинського, А. Га-
поненко, А. Гейця, С. Злупка, М. Крупки, В. Кі-
наха, С. Козинського, І. Комарова, В. Олейко,
С. Панчишина, М. Паладія, В. Порохні, В. Рача,
А. Чухна та ін.
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При цьому такі елементи економічного по-
тенціалу, як інвестиції в інтелектуальний капі-
тал в інноваційній сфері ще не знайшли повно-
го віддзеркалення в економічному аналізі.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – виявити здатність економіки

створювати й ефективно використовувати ін-
телектуальний капітал, обґрунтувати необхід-
ність розробки ефективного інвестиційного ме-
ханізму регулювання інноваційної сфери.

ІІІ. Результати
Ефективність управління економікою прямо

пропорціонально залежить від того, наскільки
адекватно проаналізовано ситуацію на рівні
економічної системи. При цьому необхідно оці-
нювати й ті елементи економічного потенціалу,
які не знайшли повного відображення в еконо-
мічному аналізі, – насамперед інвестиції в ін-
телектуальний капітал в інноваційній сфері.

Не можна управляти тим, що неможливо
виміряти. Ця логіка лежить в основі всіх показ-
ників. Фахівці з планування, вибудовувавши
стратегії зростання економіки, десятиліттями
спираються на традиційні індикатори. Проте їх
вживання в більшості випадків іде врозріз із
загальновизнаною метою – розвитком економі-
ки на основі інновацій.

Сьогодні у своїх балансах держави врахо-
вують ринкову вартість благ і послуг, що виро-
бляються в країні, але не враховують найваж-
ливіші сегменти ринку високих технологій, які,
наприклад, не займаються виробництвом, а їх
послуги безкоштовні (Wikipedia, Facebook,
Twitter, Mozilla, Netscape і подібні до них інтер-
нет-гіганти). Ці нестандартні економічні суб’єк-
ти вже підривають бізнес традиційних компа-
ній. Наприклад, свого часу виробника gps-
навігаторів Garmin вважали першопроходцем,
однією з найбільш перспективних фірм у США.
Але з появою безкоштовних навігаційних за-
стосувань виручка Garmin різко впала. Інший
приклад: з кожним дзвінком через Skype при-
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близно на одну хвилину скорочується трива-
лість міжнародних телефонних переговорів.

Ці приклади вказують на те, що є потреба у
показниках для виміру економічного зростання
з врахуванням нових типів бізнесу і нових
форм використання інтелектуального капіталу.
А оскільки такі індикатори повинні відображати
вплив інновацій і інтелектуального капіталу на
економіку, вони самі по собі мають бути про-
гресивними. З їх допомогою можуть бути ство-
рені умови для розвитку новаторства в країні, а
віртуальні активи – творчі здібності й навички
підприємництва – все більше впливати на доб-
робут країни.

Критерії використання інтелектуального ка-
піталу у сфері інновацій повинні допомагати у
визначенні цінності нових ідей задовго до того,
як вони почнуть приносити вигоду, що вимірю-
ється традиційними показниками. Потреба в
таких індикаторах є особливо сильною в краї-
нах, що розвиваються. В якості показника зрос-
тання там найчастіше використовують обсяг
прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Цей індика-
тор корисний на ранніх етапах: щоб будувати
підприємства, навчати робітників і підтримува-
ти грошима пересічних громадян, небагатим
країнам потрібен зарубіжний капітал. Тобто
розраховувати на індуковані інвестиції такі
країни не можуть, тому їх основне завдання –
залучення автономних інвестицій, в основному
за рахунок кредитів і ПІІ.

Але зарубіжні інвестиції найчастіше йдуть
на низькомаржинальні проекти з невисоким
рівнем риску: заводи по виплавці чавуну, виро-
бництву цементу тощо. На відміну від них, ін-
новації зумовлюють більші ризики, а в разі ус-
піху – більші вигоди. Навіть крупні транснаціо-
нальні компанії спочатку не надто багато вкла-
дають у нові ідеї. Найбільш революційні інно-
вації майбутнього можуть ніяк не вплинути на
сьогоднішні показники економіки. Але, орієнту-
ючись на ПІІ, неможливо виявляти креативних
людей і компанії. Як визначити коштовні (з точ-
ки зору макроекономічних показників) іннова-
ційні проекти за роки до того, як вони виростуть
у нові Google, Bayer, Alibaba або Porsche? Які
індикатори краще всього характеризують інно-
ваційні екосистеми на етапі зародження?

Деякі складові успішних інвестицій в іннова-
ції добре відомі. Це талановиті люди, підпри-
ємства з довгим переліком вдалих проектів,
стартапи, в які вкладають кошти визнані венчу-
рні фонди, продукти, захищені правами інтеле-
ктуальної власності тощо. Нещодавно аналіти-
ки компанії Intellectual Ventures провели дослі-
дження, покликане визначити, чи можна ці
складові виміряти кількісно. Попередні підсум-
ки вказують на те, що це завдання може бути
здійснено.

Наприклад, експерти виявили загальні риси
п’яти It-стартапов, які сьогодні, після трьох ро-
ків з моменту створення, входять до числа
найуспішніших. Всі ці компанії подали заявки

на реєстрацію більш ніж одного патенту, фі-
нансують їх одразу декілька крупних венчурних
фондів. Крім того, сукупний дохід цих п’яти
компаній за декілька років у шість разів більше,
ніж в середньостатистичного стартапа.

 Необхідна розробка переліку ключових по-
казників ефективності для економік, заснова-
них на інноваційному використанні інтелектуа-
льного капіталу. Це дало б змогу простіше ви-
являти перспективні стартапи, талановитих
людей і продукти. Такі показники можна засто-
сувати до будь-якого початкуючого ІТ-проекту.
Причому не лише в країнах, що розвиваються,
але і в розвинених.

Подібні ключові показники, зрозуміло, лише
збільшують шанси на успіх, але не гарантують
його. Інноваційним економікам завжди дове-
деться інвестувати одразу в багато інтелекто-
ємних проектів, щоб з їх числа виявити пере-
можців. Вони, кінець кінцем, і закладуть основу
зрілої екосистеми. Але якщо навіть вірогідність
успіху зросте не набагато, результат може ви-
явитися феноменальним.

У 2013 р. Бюро економічного аналізу США
відстежувало нові тенденції і змінило визна-
чення ВВП. Тепер воно краще відображає
вклад інтелектуальної власності, досліджень і
розробок у динаміку й ефективність економіки
країни. Індикатори, що сприяють інноваційному
використанню інтелектуального капіталу, мо-
жуть змінити розуміння економічного зростан-
ня.

В Україні питання інноваційної оцінки інте-
лектуального капіталу встало особливо гостро
в період трансформації економічної системи,
коли з’явилися компанії, матеріальні активи
яких були малі, але був потенціал для подаль-
шого розвитку за рахунок інтелектуального ка-
піталу. Для залучення інвесторів знадобилося
оцінювати інтелектуальний капітал [4].

Почалися розробки якісних і кількісних мо-
делей оцінювання інтелектуального капіталу, а
також стратегій для подальшого управління і
збільшення цього капіталу залежно від інвес-
тиційних складових організацій.

При використанні кількісних методів необ-
хідно дотримуватися певної теоретичної моде-
лі, використовувати жорсткий фіксований план
дослідження. Використання ж якісних моделей
не передбачає чітких установок, відсутній жор-
сткий обов’язковий план – намічені лише зага-
льні межі підходу, тобто визначений предмет,
сформульовані основні завдання і гіпотези.
Загалом, до особливостей якісних моделей
можна віднести свободу від попередніх схем
предмету і гнучкість дослідницьких процедур,
упродовж усього ходу дослідницького процесу.

 При використанні якісних моделей основ-
ним завданням дослідницького процесу є ство-
рення цілісної, неузагальненої картини явища,
що вивчається. Іншими словами, процес оці-
нювання інтелектуального капіталу необхідно
розглядати на мікрорівні [6], наприклад, на рів-
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ні компанії, організації. При цьому, якщо кількі-
сні моделі в більшості випадків можуть бути
фінансово обґрунтовані, то якісні моделі зазви-
чай оцінюють ефективність використання капі-
талу на експертному рівні. Якісні моделі оцінки
інтелектуального капіталу різні. Частина з них
може бути застосована лише для певних орга-
нізаційних структур, частина більш уніфікована.

 Карл-Ерік Свейбі виділив 25 методів вимі-
рів інтелектуального капіталу, які розділив на
4 групи [2]:

Методи прямого виміру ефективності вико-
ристання інтелектуального капіталу (DIC). До
цієї групи відносяться всі методи, засновані на
ідентифікації і оцінці використання окремих
компонентів інтелектуального капіталу в гро-
шах, після чого виводиться інтегральна оцінка
ефективності використання інтелектуального
капіталу структури:
– методи ринкової капіталізації (MCM). Обчи-

слюється різниця між ринковою капіталіза-
цією структури і власним капіталом її влас-
ників.

– методи віддачі на активи (ROA). Відношен-
ня середнього доходу компанії до вираху-
вання податків до її матеріальних активів
порівнюється з аналогічним показником
сфери в цілому.

– методи збалансованих показників (SC). Іде-
нтифікуються різні компоненти інтелектуа-
льного капіталу, генеруються і докладають-
ся індикатори і індекси у вигляді підрахунку
балів або графіків.
Переваги DIC і SC методів у тому, що вони

застосовані на будь-якому рівні організації. Во-
ни працюють ближче до події, тому отриманий
результат може бути точнішим, ніж чисто фі-
нансові виміри. Також саме ці групи методів
включають якісну оцінку капіталу.

 Для оцінювання ефективності використання
інтелектуального капіталу у сфері інновацій
необхідна саме інсайдерська інформація. В
Україні оцінювання інтелектуального капіталу
перебуває на стадії становлення, тому засно-
вувати оцінку лише на балансовому звіті й ін-
ших фінансових даних буде не коректно. Також
для ряду моделей необхідна інформація, яка
не публікується, і до якої сторонні особи не
мають доступу, оскільки вона або є конфіден-
ційною, або не замовлялася великою кількістю
зовнішніх агентів.

Система оцінювання інтелектуального капі-
талу – збалансована система показників – була
створена в 1992 р. професорами Р. Капланом і
Д. Нортоном на основі досліджень американсь-
ких компаній [4]. Збалансована система показ-
ників – метод оцінювання діяльності організа-
цій і їх підрозділів, що дають змогу довести до
всіх підрозділів орієнтири їх діяльності і сприя-
ють реалізації стратегії організації.

Позитивна роль збалансованої системи по-
казників полягає в тому, що, пропонуючи управ-
лінцям зосередитися на головних стратегічних

питаннях, вона дає змогу скоротити загальне
число показників діяльності, які потрібно вико-
ристовувати в компанії.

Інша перевага збалансованої системи пока-
зників полягає в тому, що її можна повністю
адаптувати до потреб компанії. Застосовуючи
збалансовану систему показників, можна бачи-
ти картину загалом, замість того, щоб зосере-
дитися на поліпшенні лише однієї конкретної
області. І оскільки призначення цієї моделі по-
лягає в тому, щоб дати керівникам інструмен-
тарій для розробки інноваційної стратегії і оці-
нювання результатів її реалізації, ця система є
швидше сигнальним пристроєм, ніж засобом
виміру. Ось чому цей метод йде в розріз з уяв-
ленням про те, що показники діяльності при-
значені просто для контролю за процесами.

Ефективне використання всіх чотирьох
складових збалансованої системи показників
допомагає при плануванні інноваційної діяль-
ності компанії, а також допомагає виявити її
слабкі сторони, веде до досягнення поставле-
них цілей, у тому числі до фінансових.

Яскравий слід щодо оцінювання інтелектуа-
льного капіталу залишив Л. Едвінсон. Він роз-
почав роботу над питаннями людського капіта-
лу в Skandia в 1991 р. Едвінсон розробив мат-
рицю, що отримала назву “навігатор фірми
Скандія (Skandia Navigator)” – інструментарій,
що дав змогу виявити і збільшити інтелектуа-
льний капітал у підрозділі. Навігатор показує,
як людський капітал створює фінансову цін-
ність компанії. Зазвичай ця модель використо-
вується для планування бізнесу. Він пропонує
загальні перспективи на основі минулого (оріє-
нтація на фінансові показники), сьогодення
(орієнтація на споживача, процеси і людський
чинник) і майбутнього (орієнтація на оновлення
і розвиток) компанії [6].

За допомогою навігатора Скандія компанія
може подати свої цілі у вигляді конкретніших
чинників, а потім виміряти ці чинники на рівні
окремих співробітників, груп, напрямів діяльно-
сті і на корпоративному рівні. Вивчаючи міру
реалізації кожного чинника, що визначає успіх
на кожному рівні, Скандія може легко виявити
те, що є джерелом фінансових показників ор-
ганізації.

Едвінсон стверджує, що капітал компанії
складається з двох компонентів: капіталу фі-
нансового й капіталу інтелектуального. Фінан-
совий капітал адекватно відображається в річ-
ному звіті, який служить також його документа-
льним підтвердженням; інтелектуальний капі-
тал, навпаки, найчастіше утворений “прихова-
ними цінностями”, і тому його так важко підра-
хувати [2].

Заснована на цих ідеях модель “навігатора
Скандія” акцентує увагу на п’яти аспектах дія-
льності компанії. По-перше, таким аспектом є
фінансовий – той, що відображено в традицій-
ному балансовому звіті компанії і її звіті про
прибутки і збитки з їх детальними показниками
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роботи компанії у минулому. Далі йде спожив-
чий аспект, який охоплює всі питання, що сто-
суються клієнтів компанії. Третій аспект – про-
цесний (процеси, завдяки яким компанія може
продовжувати свою діяльність і добиватися
підвищення її ефективності). Четвертий – це
аспект оновлення й розвитку (інновації, дослі-
дження і розробки, творчість і винахідництво,
які необхідні, щоб компанія могла успішно фун-
кціонувати і в майбутньому). П’ятий аспект – це
людський капітал. Найважливіша передумова
цієї моделі – те, що інтелектуальний капітал
утворюється у результаті інтеграції людського і
структурного капіталів. Людський капітал, на
думку компанії Skandia, є сума знань і навиків
співробітників організації, їх прагнення до но-
вовведень і здібностей до виконання завдань.
Людський капітал організації не належить.
Людський чинник має особливе значення для
будь-якої компанії, оскільки він більшою мірою
створює інтелектуальний капітал [2].

Необхідно пам’ятати, що “навігатор Скандія”
дає змогу розкрити інформацію про “приховані
цінності”, які так і не були б виявлені, але зо-
всім не їх вартість. Ця модель надає інформа-
цію, яка може швидше існувати у вигляді допо-
внення до фінансової звітності, ніж бути інтег-
рованою в термінах традиційних бухгалтерсь-
ких показників. Вона дає можливість керівни-
кам скласти повніше уявлення про дійсний ха-
рактер і вартість їх компанії, але не розрахува-
ти у результаті її значення.

Постійно зростаюча значущість інтелектуа-
льного капіталу відображає велику залежність
організацій від нематеріальних активів. Щодня
виникають компанії нового типа, що мають у
своєму розпорядженні лише нематеріальні ак-
тиви і виробляють нематеріальні продукти або
надають послуги. Використання інтелектуаль-
них ресурсів має свою специфіку, яка дає змогу
виділити такі способи їх вживання: навики, ін-
новації, знання ринку і середовища, внутрішня
координація. Отже, нематеріальний капітал –
це не лише збір і зберігання знань, але і їх ре-
алізація за допомогою діяльності людей [7].
Для виміру ефективності використання інтелек-
туального капіталу існує безліч як якісних, так і
кількісних моделей. Вибір між ними необхідно
здійснювати ґрунтуючись на цілях дослідження,
специфіки компанії і застосовності моделей.

Формування інтелектуального капіталу та
інтелектуальної активності особистості здійс-
нюється прогресивно орієнтованими компанія-
ми. Вони виступають виробниками цього капі-
талу, стимуляторами інтелектуалізації праці,
розвитку здібностей і талантів працівників,
оскільки мають наявні умови та фінансові ре-
сурси, що забезпечують високий рівень підго-
товки персоналу, володіють сучасними інфор-
маційно-комунікаційними технологіями, конце-
нтрують інтелектуальні, фінансові, природничі,
рекреаційні ресурси [9].

У процесі інвестування в інтелектуальний
капітал працівника, здобуття і накопичення ним
нових знань істотно змінюється характер інвес-
тицій:
1) для фахівців загального профілю додаткова

підготовка дає змогу підвищити рівень їх
знань. У межах їх спеціальності заняття за-
звичай бувають груповими, і для їх прове-
дення не потрібна специфічна інформація
або ноу-хау;

2) для вузьких фахівців, чия кар’єра безпосе-
редньо залежить від ступеня розуміння ни-
ми тонкощів напряму своєї спеціальності,
необхідна спеціальна індивідуальна підго-
товка. Це передбачає значні інвестиції, що
зумовлені більш високими вимогами до ква-
ліфікації персоналу [13].
Для оцінки економічної ефективності інвес-

тиційних вкладень у інтелектуальний капітал
можуть бути використані такі критерії [15]:
1) відношення різниці граничних доходів за рік

до різниці граничних одноразових витрат
(термін окупності);

2) щорічний чистий дохід;
3) внутрішня норма віддачі;
4) розмір витрат на інвестування в інтелектуа-

льний капітал.
Під терміном окупності розуміють відношен-

ня загальних витрат на інвестування в інтелек-
туальний капітал (К) до постійного граничного
доходу (b). Термін окупності обчислюють за
заданий проміжок часу (рік). Науковцями, які
займалися дослідженням процесів інвестуван-
ня, доведено, що термін окупності є зворотним
показником очікуваного внутрішнього коефіціє-
нта економічної ефективності. Для достовірно-
сті розрахунку цього коефіцієнта необхідно,
щоб усі витрати припадали на початок періоду,
а доходи були постійними [8].

Зазначений показник відображає взаємо-
зв’язок між витратами та доходами й дає змогу
достовірно оцінити різні інвестиційні програми
та проекти з точки зору їх відносної економічної
ефективності. Критерієм підбору при оцінюванні
є найбільш короткий період окупності.

Розрахунок економічної ефективності інвес-
тицій у інтелектуальний капітал у інноваційній
сфері, де критерієм відбору є період окупності,
виражений формулою:
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де b і с – граничні доходи й витрати в t-й рік,
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i – прибутковість використання інтелектуа-
льного капіталу (гривень на рік),

величина К – розмір інвестицій у інтелекту-
альний капітал за період часу Т (в роках) ство-
рення інтелектуального капіталу;

Ток – період окупності (в роках).
Однак оцінка ефективності інвестицій, вихо-

дячи з періоду окупності, не позбавлена цілого
ряду недоліків:
1. Цей показник не враховує, що інвестиційні

витрати й доходи різних конкурентних аль-
тернативних інвестиційних проектів і про-
грам, що порівнюються, розподілені у часі й,
відповідно, мають різні часові характеристи-
ки. Щоб привести показники витрат і доходів
до порівнянного виду, необхідно застосову-
вати метод дисконтування за фактором ча-
су доходів, що отримують від інвестування в
інтелектуальний капітал та витрат за Т-й
період морального старіння інтелектуально-
го капіталу.

2. Абсолютне значення отриманих чистих до-
ходів у різних інвестиційних проектах і про-
грамах, що порівнюються, може суттєво від-
різнятися, що при розрахунку періоду окуп-
ності не враховують.

3. Цей критерій не підлягає застосуванню, як-
що прийняття рішення щодо вибору того чи
іншого інвестиційного проекту чи програми
вимагає виключення одного з них.
Поширеними інвестиційними критеріями є

чиста приведена вартість, співвідношення ви-
трат і прибутку, а також внутрішній коефіцієнт
віддачі. Вони можуть дати однакові результати,
але за певних умов, а саме [5]:
– ринки капіталу є ринками досконалої конку-

ренції;
– усі наявні проекти абсолютно залежні один

від одного;
– між ними не існує взаємної залежності.

Розглянемо детальніше показник чистої
приведеної вартості. З урахуванням зазначе-
них припущень і при застосуванні економічно
обґрунтованого коефіцієнта дисконтування (рі-
вень інфляції, облікова ставка НБУ, банківсь-
кий відсоток за депозитами, альтернативний
рівень дохідності тощо), можна провести оці-
нювання будь-якого інвестиційного проекту чи
програми. Якщо існує декілька джерел для ін-
вестування, то обирають проекти з максималь-
ним обсягом чистих доходів, доки джерела фі-
нансування не вичерпаються або не залишать-
ся проекти з позитивною або нульовою чистою
поточною вартістю.

Економіко-математичне рівняння для такої
ситуації має такий вигляд:
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де V0 – чиста приведена вартість з урахуван-
ням фактора часу (грн/рік);

і – ставка дисконтування, що використову-
ють при дисконтуванні;

St – сума доходів у t-й рік, розраховують як
різницю між bt; і ct;

t – період часу використання інтелектуаль-
ного капіталу.

Наведена формула враховує ситуацію, коли
потік доходів виникає не одразу, а через пев-
ний проміжок часу. Якщо експерти очікують
зміну умов, що впливають на рівень ставки ди-
сконтування в часовому проміжку потоку дохо-
дів, то в різні проміжки часу можуть застосову-
ватися різні значення ставки дисконтування.

Для оцінювання ефективності інвестицій у
інноваційній сфері рекомендують застосовува-
ти показник внутрішньої норми віддачі. При
його розрахунку передбачається, що поточна
вартість майбутніх доходів буде дорівнювати
поточній вартості витрат. Він відображає норму
прогнозованого доходу, яку можна очікувати
при реалізації певного інвестиційного проекту
чи програми.

Інтелектуальному капіталу в інноваційній
сфері притаманні деякі специфічні властивості,
що відрізняють його від “звичайного” капіталу.
Проте вищенаведені формули доречніші при
оцінюванні “звичайного” капіталу та в тій чи
іншій формі не враховують специфічні власти-
вості інтелектуального капіталу.

Однак застосування для розрахунку ефек-
тивності тих самих принципів, що й для оціню-
вання інтелектуального капіталу, дає змогу ви-
рішити що проблему.

На кожному етапі економічна ефективність
використання інтелектуального капіталу в інно-
ваційній сфері визначається співвідношенням
одноразових витрат і результатів за заданий
період часу. Результатом інвестицій у інтелек-
туальний капітал є підвищення продуктивності,
якості праці та інноваційного продукту. З іншого
боку, певна частина вкладень витрачаються
даремно як у процесі самого інвестування, так і
після його закінчення – внаслідок поступового
морального старіння отриманої інформації,
звільнення персоналу, який здобув нові навич-
ки, втрати об’єктів інтелектуальної власності,
несприйняття нововведень з боку користувача
тощо. [6].

Перелічені способи оцінювання не дають
змоги врахувати ці чинники належним чином,
хоча в міру зростання швидкості зміни техноло-
гій, а також зростання інтелектуального піратс-
тва, вони відіграють все більш важливу роль.

Оцінювання інтелектуального капіталу є ос-
новою аналізу ефективності інвестицій у нього.
Вартість інтелектуального капіталу організації
складається з вартості структурного капіталу та
інтелектуальної власності, зовнішніх зв’язків
(гудвіла, ділової репутації) і компетентності
персоналу, що працює в компанії. Результат
від капіталовкладень в інтелектуальний капітал
– якісні та кількісні зміни готової продукції, ро-
біт і послуг, він є основним показником ефекти-
вності інвестиційних вкладень у інновації.
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IV. Висновки
На основі аналізу теорії й практики оціню-

вання економічної ефективності капітальних
вкладень у розвиток науково-технічного про-
гресу, підвищення якості продукції, а також
аналізу факторів, що впливають на результа-
тивність вкладень у інтелектуальний капітал,
можна сформулювати основні методичні прин-
ципи розрахунку критерію економічної ефекти-
вності вкладень у інтелектуальний капітал у
інноваційній сфері:
1. Максимальне врахування позитивних і нега-

тивних результатів від використання інтелек-
туального капіталу для розвитку організації.

2. Врахування чинника часу (загальний еконо-
мічний результат формується протягом три-
валого періоду (від початку вкладень у інтеле-
ктуальний капітал до початку його морального
старіння)).

3. При врахуванні чинника часу необхідно бра-
ти до уваги коефіцієнт дисконтування, напри-
клад, ставка рефінансування за даними НБУ.

4. Загальний економічний результат форму-
ється внаслідок збільшення доданої вартості
від інновацій за період продажів або викори-
стання інтелектуальних технологій з ураху-
ванням чинника його морального старіння.

5. При розрахунку капітальних вкладень у ін-
телектуальний капітал необхідно врахову-
вати витрати на його створення, до яких на-
лежать витрати на матеріально-технічне за-
безпечення (дослідницьку апаратуру, на-
вчально-методичні матеріали, курси підви-
щення кваліфікації, придбання об’єктів інте-
лектуальної власності) та економічні втрати
від продажів у результаті відволікання пра-
цівників організацій на створення інтелекту-
ального капіталу.

6. При використанні результатів створеного інте-
лектуального капіталу необхідно враховува-
ти поточні річні витрати на його створення.

7. Економічний результат від підвищення рівня
інтелектуального капіталу працівників орга-
нізацій повинен враховувати величину до-
даної вартості й рівень додаткового попиту
на інноваційну продукцію, що виникли після
вкладень у інтелектуальний капітал з ураху-
ванням економічних переваг. При цьому, згі-
дно з першим принципом розрахунку еконо-
мічної ефективності, необхідно враховувати
й негативні результати, наприклад, падіння
прибутковості організації внаслідок випуску
продукції та надання послуг, що поки не ма-
ють належного попиту внаслідок своєї новиз-
ни.
Отже, враховуючи вищевказані принципи,

можна стверджувати, що критерієм вибору
економічно оптимального варіанта вкладень у
інтелектуальний капітал для інновацій є показ-
ник економічної ефективності, що дорівнює від-
ношенню середньорічного економічного ефекту
до одноразових витрат на створення інтелектуа-
льного капіталу з урахуванням чинника часу.

Це означає, що коефіцієнт економічної ефе-
ктивності вкладень у інтелектуальний капітал
повинен дорівнювати чи перевищувати ставку
рефінансування НБУ або бути не менш дохід-
ним, ніж альтернативні інвестиції з аналогічним
показником ризикованості.
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Кульнева Г. М., Бургман М. К. Оценка эффективности интеллектуального капитала в инно-
вационной сфере

 В статье проанализированы главные проблемы и перспективы инновационной составляющей
развития и использования интеллектуального капитала в Украине, раскрыты особенности его
современного состояния и принципы функционирования. Обнаружена способность экономики соз-
давать й эффективно использовать интеллектуальный капитал, обоснована необходимость раз-
работки эффективного инвестиционного механизма регулирования инновационной сферы.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, эффективность, инновационная сфера, инвес-
тиции, модели.

Kulnieva H., Burgman M. Evaluation of Intellectual Capital in the Innovation Sphere
The article analyzes the main problems and prospects of development of innovative component

development and use of intellectual capital in Ukraine, the features of the modern state and its principles of
operation. Revealed the ability of the economy to create and effectively use intellectual capital and the
necessity of developing an effective mechanism of investment regulation mechanism innovation sphere.

The efficiency of economy depends directly proportional to how adequately analyzed the situation at the
level of the economic system. It is necessary to evaluate those elements of economic potential, which are
not fully reflected in the economic analysis – primarily investments in intellectual capital in the innovation
sphere

Criteria for the use of intellectual capital in innovation should help in determining the value of new ideas
long before they start bringing profit, as measured by traditional indicators.

The development of a list of key performance indicators for the economy based on innovative use of
intellectual capital. This would easily identify promising startups, talented people and products. These
indicators could be applied to any novice IT project. And not only in developing countries but also in
developed ones.

These key indicators, of course, only increases the chances of success but do not guarantee it.
Innovative economy always have to invest immediately in many intelektoyemnyh projects to identify from
among the winners. They eventually mature and lay the foundation of the ecosystem. But even if the
probability of success will increase slightly, the result can be phenomenal.

Evaluation of intellectual capital is the basis of analysis of the effectiveness of investment in it. The cost of
the intellectual capital of the organization is the cost of structural capital and intellectual property, foreign
relations (goodwill, reputation) and the competence of personnel working in the company. The resulting
effect of investment in intellectual capital is a qualitative and quantitative changes in finished goods and
services and is a major indicator of the effectiveness of investments in innovation

To measure the efficiency of intellectual capital, there are many models, both qualitative and quantitative.
The choice between them should be done based on the purpose of the study, and the applicability of specific
models.

Key words: intellectual capital, efficiency, innovation sphere, investment model.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ: МІСЦЕ, РОЛЬ І СКЛАДОВІ
У статті проаналізовано правове забезпечення бюджетного обліку в державному секторі, згру-

повано загальні нормативні акти бюджетного обліку законодавчої й виконавчої влади та правові
документи з бухгалтерського обліку. Визначено місце, роль і складові правового забезпечення бю-
джетного обліку в діяльності суб’єктів державного сектору. Розглянуто сутність державного се-
ктору та його суб’єктів. Окреслено проблемні зони та запропоновано напрями розвитку реформу-
вання та запровадження єдиної методично-правової бази бюджетного обліку.

Ключові слова: бюджетний облік, реформування, державний сектор, правове забезпечення,
Державне казначейство України, розпорядники та одержувачі бюджетні кошти.

І. Вступ
Співпраця України з міжнародними органі-

заціями, фондами та іншими структурами, роз-
виток інвестиційної сфери передбачає форму-
вання достовірної, відкритої та прозорої еко-
номічної інформації, джерелом якої є бюджет-
ний бухгалтерський облік. Ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової й бю-
джетної звітності в кожній установі здійснюють
на підставі нормативно-правових документів,
що розробляють органи, на які покладено
обов’язки регулювання питань обліку та звітно-
сті. Це дає змогу вести бухгалтерський облік і
складати фінансову звітність за єдиними прин-
ципами й формами і таким чином забезпечува-
ти можливість порівнювати й узагальнювати
облікову інформацію. 1

У процесі здійснення економічних перетво-
рень в Україні та реформування бухгалтерсь-
кого обліку в державному секторі постали нові
вимоги й проблеми правового забезпечення
облікового процесу. З метою наближення бух-
галтерського обліку до міжнародних стандартів
державного сектору в 2007 р. було прийнято
Стратегію модернізації системи бухгалтерсько-
го обліку в державному секторі на 2007–
2015 рр. Її метою є вдосконалення системи
бухгалтерського обліку державного сектору з
урахуванням вимог міжнародних стандартів.
Основні напрями та шляхи реалізації стратегії
– модернізація системи бухгалтерського обліку
в секторі державного управління, вдоскона-
лення системи фінансової та бюджетної
звітності, створення уніфікованої організаційної
та інформаційної облікової системи [7].

У процесі реалізації Стратегії розроблено
новий План рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі, Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку для суб’єктів державно-
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го сектору, затверджено Національні положен-
ня (стандарти), продовжують здійснювати за-
ходи щодо формування єдиного правового за-
безпечення бюджетного обліку.

Питанням реформування українського бю-
джетного обліку присвячено наукові праці ві-
домих учених: П. Й. Атамаса, Л. В. Гізатуліної,
Р. Т. Джоги, Т. І. Єфіменко, Л. Г. Левицької,
Л. Г. Ловінської, С. В. Свірко, Н. І. Сушко та ін.
Втім, сучасні дослідження у сфері бюджетного
обліку оминають проблеми неповного правово-
го забезпечення бюджетного обліку в держав-
ному секторі.

Незважаючи на позитивні реформуючі за-
ходи, низка проблемних питань залишаються
невирішеними. Враховуючи, що новий План
рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі набирає чинності з 01.01.2016 р., про-
блемою є неповне нормативне забезпечення
облікового механізму діяльності суб’єктів дер-
жавного сектору.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження та аналіз пра-

вового забезпечення бюджетного обліку в дер-
жавному секторі, визначення його місця, ролі й
складових та можливості переходу на єдину
методичну правову базу бюджетного обліку
для всіх суб’єктів державного сектору.

ІІІ. Результати
Перехід національної системи бюджетного

обліку в державному секторі та складання звіт-
ності за міжнародними стандартами є необхід-
ними, оскільки забезпечують підвищення про-
зорості, якість і достовірність бюджетного облі-
ку, оцінювання ефективності наданих бюджет-
них послуг. Важливим напрямом реформуван-
ня є продовження розроблення національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі та запровадження єдиного
правового забезпечення облікового механізму
в діяльності суб’єктів державного сектору з ме-
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тою адаптації організаційних і методологічних
засад обліку до міжнародних вимог.

У науковій літературі державний сектор роз-
глядають як комплекс підприємств, установ і
організацій, діяльність яких безпосередньо за-
безпечують державні органи управління, що
перебувають у повній або частковій власності
держави та функціонують з метою отримання
прибутку (соціального ефекту) та вирішення
загальнонаціональних чи регіональних соціа-
льно-економічних проблем [8, с. 5–6].

На рис. 1 наочно представлено суб’єкти
державного сектору економіки України.

Отже, основними суб’єктами бухгалтерсько-
го обліку в державному секторі є Міністерство
фінансів України, яке забезпечує проведення

державної політики у сфері бухгалтерського
обліку, розпорядники бюджетних коштів, Каз-
начейство та фонди загальнообов’язкового
державного соціального й пенсійного страху-
вання, які забезпечують ведення бухгалтерсь-
кого обліку [9, c. 35].

Нормативно-правова база бюджетного облі-
ку відіграє важливу роль у забезпеченні ефек-
тивності бюджетного процесу та бюджетної
системи країни. Наявність єдиної методологіч-
ної бази бюджетного обліку дасть змогу безпе-
рервно спостерігати за використанням та
спрямуванням бюджетних коштів, оцінювати
доцільність їх використання як внутрішніми ко-
ристувачами, так і зовнішніми.

Суб’єкти державного сектору економіки України

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ:
Кабінет міністрів України;
міністерства України;
відомства України;

інші органи державної влади

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
підприємства та організації, що діють на правах державної форми

власності;
суб’єкти господарювання, державна частка у статутному капіталі

яких перевищує 50%;
суб’єкти господарювання, державна частка у статутному капіталі

яких становить величину, яка забезпечує державі право
вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів;
бюджетні установи, які утворені органами державної влади та

утримуються за рахунок коштів Державного бюджету

Рис. 1. Суб’єкти державного сектору економіки України [10, с. 39]

Правове забезпечення бюджетного обліку
посідає важливе місце в ефективності та успі-
шні діяльності суб’єктів державного сектору.
При повному, зрозумілому, інформативному,
єдиному правовому забезпеченні бюджетного
обліку в бюджетному процесі Україні з’явиться
можливість отримати прозору й достовірну ін-
формацію про використання бюджетних ресур-
сів, що дасть змогу залучити до співпраці євро-
пейську спільноту.

Сучасна система бюджетного обліку України
складається з таких підсистем, як система об-
ліку виконання державного й місцевих бюдже-
тів і система бухгалтерського обліку бюджетних
установ [11, с. 26].

Виокремлюючи складові єдиної системи
бюджетного обліку, необхідно враховувати
відмінність завдань, що стоять перед її учасни-
ками. Метою облікової системи органів, які ви-
конують бюджет, його планування та контроль
за виконанням, розподіл бюджетного фінансу-
вання між головними розпорядниками й аналіз
ефективності використання бюджетних коштів.

Облікова система казначейських органів по-
винна передбачити контроль касового вико-
нання бюджету: облік касових надходжень і
витрат, ведення особових рахунків бюджетів і

бюджетних установ, механізм доведення лімі-
тів бюджетних зобов’язань і обсягу фінансу-
вання до розпорядників і одержувачів бюджет-
них коштів, облік і контроль прийнятих ними
бюджетних зобов’язань.

Для головних розпорядників і розпорядників
засобів бюджету актуальні завдання розподілу
й обліку коштів за нижчими бюджетоодержува-
чами, зведення звітності в різних площинах.
Серед облікових завдань бюджетних установ,
що є одержувачами бюджетних коштів, можна
виокремити складання кошторисів доходів і
витрат, контроль за їх виконанням, облік бю-
джетних асигнувань і лімітів бюджетних зо-
бов’язань у сфері функціональної й економіч-
ної класифікації витрат бюджетів.

Сьогодні правове забезпечення бюджетного
обліку суб’єктів державного сектору потребує
окремого дослідження. Стратегією модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному
секторі передбачено перехід на єдину норма-
тивно-правову базу системи бюджетного облі-
ку.

Сучасне правове забезпечення бюджетного
обліку для суб’єктів державного сектору перед-
бачає використання різних нормативних актів,
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які можна поділити на правові акти законодавчої
та виконавчої влади й бухгалтерського обліку.

У табл. 1 наведено правове забезпечення
бюджетного обліку в загальних нормативних ак-
тах законодавчої та виконавчої влади, а в табл. 2
визначено правове забезпечення в загальних
нормативних актах з бухгалтерського обліку.

За табл. 1 можна зробити висновок, що за-
гальні правові засади регулювання діяльності
органів обслуговування виконання бюджету та
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів
регулюють єдиними нормативними документа-
ми.

Таблиця 1
Бюджетний облік у загальних нормативних актах законодавчої та виконавчої влади

Назва документа Сфера регулювання

Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456-VI

Регулює відносини, що виникають у процесі складання,
розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування
про їх виконання та контроль за дотриманням бюджетного
законодавства

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР Визначає права та обов’язки Кабінету міністрів України й
органів виконавчої влади

Господарський кодекс від 16.01.2003 р. № 436-IV Визначає основні напрями та форми участі держави й
місцевого самоврядування у сфері господарювання

Податковий кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI Регулює відносини, що виникають у сфері справляння
податків і зборів

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за
витратами від 24.12.2012 р. № 1407

Регламентує організаційні взаємовідносини між органами
Державної казначейської служби, розпорядниками бюдже-
тних коштів й одержувачами бюджетних коштів

Порядок організації роботи органів державної казначейської служби
України в процесі казначейського обслуговування державного бю-

джету за витратами від 07.06.2013 р. № 101

Визначає механізм казначейського обслуговування дер-
жавного бюджету за витратами

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету дохо-
дів та інших надходжень державного бюджету від 29.01.2013 р. № 43

Визначає процедури казначейського обслуговування до-
ходів та інших надходжень державного бюджету

Порядок організації роботи органів державної казначейської служби Украї-
ни в процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бю-
джетів за доходами та іншими надходженнями від 09.08.2013 р. № 128

Визначає механізм казначейського обслуговування дер-
жавного й місцевих бюджетів за доходами та іншими над-
ходженнями

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів від
23.08.2012 р. № 938

Регламентує організаційні взаємовідносини між органами
Державної казначейської служби України, фінансовими
органами та/або Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим, обласними, районними, міськими, районними в
містах, сільськими, селищними радами

Порядок організації роботи органів державної казначейської служби
України в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

від 06.12.2012 р. № 367

Регламентує організацію роботи органів Державної казна-
чейської служби України в процесі казначейського обслу-
говування державного та місцевих бюджетів за доходами
та іншими надходженнями

Порядок казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з вико-
ристанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття від 22.04.2013 р. № 303

Визначає механізм казначейського обслуговування коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття

Закон України Про управління об’єктами державної власності
від 21.09.2006 р. № 185-V

Визначає правові основи управління об’єктами державної
власності

Закон України Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 р.
№ 2210-III

Регулює відносини органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, органів адміністративно-господарського
управління та контролю із суб’єктами господарювання

Основним правовим документом у бюджетно-
му процесі є Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р.
№ 2456-VI, який регулює відносини, що виникають
у процесі складання, розгляду, затвердження, ви-
конання бюджетів, звітування про їх виконання та
контроль за дотриманням бюджетного законодав-
ства, і питання відповідальності за порушення бю-
джетного законодавства, а також визначає право-
ві засади утворення та погашення державного й
місцевого боргу [1; 12].

Згідно з табл. 2, сучасний обліковий меха-
нізм органів виконання бюджету регулюють
одні правові документи, а розпорядників і оде-
ржувачів бюджетних коштів – інші.

Насамперед використовують два різні плани
рахунків, а саме:
– план рахунків бухгалтерського обліку для вико-

нання державного та місцевих бюджетів, який

ґрунтується на касовому методі обліку, перед-
баченому Бюджетним кодексом, і використову-
ється Державним казначейством України;

– план рахунків бухгалтерського обліку бю-
джетних установ, який ґрунтується на мето-
ді повного обліку на основі принципу нара-
хування й застосовується всіма розпоряд-
никами бюджетних коштів.
Крім того, для відображення операцій у бю-

джетному обліку, суб’єкти державного сектору
здійснюють обліковий механізм за допомогою
різних інструкцій, положень, порядків тощо. Та-
кий підхід суперечить вимогам Стратегії модер-
нізації бухгалтерського обліку в державному
секторі, якою передбачено перехід на єдність
правового регулювання бюджетного обліку.
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Таблиця 2
Бюджетний облік у загальних нормативних актах з бухгалтерського обліку

Назва документа Сфера регулювання
Загальні нормативні акти з обліку діяльності суб’єктів виконання держаних і місцевих бюджетів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність від 16.07.1999 р. № 996-XIV Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності

Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2000 р. № 419 Визначає порядок подання фінансової звітності в органах державного сектору
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (101,102, 103, 105, 121,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135) Регулюють обліковий механізм у державному секторі

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі від 31.12.2013 р. № 1203 (набуває чин-
ності з 01.01.2016 р.) Визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовують у органах державного сектору

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору від
23.01.2015 р.№ 11: з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору;

з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору; з бухгалтерського
обліку запасів суб’єктів державного сектору; облікової політики суб’єкта державного сектору

Визначають методичні та організаційні засади з формування облікової політики, обліку
основних засобів, нематеріальних активів і запасів

Нормативні акти з обліку в діяльності суб’єктів виконання державного та місцевих бюджетів
План рахунків бухгалтерського обліку для виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкція
до нього від 28.11.2000 р. № 119

Визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовують у обліку виконання державного
та місцевих бюджетів

Положення про організацію бухгалтерського обліку й звітності про виконання державного та місце-
вих бюджетів у органах Державної казначейської служби України від 21.10.2013 р. № 885

Встановлює організаційні засади ведення бухгалтерського обліку та складання звітності
про виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської слу-
жби України

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання державного бюджету від
11.08.2008 р. № 327

Визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання держав-
ного бюджету

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів від
14.12.2007 р. № 233

Визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевих
бюджетів

Інструкція зі складання органами державної казначейської служби України звітності про виконання
зведеного бюджету України, державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя 13.02.2012 р. № 53

Визначає порядок складання органами державної казначейської служби України звітності
про виконання зведеного бюджету України, державного бюджету України й бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Інструкція зі складання органами державної казначейської служби України фінансової та бюджетної
звітності про виконання місцевих бюджетів від 08.02.2012 р. № 49

Визначає порядок складання органами державної казначейської служби України фінан-
сової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Інструкція зі складання органами державної казначейської служби України звітності про виконання
державного бюджету від 13.02.2012 р. № 52

Визначає порядок складання органами державної казначейської служби України звітності
про виконання державного бюджету

Нормативні акти з обліку діяльності суб’єктів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядок його застосування та типова
кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку від 26.06.2013 р. № 611

 Визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовують у бухгалтерському обліку бюджетні
установи, затверджує інструкцію з його застосування та визначає типову кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів і зобов’язань бюджетних установ від 02.04.2014 р.
№ 372

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
операції з грошовими коштами, розрахунками з дебіторами та кредиторами бюджетних
установ

Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ від 14.11.2013 р. № 947 Регулює ведення бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ
Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бю-
джетних коштів від 24.01.2012 р. № 44 Визначає склад та порядок складання фінансової та бюджетної звітності



Серія: Економіка та підприємництво, 2015 р., № 5 (86)

93

Разом з тим, бухгалтерський облік вико-
нання державного й місцевих бюджетів ве-
дуть за касовим методом із застосуванням
методу нарахування за окремими операція-
ми (облік державного боргу, зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів). Операції
за доходами, видатками відображають у
бухгалтерському обліку в момент проведен-
ня відповідних платежів, а операції з фінан-
сування бюджету – в момент зарахування
коштів з одночасним відображенням боргу
[13, с. 54].

Бухгалтерський облік у бюджетних уста-
новах і фондах загальнообов’язкового дер-
жавного соціального й пенсійного страху-
вання ведуть за методом нарахування, за
яким операції та події визнаються в момент
їх виникнення незалежно від дати надхо-
дження або сплати коштів (або їх еквівален-
тів). Різноманітність методів визнання над-
ходжень або сплати коштів у діяльності су-
б’єктів державного сектору свідчить про не-
можливість переходу на єдину правову базу
бюджетного обліку. Тому доцільно ґрунту-
ватися на одному методі нарахування й ви-
знавати надходження та сплату коштів у
момент їх виникнення з урахуванням спе-
цифіки бюджетних установ.

Однак існує низка документів, які регла-
ментують загальний обліковий механізм ді-
яльності суб’єктів державного сектору, а
саме: Закон України Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV [2]; Порядок подання фінансової
звітності від 28.02.2000 р. № 419 [5]; Націо-
нальні положення (стандарти) бухгалтерсь-
кого обліку в державному секторі [4]; План
рахунків бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі від 31.12.2013 р. № 1203 (набу-
ває чинності з 01.01.2016 р.) [6]; Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку для
суб’єктів державного сектору від 23.01.2015 р.
№ 11 [3].

Зауважимо, що зазначені документи вже
набули чинності, крім Плану рахунків бухгал-
терського обліку в державному секторі. Згід-
но зі Стратегією модернізації системи бух-
галтерського обліку в державному секторі
на 2007–2015 рр., повне реформування бю-
джетного обліку та перехід на єдиний облі-
ковий механізм суб’єктами державного сек-
тору заплановано на 01.01.2016 р., оскільки
План рахунків бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі, затверджений 31.12.2013 р.
№ 1203, набуває чинності з 01.01.2016 р.

Він є переліком рахунків і субрахунків
для узагальнення інформації про факти дія-
льності суб’єктів державного сектору в бух-
галтерському обліку. У ньому за десятковою
системою наведено коди (номери) й на-
йменування синтетичних рахунків і субраху-
нків [6].

Розроблений План рахунків із бухгалтер-
ського обліку в державному секторі має низ-
ку недоліків, зокрема:
– відсутня Інструкція із застосування Плану

рахунків;
– відсутня типова кореспонденція рахунків

бухгалтерського обліку для відображення
основних операцій бюджетних установ,
фондів загальнообов’язкового державно-
го соціального й пенсійного страхування
та операцій щодо виконання державного
та місцевих бюджетів;

– не передбачено класифікацію рахунків за
видом, а саме: активні, пасивні, активно-
пасивні, контрактивні, контрпасивні.
Зокрема, Методичні рекомендації з бух-

галтерського обліку для суб’єктів державно-
го сектору від 23.01.2015 р. № 11 мають за-
гальну характеристику щодо відображення
основних засобів, нематеріальних активів і
запасів у бюджетному обліку. Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку осно-
вних засобів визначають склад, визначення
та оцінювання основних засобів, облік, пе-
реоцінку, вибуття. У розділі “облік” відсутня
практична частина облікового механізму,
немає наведених рахунків і їх кореспонден-
ції. Такі зауваження стосуються Методичних
рекомендацій бухгалтерського обліку нема-
теріальних активів і запасів. Тому доцільно
окреслити практичну частину обліку основ-
них засобів, необоротних активів і запасів.

Зауважимо, що на кінець 2015 р. відсутні
будь-які документи з бухгалтерського обліку
фінансових активів суб’єктів державного
сектору.

Важливими документами налагодження
правового забезпечення бюджетного обліку
є Національні положення (стандарту) бухга-
лтерського обліку в державному секторі,
зокрема Положення 101 “Подання фінансо-
вої звітності”, яке затверджено 28.12.2009 р.
№ 1541 [4], у якому визначено зміст і форми
фінансової звітності в державному секторі,
загальні вимоги до визнання й розкриття її
елементів, що застосовуватимуть бюджетні
установи. Фінансова звітність суб’єктів дер-
жавного сектору, яка складається відповід-
но до міжнародних стандартів, має надава-
ти інформацію про фінансовий стан, ре-
зультати діяльності та грошові потоки
суб’єкта, а також відображати ефективність
використання та цільове призначення вві-
рених йому ресурсів. Фінансову звітність
можна використовувати для прогнозування
рівня ресурсів, потрібних для продовження
діяльності. Крім того, вона може надавати
дані про отримання ресурсів відповідно до
порядку, встановленого законом, а також
використання цих ресурсів відповідно до
юридичних і контрактних вимог, у тому числі
фінансових лімітів, встановлених законода-
вчими органами. Таким чином, змістовні ак-
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центи використання фінансової звітності
державного сектору відрізняютьсявід її ви-
користання недержавним сектором. Фінан-
сова звітність державного сектору є ключо-
вою ланкою в інформаційному забезпеченні
державного фінансового контролю, фінан-
сового планування й прогнозування на дер-
жавному рівні. Однак без розширеного та
інформативного порядку заповнення форм
фінансової звітності в державному секторі з
рекомендаціями до їх заповнення сформу-
вати повноцінну й достовірну фінансову та
бюджетну звітність суб’єктів державного се-
ктору неможливо.

Таким чином у 2016 р. процес реформу-
вання бюджетного обліку буде продовжено,
оскільки розробка правових документів з
бухгалтерського обліку – трудомістке за-
вдання. Також необхідно розробити реко-
мендації щодо підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівників фінансо-
во-бухгалтерських служб.

IV. Висновки
З метою реформування та вдосконален-

ня правового забезпечення бюджетного об-
ліку суб’єктів державного сектору необхідно
звернути увагу та врахувати такі недоліки:
– розробити до Плану рахунків з бухгал-

терського обліку в державному секторі
Інструкцію із застосування Плану рахун-
ків; визначити типову кореспонденцію
рахунків бухгалтерського обліку для ві-
дображення основних операцій бюджет-
них установ, фондів загальнообов’язко-
вого державного соціального й пенсійно-
го страхування та операцій щодо вико-
нання державного та місцевих бюджетів;
розширити План рахунків із визначенням
виду за кожним рахунком, а саме: актив-
ні, пасивні, активнопасивні, контрактивні,
контрпасивні;

– брати за основу нарахування й визнава-
ти в бухгалтерському обліку надходжен-
ня та сплату коштів у момент їх виник-
нення з урахуванням специфіки бюджет-
них установ;

– доопрацювати Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку в державному се-
кторі, в яких потрібно описати практичну
частину облікового механізму запасів,
необоротних активів і основних засобів;

– розробити Методичні рекомендації з бух-
галтерського обліку фінансових активів у
державному секторі;

– розробити рекомендації підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації
керівників фінансово-бухгалтерських служб
у держаному секторі.
Реалізація цих завдань дасть змогу про-

довжити реформування та перехід до єди-
ної методично-правової бази бюджетного
обліку в державному секторі.
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Ларикова Т. В., Шилко И. С. Правовое обеспечение бюджетного учета: место, роль и
составляющие

В статье проанализировано правовое обеспечение бюджетного учета в государственном
секторе, сгруппирированы общие нормативные акты бюджетного учета законодательной и
исполнительной власти и правовые документы по бухгалтерскому учету. Определены мес-
то, роль и составляющие правового обеспечения бюджетного учета в деятельности субъе-
ктов государственного сектора. Рассмотрены сущность государственного сектора и его
субъекты. Очерчены проблемные зоны и предложены направления развития по реформиро-
ванию и внедрению единой методико-правовой базы бюджетного учета.

Ключевые слова: бюджетный учет, реформирования, государственный сектор, право-
вое обеспечение, Государственное казначейство Украины, распорядители и получатели бю-
джетных средств.

Larikova T., Shilko I. Budget Accounting Framework: Place, Role And Composition
The article researches the legal groundwork of the government and not-for-profit accounting; the

general budget accounting regulations of the legislative and executive authorities and legal documents
of accounting are grouped. The regulatory support of the budgetary accounting is analyzed, the most
important legislative acts are: the Budget Code, the Constitution of Ukraine, the Commercial Code, the
Tax code, The procedure of the treasury service of the state budget costs, revenues and other
revenues, local budgets; The procedure of the organization of the State Treasury Service of Ukraine
during the treasury service of the state budget costs, revenues and other revenues, local budgets; The
procedure of the treasury services operations of using of the Compulsory state social unemployment
insurance fund; Laws of Ukraine: About state property management, About the protection of economic
competition, and others. The basic regulations of the budget accounting are researched; those
include: legislative instruments on accounting of the budgetary subjects and budget holders;
regulations of the budget implementation of the state and local budgets; regulations of the activities of
budget holders. The place, importants and components of the regulatory support of the budget
accounting in the public sector are determined The regulatory support of the budgetary accounting is a
significant part of the budget process and budget system. The existence o the budgetary accounting
common methodological framework allows the monitoring of the usage and allocation of the budget
funds and assessing the feasibility of using both internal users and external. Legal support of the
budgetary accounting is important in the effectiveness and success of the public sector activities. The
clear and informative regulatory support of the budgetary accounting makes it possible to receive the
accurate information about the usage of the budget. The essence of the public sector and its subjects
are researched. The public sector is defined as a set of enterprises, institutions and organizations that
directly provide public authorities, which are fully or partially state-owned and operated for profit (social
effect) and solution of the national or regional socio-economic problems.

Key words: accounting, budget, reform, public sector, legal support, the State Treasury of Ukraine,
budget holder.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
У статті розглянуто сутність основних засобів як економічної категорії. Проаналізовано

вартісний критерій віднесення активів до основних засобів і систематизавано відповідні кла-
сифікаційні групи. Визначено таксономічні особливості земель сільськогосподарського при-
значення в контексті їх обліку як засобів виробництва. Розкрито особливості використання
та відтворення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Досліджено ступінь
забезпеченості сільського господарства технічними засобами.

Ключові слова: основні засоби, класифікація основних засобів, сільське господарство, зе-
мельні ресурси, відтворення основних засобів.

І. Вступ
Основні засоби є однією зі складових

продуктивних сил суспільства. Рівень за-
безпеченості, структурні пропорції та якіс-
ний стан основних засобів визначають по-
тенціал розвитку економіки в цілому й окре-
мих галузей зокрема. Оскільки сільське гос-
подарство в Україні є однією з провідних
галузей, то актуальним є дослідження резе-
рвів підвищення її ефективності. Для визна-
чення шляхів розвитку необхідно, перш за
все, визначити особливості використання
основних засобів у сільському господарстві,
яке має свої специфічні риси порівняно з
іншими галузями економіки. Цей чинник
безпосередньо впливає на ефективність як
використання, так і відтворення основних
засобів.1

Визначенню поняття та сутності основних
засобів присвячені праці таких учених: Я. К. Бі-
лоусько [1], Г. М. Бражевської [2], О. І. Дація
[3], А. В. Мазур [5], О. В. Олійника [7], Г. М. Під-
лісецького [8], М. Ф. Рибченко [11], О. В. Шкі-
льова [13]. Однак у літературі відсутній єди-
ний підхід до визначення основних засобів
як економічної категорії, їх відображення в
бухгалтерському та податковому обліку. Та-
кож залишаються недостатньо вивченими
особливості формування й використання
основних засобів у сільському господарстві.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження економічної

сутності та вдосконалення класифікації ос-
новних засобів, визначення особливостей
використання й відтворення основних засо-
бів у сільськогосподарських підприємствах.

ІІІ. Результати
На сьогодні існує досить велика кількість

трактувань понять “основні засоби” та
“основні фонди”. Зокрема, деякі науковці
ототожнюють ці поняття, інші говорять про
відмінності в оціночній сфері. Вони вважа-

                                                     
© Черкасов О. О., 2015 •

ють, що основні засоби є натурально-
речовим виразом засобів праці, які трива-
лий час, не змінюючи своєї натуральної фо-
рми, багаторазово беруть участь у процесі
виробництва, поступово спрацьовуються й
частинами переносять свою вартість на ви-
роблену продукцію. У свою чергу, фонди –
це їх грошовий вираз. Однак наведені ви-
значення в чинній законодавчій і норматив-
ній базі дають досить вичерпне визначення
цьому поняттю.

Згідно з п. 4 П (С) БО 7, основні засоби –
це матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, на-
дання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністратив-
них і соціально-культурних функцій, очікува-
ний строк корисного використання (експлуа-
тації) яких більше одного року (або опера-
ційного циклу, якщо він більший за рік) [10].

Відповідно до п. 14.1.138 ст. 14 Податко-
вого кодексу України, основні засоби – ма-
теріальні активи, в тому числі запаси корис-
них копалин наданих у користування діля-
нок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і ар-
хівних фондів, матеріальних активів, вар-
тість яких не перевищує 6000 грн, невироб-
ничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником по-
датку для використання в господарській дія-
льності платника податку, вартість яких пере-
вищує 6000 грн і поступово зменшується у
зв’язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких з дати введення в експлуа-
тацію становить понад один рік (або опера-
ційний цикл, якщо він довший за рік) [9].

Однак у п. 14 Податкового кодексу Украї-
ни вказано, що у 2011 р. норматив для ос-
новних засобів, визначений у п. 14.1.138
цього Кодексу, встановлюється в розмірі
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1000 грн. Тобто з 01.04.2011 р. застосову-
ють уніфікований термін “основні засоби” і в
бухгалтерському, і в податковому обліку [9].

На нашу думку, нормативне визначення
суми вартості основних засобів у розмірі
6000 грн є недостатньо коректним, оскільки
в умовах глобальної та національної неста-
більності економіки, кон’юнктурних коли-
вань, валютного диспаритету й воєнного
конфлікту не зовсім правильним є подання
фіксованого значення без урахування інфля-
ційних процесів у економіці країни. Тому кри-
теріальний показник у вигляді фіксованої суми
потрібно або щорічно індексувати, або зроби-
ти прив’язку до соціальних стандартів (напри-
клад, до значення мінімальної заробітної пла-
ти чи розміру прожиткового мінімуму).

Співвідношення між окремими складови-
ми основних засобів характеризує їх струк-
туру. Одним з ключових моментів підви-
щення ефективності використання основних
засобів є їх класифікація. З прийняттям По-
даткового кодексу України законодавчо за-
тверджено 16 груп основних засобів та ви-
значено мінімально допустимі строки їх кори-
сного використання [9]:

група 1 – земельні ділянки (невизначе-
ний термін);

група 2 – капітальні витрати на поліпшення
земель, не пов’язані з будівництвом (15 років);

група 3 – будівлі (20 років), споруди
(15 років), передавальні пристрої (10 років);

група 4 – машини та обладнання (5 років);
група 5 – транспортні засоби (5 років);
група 6 – інструменти, прилади, інвентар

(меблі) (4 роки);
група 7 – тварини (6 років);
група 8 – багаторічні насадження (10 років);
група 9 – інші основні засоби (12 років);
група 10 – бібліотечні фонди (невизначе-

ний термін);
група 11 – малоцінні необоротні матеріа-

льні активи (невизначений термін);
група 12 – тимчасові (нетитульні) спору-

ди (5 років);
група 13 – природні ресурси (невизначе-

ний термін);

група 14 – інвентарна тара (6 років);
група 15 – предмети прокату (5 років);
група 16 – довгострокові біологічні активи

(7 років).
Класифікація основних засобів згідно з

Податковим кодексом України викликає ряд
питань. Одне з них – це доцільність вклю-
чення земельних ділянок до основних засо-
бів. Особливо це стосується галузі сільсько-
го господарства, де земля є не тільки засо-
бом, а й предметом праці. Земельні ресурси
є продуктом природи, а отже, не є результа-
том праці людини. У процесі правильного
використання земля не лише не зношуєть-
ся, а навпаки й покращуються її якісні хара-
ктеристики, що не характерно для основних
засобів. Крім того, за умови раціонального
користування земля є вічним ресурсом. Та-
кож відсутність сформованого, повноцінного
ринку землі, що функціонує, не дає змоги
включати їх вартість до структури капіталу
сільськогосподарського підприємства. Тим
більше, що більшість сільськогосподарських
підприємств є не власниками, а користува-
чами земельних ділянок на основі договорів
оренди. Водночас до основних засобів на-
лежать капітальні витрати на покращення
земель, не пов’язані з будівництвом, що за
своєю економічною сутністю відповідають
поняттю “основні засоби”.

Слід зауважити, що зазначені допустимі
строки корисного використання основних
засобів у Податковому кодексі України є
скоріше не мінімальними, а середніми або
навіть значними, оскільки враховують лише
фізичний знос і упускають моральний, який
в умовах бурхливого науково-технічного
розвитку стає все більшим. В українській
практиці останнє підтверджується пробле-
мою обліку деяких видів оргтехніки, стрімке
старіння якої описує так званий закон Мура.

Незважаючи на вказані недоліки, визна-
чення дефініції “основні засоби” в норматив-
них документах є досить вичерпними й да-
ють змогу виділити загальні особливості фор-
мування та використання основних засобів у
галузях національної економіки (рис. 1).

сталість матеріально-речової (натуральної)
форми об’єктів основних засобів

використання у сферах діяльності підприємства,
здавання в оренду іншим особам або для

здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій

Особливості формування
та використання основних

засобів

очікуваний термін експлуатації більше одного
календарного року або операційного циклу, якщо

його тривалість більша за рік

притаманний фізичний і
моральний знос

вартість об’єкта переноситься на вироблену
продукцію частинами у вигляді амортизаційних

відрахувань

вартість основних засобів має
перевищувати 6000 грн

Рис. 1. Особливості формування та використання основних засобів у галузях національної економіки
Джерело: узагальнено автором за даними [5; 7; 12]
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Однак кожна галузь національної еконо-
міки має свої специфічні риси, що безпосе-
редньо впливають на формування, викорис-
тання та відтворення основних засобів. Зок-
рема, головними особливостями сільського
господарства є діяльність у певних природ-
но-кліматичних умовах, сезонність виробни-
цтва, використання земельних ресурсів як
засобу та предмета праці, робота з живими
організмами. На основі дослідження особ-
ливостей сільського господарства нами ви-
значено особливості використання та від-
творення основних засобів у сільськогоспо-
дарських підприємствах.

1. Основні засоби досить різноманітні за
складом і різнорідні за функціональними
особливостями, що передбачає їх поділ на
активну частину, що безпосередньо бере
участь у створенні доданої вартості, та па-
сивну частину, яка створює умови для ви-
робництва.

2. При виробництві сільськогосподарсь-
кої продукції використовують різні технічні
засоби при виконанні агротехнічних або
зооінженерних робіт. Зокрема, виділяють
загальні технічні та спеціальні засоби. Спе-
ціальні технічні засоби галузі рослинництва
й тваринництва різні за функціональним
призначенням, тому мають обмежену взає-
мозамінюваність чи взаємодоповнення (на-
приклад, трактори в сільському господарстві
можуть виконувати технологічні операції
лише за наявності додаткового навісного чи
причіпного обладнання).

3. Сезонність сільського господарства
зумовлює неритмічність використання осно-
вних засобів протягом року, особливо задія-
них у галузі рослинництва. Для основних
засобів галузі тваринництва характерна бі-
льша ритмічність, оскільки виробництво не
припиняється протягом усього року, а тех-
нологічні операції часто повторювані й
більш однорідні. Основні засоби вузької
спеціалізації в рослинництві (борони, куль-
тиватори, сівалки, збиральні комбайни) мо-
жуть використовуватися від кількох днів до
місяця, що значно зменшує їх річний рівень
продуктивності, а також можливості розши-
реного відтворення.

4. У сільському господарстві для основ-
них засобів характерний швидкий фізичний і
моральний знос. Вищий рівень фізичного
зносу порівняно з іншими галузями економі-
ки зумовлений роботою основних засобів
під відкритим небом під впливом несприят-
ливих погодних умов, а також взаємодією з
землею та біологічними активами. Швидкий
моральний знос зумовлений постійним якіс-
ним удосконаленням і розширенням арсе-
налу технічних засобів виробництва. У наці-
ональному сільському господарстві зростає
частка іноземної техніки, яка характеризу-

ється кращими техніко-експлуатаційними
характеристиками.

5. В умовах дефіциту фінансового забез-
печення значну частину основних засобів
сільськогосподарських підприємств викори-
стовують після завершення експлуатаційно-
го терміну, що негативно впливає на якість і
своєчасність виконання виробничих опера-
цій та, як наслідок, зумовлює зростання со-
бівартості продукції.

6. Використання технічних засобів у сіль-
ському господарстві потребує активної уча-
сті людини, тобто повне й раціональне ви-
користання основних засобів неможливе
без участі трудового ресурсу, який здійснює
управління та організацію використання,
зберігання й відтворення основних засобів.

7. Основні засоби в сільському господар-
стві сприяють поглибленню поділу праці,
оскільки виробництво певного виду сільсь-
когосподарської продукції потребує окремо-
го набору технічних засобів.

8. Використання основних засобів у сіль-
ськогосподарських підприємствах потребує
додаткових витрат, пов’язаних з експлуата-
цією, наприклад, пальне, мастило, запасні
частини, ремонт.

9. Перелік основних засобів для вироб-
ництва певного виду сільськогосподарської
продукції залежить від технології виробниц-
тва, рівня спеціалізації та можливостей сис-
теми ресурсного забезпечення підприємст-
ва.

10. У сільськогосподарському виробниц-
тві, що характеризується значною просто-
ровою розосередженістю, транспорт і логіс-
тична інфраструктура забезпечують матері-
альні та організаційно-економічні умови для
синхронізації виробничої діяльності з інши-
ми сферами.

11. Перманентний диспаритет цін на
промислову та сільськогосподарську проду-
кцію створює передумови лише для звуже-
ного відтворення основних засобів, а отже, і
скорочення сільськогосподарського вироб-
ництва.

12. При відтворенні технічних засобів не-
обхідно враховувати техніко-експлуатаційні
характеристики та вимоги екологічності.

13. Ефективність використання основних
засобів безпосередньо залежить від рівня
забезпеченості оборотними активами.

Відповідно до Концепції науково-техно-
логічного та інноваційного розвитку України,
однією з головних цілей розвитку є техноло-
гічне переобладнання й структурна перебу-
дова виробництва з метою нарощування
випуску товарів, конкурентоспроможних на
світовому й внутрішньому ринках. На сього-
дні техніко-економічний рівень виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні
залишається низьким. Це стосується, на-
самперед, коливання врожайності сільсько-
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господарських культур і зростання обсягів
витрат, пов’язаних із виробництвом сільсь-
когосподарської продукції. Однією з причин
такого становища є незавершеність форму-
вання машинно-тракторного парку та пов’я-
зана з цим організаційно-технологічна не-
узгодженість комплектування машинно-
тракторних агрегатів, що призводить до не-
повного використання їх потенційних мож-
ливостей.

Дослідження структури тракторного пар-
ку та зернозбиральних комбайнів між сіль-
ськогосподарськими підприємствами й на-
родними господарствами свідчать про стру-
ктурні зміни на користь народних госпо-
дарств. Так, у 2000 р. 73,6% кількості трак-
торів припадало на сільськогосподарські

підприємства, а у 2009 р. їх частка зменши-
лася до 48,2% і продовжувала зменшувати-
ся – 39% у 2014 р. Збільшення кількості тех-
ніки в народних господарствах зумовлене
проведенням приватизаційних процесів (ви-
лучення майнових паїв) і земельної рефор-
ми, яка забезпечує доступ селян до власної
та орендованої землі з метою ведення сіль-
ськогосподарського виробництва.

Обсяги виробництва валової продукції
сільського господарства та її відтворення
визначають не загальною кількістю наявної
техніки, а рівнем забезпеченості нею, який
характеризується, перш за все, наявністю
технічних засобів у розрахунку на одиницю
земельної або оброблюваної площі
(табл. 1).

Таблиця 1
Забезпеченість сільськогосподарською

технікою сільськогосподарських підприємств України, 2000, 2010–2014 рр.
Роки 2014 р. у % доПоказники 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2000 . 2010 

Трактори в розрахунку на 1000 га ріллі, од. 11 8 8 8 8 7 63,6 87,5
Середня потужність двигуна трактора, кВт 87,9 83,0 86,0 85,9 88,4 90,4 102,8 108,9
Зернозбиральні комбайни в розрахунку на
1000 га посівної площі зернових культур (без
кукурудзи), од.

6 4 4 4 4 4 66,7 100,0

Кукурудзозбиральні комбайни в розрахунку
на 1000 га посівної площі кукурудзи, од. 8 1 1 1 1 1 12,5 100,0

Картоплезбиральні комбайни в розрахунку
на 1000 га посівної площі картоплі, од. 133 59 49 40 16 43 32,3 72,9

Бурякозбиральні машини в розрахунку на
1000 га посівної площі цукрових буряків, од. 16 9 8 9 13 9 56,3 100,0

Льонозбиральні комбайни в розрахунку на
1000 га посівної площі льону, од. 72 8 7 5,8 1 6 8,3 75,0

Установки та агрегати для доїння корів, тис. од. 33,5 10,9 10,8 11,2 11,2 10,5 31,3 96,3
Джерело: розраховано автором за даними [12, с. 188].

Рівень забезпеченості сільськогосподар-
ських підприємств України тракторами та
основними видами збиральних комбайнів
істотно знизився.

Існує дуже висока диференціація в рівні
забезпеченості окремими видами техніки по
регіонах України, і ще більше – по окремих
підприємствах. У 2014 р. найвищі показники
наявності тракторів на 1000 га ріллі спосте-
рігалися в сільськогосподарських підприємст-
вах Закарпатської області (16 од.), Волинської
(12 од.), Львівської (11 од.), Івано-Фран-
ківської, Чернівецької (по 10 од.), а найниж-
чий рівень забезпеченості тракторами – у
Донецькій (4 од.), Луганській та Сумській
областях (по 5 од.). Отже, навантаження
ріллі на один трактор у сільськогосподарсь-
ких підприємствах варіює по областях
України від 63 до 200 га.

Наявність зернозбиральних комбайнів у
сільськогосподарських підприємствах у роз-
рахунку на 1000 га посівів зернових без ку-
курудзи коливалася від 3 од. у Запорізькій,
Луганській, Миколаївській, Одеській, Терно-
пільській, Харківській, Херсонській областях
до 9 од. в Закарпатській області. Наванта-
ження на один зернозбиральний комбайн по
сільськогосподарських підприємствах в об-

ластях України варіює від 111 до 333 га по-
сівів зернових.

Для порівняння: у США на один трактор
припадає 28 га ріллі, а на один зернозбираль-
ний комбайн – 67 га посівів зернових культур,
у Великобританії – відповідно 13 і 71 га, у
Франції – 12 і 63 га, у Німеччині – 5 і 36 га, і
це за умов, що техніка в цих країнах є більш
продуктивною і якісною за своїми технічни-
ми параметрами, ніж в Україні [13, с. 398].

Таким чином, рівень технічного забезпе-
чення сільськогосподарського виробництва
в Україні не відповідає сучасним світовим
стандартам і має тенденцію до звуженого
відтворення, що негативно впливає на ви-
робництво продукції.

Низька забезпеченість сільськогосподар-
ською технікою призводить до порушення
оптимальних термінів виконання технологі-
чних операцій і, як наслідок, до зростання
втрат продукції (табл. 2).

Отже, через подовження термінів зби-
рання врожаю зернових до 30 днів проти
нормативних 10 днів щорічні втрати зерна в
середньому становлять 12% від урожайнос-
ті, тобто 5988,3 тис. т зерна, що за вартістю
еквівалентне 5361 од. або 19,7% зернозби-
ральних комбайнів типу “John Deer”.
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Для нормальної організації основних за-
собів виробництва необхідне своєчасне їх
відтворення. При цьому відтворюється як
вартість, так і натуральний вигляд основних

засобів. Відтворення вартості основних за-
собів здійснюють шляхом створення аморти-
заційного фонду, а також за рахунок виручки
від реалізації або ліквідації цих засобів.

Таблиця 2
Резерви оновлення парку зернозбиральних комбайнів за рахунок

ліквідації втрат зерна в Україні, 2012–2014 рр.
РокиПоказники 2012 2013 2014

Посівна площа зернових і зернобобових культур, тис. га 11449,4 11567,2 10634,3
Площа, з якої зібрано врожай, тис. га 10793,6 11214,8 10507,2
У % до посівної площі 94,3 97 98,8
Валовий збір зернових і зернобобових культур, тис. т 36075 49058,1 49902,6
Наявність зернозбиральних комбайнів, од. 31158 29364 27196
Норматив навантаження на вітчизняні зернозбиральні комбайни, га 200 200 200
Нормативна кількість комбайнів для збору врожаю в оптимальні терміни, од. 57247 57836 53171,5
Забезпеченість зернозбиральними комбайнами у % до нормативної потреби, % 54,4 50,8 51,1
Втрати зерна внаслідок порушення оптимальних термінів збирання зерна:
у % до валового збору 12 12 12
абсолютне значення, тис. т 4329 5959,1 5988,3
Середня ціна реалізації зернових та зернобобових, грн/т 1547,1 1299,8 1801,4
Втрачений дохід від реалізації зернових та зернобобових, тис. грн 6697396 7745612 10787345,2
В еквіваленті зернозбиральних комбайнів “John Deer”, од. 3999,4 4602,3 5361,2
Довідково: вартість комбайна “John Deer”, тис. грн 1674,6 1683 2012,1

Джерело: розраховано автором за даними [4; 6; 12].

Організація відтворення основних засо-
бів у натуральній формі полягає в закупівлі
нових, одержанні безкоштовно або будівни-
цтві відповідних об’єктів. Слід враховувати,
що для своєчасної заміни вибулих засобів
новими по можливості треба вчасно збіль-
шувати їх кількість, вдосконалювати їх стру-
ктуру. Тобто відтворення має відбуватися
на інноваційній технічній основі.

ІV. Висновки
Таким чином, використання та відтво-

рення основних засобів у сільському госпо-
дарстві має свої специфічні риси, що зумо-
влює рівень ефективності та результатив-
ності сільськогосподарського виробництва.

Перспективою подальших наукових до-
сліджень є вирішення питань уточнення
складу основних засобів та їх класифікації
для спрощення обліку, а також обґрунту-
вання чинників, що впливають на ефектив-
ність використання основних засобів у галу-
зях сільського господарства.

У сільськогосподарських підприємствах
України спостерігають тенденцію до змен-
шення кількості та забезпеченості технікою,
що негативно впливає на обсяги виробницт-
ва продукції, створює втрати продукції, змен-
шення яких сприяло б швидшому оновленню
машинно-тракторного парку підприємств.
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Черкасов А. А. Особенности использования и воспроизводства основных средств в
сельском хозяйстве

В статье рассмотрено сущность основных средств как экономической категории. Осу-
ществлен анализ стоимостного критерия отнесения активов к основным средствам, а также
систематизацию соответствующих классификационных групп. Определены таксономичес-
кие особенности земель сельскохозяйственного назначения в контексте их учета как
средств производства. Раскрыты особенности использования и воспроизведения основных
средств в сельскохозяйственных предприятиях. Исследована степень обеспеченности
сельского хозяйства техническими средствами.

Ключевые слова: основные средства, классификация основных средств, сельское хозяй-
ство, земельные ресурсы, воспроизводство основных средств.

Cherkasov A.  Peculiarities of Use and Reproduction of Fixed Assets in Agriculture
In the article the essence of fixed assets as an economic category is considered. Definition of this

category from legislative and regulatory positions is investigated. Cost criteria additing to fixed assets
is analized. Emphasized that in conditions of uncertainty determining a fixed value, without taking into
account of inflation in the economy is not quite correct.

Systemic generalization of classification groups of fixed assets is conducted. Taxonomic features
of agricultural land in the context of accounting as a means of production are defined. Emphasized
that the usefulness of the inclusion the plots of land to fixed assets requires additional reasoning. This
particularly applies to agriculture, where the land is not only the means but also the subject of labor.

The peculiarities of use and reproduction of fixed assets in agricultural enterprises are solved.
These peculiarities include diversity of composition, seasonality and spatial dispersed production,
increased wear, abnormal operation, technological and resource dependency, environmental
limitations.

Investigations of the structure of tractors and combine harvesters at agricultural enterprises and
farms indicate structural changes in favor of households. Increasing the number of appliances in
households caused by the conduct of privatization and land reform to ensure access of peasants to
own and lease land for the purpose of agricultural production.

The level of provision with farm tractors and the main types of combine harvesters is significantly
decreased in Ukrainian enterprises. There is a very high differentiation in the level of provision of
certain types of machinery according to regions of Ukraine. The level of loading plowing on one tractor
in agricultural enterprises in the regions of Ukraine varies from 63 to 200 hectares.

Technical support of agricultural production in Ukraine does not meet modern international
standards and tends to narrowed reproduction that has negative impact on production. The low
availability of agricultural machinery leads to disruption of optimal timing of technological operations
and, consequently, to an increase in loss of production.

Key words: fixed assets, classification of fixed assets, agriculture, land resources, restoration of
fixed assets.
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РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто значення аналізу стану та ефективності використання виробничих

запасів для управління ресурсним потенціалом підприємства. Досліджено підходи науковців до
ролі та місця аналізу матеріальних ресурсів. Розглянуто організаційні аспекти аналізу виро-
бничих запасів господарюючих суб’єктів. Визначено проблеми, що виникають у процесі управ-
ління матеріальними ресурсами, та обґрунтовано перспективи їх вирішення.

Ключові слова: ресурси, виробничі запаси, аналіз, ресурсний потенціал підприємства,
управління.

І. Вступ
Необхідною умовою фінансово-господарсь-

кої діяльності будь-якого підприємства є на-
явність ресурсного потенціалу.1

При цьому надзвичайно важливе зна-
чення в складі майна та структурі ресурсів
підприємства мають виробничі запаси, які
забезпечують постійність, безперервність і
ритмічність діяльності господарюючого
суб’єкта, а також гарантують його економіч-
ну безпеку. Тому аналіз стану та ефектив-
ності використання виробничих запасів є
важливою функцією та необхідним інстру-
ментом діяльності підприємства.

Проблеми аналізу виробничих запасів
підприємства досліджували такі науковці та
фахівці в галузі економіки, як С. В. Андрос,
К. Л. Багрій, М. С. Білик, Ф. Ф. Бутинець, З. В. Ге-
расимчук, В. І. Єфіменко, Н. Б. Кащена,
Г. І. Кіндрацька, О. Я. Кобилюх, М. С.Махов,
С. З. Мошенський , Є. В. Мних , Т. Г. Одажіу,
О. В. Олійник, Т. В.Федченко , О. В.Цуко-
нова, Т. І. Юшко та ін. Отже, враховуючи
значний внесок науковців, окремі аспекти та
питання аналізу виробничих запасів все ще
потребують уточнень і подальшого науково-
го опрацювання.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідження місця та ролі

аналізу виробничих запасів у системі управ-
ління ресурсним потенціалом підприємства,
а також ідентифікація проблем, які виника-
ють у процесі управління матеріальними
ресурсами, та обґрунтування перспектив їх
вирішення.

                                                     
© Шмиголь Н. М., Антонюк А. А., Нестеренко А. А., 2015 •

Однією з умов досягнення високих кінце-
вих результатів від виробничої діяльності
підприємства й підвищення її ефективності
є постійне продумане формування запасів і
вміле управління ними. Прийняття рішень
щодо управління матеріальними ресурсами
впливає на всю господарську діяльність су-
б’єкта господарювання: обсяг реалізації (ви-
робництва), величину витрат, прибуток і рен-
табельність. Тобто для будь-якого суб’єкта
господарювання все важливішою функцією
стає аналіз забезпечення підприємства ма-
теріальними ресурсами та оцінка ефектив-
ності їх витрат.

Аналіз виробничих запасів підприємства
має за мету забезпечити ефективне вико-
нання виробничої програми за рахунок зве-
дення до мінімуму матеріальних витрат,
зменшення обсягу виробничих запасів, зни-
ження цін на ресурси та підвищення їх якос-
ті. Основними завданнями економічного
аналізу забезпеченості й використання ви-
робничих запасів підприємства є такі: оцінка
реальності планів матеріально-технічного
постачання, ступеня їх виконання , впливу
на обсяг виробництва продукції, її собівар-
тість та інші показники господарської діяль-
ності; оцінка забезпечення підприємства
окремими видами виробничих запасів; оцін-
ка рівня інтенсивності та ефективності вико-
ристання матеріальних ресурсів; визначен-
ня характеру складських запасів, оцінка ру-
ху та структури споживання матеріальних
ресурсів; систематизація факторів, які зумо-
вили відхилення фактичних показників ви-
користання виробничих запасів від плано-
вих (прогнозованих); моделювання взаємо-
зв’язків між обсягами випуску продукції та
матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, ін-
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шими факторними показниками; виявлення
внутрішньовиробничих резервів економії ви-
робничих запасів і оцінка їх впливу на обсяг
діяльності.

Л. Я. Тринька та О. В. Липчанська (Іван-
чук) вважають, що аналіз виробничих запа-
сів будь-якого суб’єкта господарювання по-

винен здійснюватися в трьох ключових на-
прямах: аналіз забезпеченості підприємства
матеріальними ресурсами, аналіз викорис-
тання виробничих запасів і аналіз впливу
матеріальних ресурсів на виробничі резуль-
тати підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Основні напрями аналізу виробничих запасів, запропоновані Л. Я. Тринькою та О. В. Липчанською (Іванчук) [1]

Значне місце в організації аналітичної
роботи належить визначенню змісту й по-
слідовності окремих її етапів, оскільки ре-
зультативність аналізу господарської діяль-
ності багато в чому залежить від правильної
організації. Тобто для забезпечення ефек-
тивності аналітичної роботи її потрібно доб-
ре продумати, спланувати й організувати.
Тому аналітичний процес доцільно уявити у
вигляді певної послідовності однорідних за
змістом робіт, які дадуть змогу систематизу-
вати та оптимізувати методику, зменшити
трудомісткість аналітичних процедур і під-
вищити отриманий ефект.

Сьогодні економічна література пропонує
різні підходи щодо визначення кількості та
деталізації етапів і напрямів аналізу вироб-
ничих запасів підприємства, що вказує на
неоднозначність думок науковців. Зокрема,
С. Б. Барнгольц і Г. М. Тація [2, с. 107] виок-
ремлюють такі основні напрями аналізу ви-
робничих запасів: аналіз виконання плану
постачання матеріалів, аналіз стану матері-
алів і аналіз використання матеріалів. Але
такий підхід є дещо узагальненим і потребує
деталізації.

М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Гор-
баток і М. Г. Чумаченко [3, с. 405–406] також
виділяють три етапи аналізу запасів: аналіз
обґрунтованості та ефективності форму-
вання портфеля договорів на поставку ма-
теріальних ресурсів; аналіз ефективного
використання матеріальних ресурсів; аналіз
можливостей мобілізації виявлених резервів

підвищення ефективності використання ма-
теріальних ресурсів.

С. З. Мошенський та О. В. Олійник вва-
жають, що аналіз матеріальних ресурсів су-
б’єкта господарювання повинен включати
такі аспекти, як аналіз: забезпеченості під-
приємства матеріальними ресурсами; об-
ґрунтування оптимальної потреби в матері-
альних ресурсах; оцінку ефективності вико-
ристання матеріальних ресурсів і оцінку
впливу ефективності використання матеріа-
льних ресурсів на величину матеріальних
витрат і обсяги діяльності [4, с. 335].

На відміну від вищезазначених підходів,
Є. В. Мних пропонує дещо іншу модель еко-
номічного аналізу забезпеченості підприєм-
ства матеріальними ресурсами та ефектив-
ності їх використання, виходячи з дослі-
дження місця та ролі, цілей і напрямів ком-
плексного економічного аналізу, викорис-
тання матеріалів, оцінки внутрішніх і зовні-
шніх зв’язків аналізу в управлінні виробни-
чими системами загалом в умовах товарно-
сировинного ринку. На думку автора, ця мо-
дель містить вісім блоків: аналіз матеріаль-
ного потоку; аналіз ринку матеріальних ре-
сурсів; аналіз нормативів регулювання рин-
ку матеріальних ресурсів; аналіз індикатив-
ного плану; загальний аналіз обсягу й струк-
тури матеріальних ресурсів підприємства;
аналіз матеріаломісткості продукції; аналіз
матеріальних витрат на виробництво; аналіз
виробничо-фінансових результатів, які до-
сягають за рахунок раціонального викорис-
тання матеріальних ресурсів [5, c. 257].
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Виходячи з моделі, запропонованої
Є. В. Мнихом, сукупність завдань кожного
аналітичного блоку може змінюватися зі
зміною цілей управління й з виникненням
нестандартних ситуацій у діяльності суб’єк-
тів господарювання.

Таким чином, перелік етапів економічно-
го аналізу забезпеченості підприємства ма-
теріальними ресурсами та ефективності їх
використання коливається в межах від
трьох до восьми. При цьому специфіка дія-
льності суб’єкта господарювання в цілому
та особливості об’єкта аналітичної оцінки
зокрема призводять до розбіжностей у виді-
леннях окремих етапів аналізу матеріальних
оборотних активів підприємства.

Також необхідно зауважити, що в умовах
розвитку ринкових відносин з появою конку-
ренції, нестабільності зовнішнього середови-
ща, інфляцією на підприємствах з’являється
необхідність ефективного управління, яке
залежить від рівня його інформаційного за-
безпечення, що надає облікова система.
Підприємствам необхідна оперативна інфо-
рмація, що дає змогу мінімізувати витрати
на виробництво й реалізацію продукції, ре-
гулювати виробничу діяльність. Тобто виня-
ткова роль інформаційного забезпечення в
процесах управління спричинює підвищену
увагу до бухгалтерської фінансової звітності
як основного джерела інформації про май-
новий та фінансовий стан підприємства, а

також результати його виробничо-
господарської діяльності за звітний період.

З приводу цього П. Й. Атамас зазначає,
що наявність інформації про виробничі за-
паси має велике значення для управління
запасами як в технологічному, так і у фінан-
совому аспектах. З позицій управління фі-
нансами підприємства, запаси – це іммобі-
лізовані засоби, тобто кошти, в певному ро-
зумінні вилучені з обороту. Зрозуміло, що
без такої вимушеної іммобілізації не обі-
йтись, однак цілком природним є бажання
мінімізувати зумовлені цим процесом не-
прямі втрати, з певною мірою умовності, що
кількісно дорівнюють доходу, який можна
було б отримати, інвестувавши відповідну
суму в будь-який альтернативний проект,
наприклад, поклавши гроші в банк під відсо-
тки. Тому за допомогою облікової інформа-
ції про виробничі запаси управлінський апа-
рат намагається віднайти “золоту середи-
ну”: відсутність надлишку запасів, щоб не
відволікати гроші з обігу чи нестачі та не
допустити зупинки виробництва [6 с. 194].

Враховуючи цю позицію, очевидно, що
для будь-якого суб’єкта господарювання
небажаним явищем є як наявність надлиш-
кових виробничих запасів, так і їх нестача.
Зокрема, можливі наслідки для підприємст-
ва за умови наявності надлишкових вироб-
ничих запасів та їх нестачі представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Наслідки надлишку та нестачі виробничих запасів

Отже, ефективне управління запасами
матеріалів та сировини спирається на єди-
ний принцип: підтримувати їх на мінімально
безпечному рівні, тобто такому, що врахо-
вує надійність поставок і дає змогу уникнути
зайвих витрат на зберігання та ефективне їх
використання. При цьому в організації ана-
лізу забезпеченості підприємства виробни-
чими запасами та ефективності їх викорис-

тання надзвичайно важливе місце посідає
інформаційне забезпечення.

Усі джерела інформації для аналізу ма-
теріальних ресурсів можна поділити на три
ключові групи: планові (для аналізу забез-
печення потреби підприємства в матеріаль-
них ресурсах; містять перспективні і поточні
плани матеріально-технічного забезпечення
специфікаціях, планові калькуляції виробів,
а також бізнес-плани), обліково-звітні (для
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проведення ретроспективного аналізу мате-
ріальних ресурсів; використовують первинні
та звітні документи) та позаоблікові (дані, не
передбачені встановленими формами облі-
ку й звітності: договори на постачання сиро-
вини та матеріалів, норми та нормативи ви-
трачання матеріальних ресурсів, результати
досліджень сировинного ринку, П (С) БО 9
“Запаси”). Тобто інформаційне забезпечен-
ня аналізу виробничих запасів підприємства
є системою даних і способів їх обробки, що
дають змогу виявити реальну діяльність
об’єкта, який вивчається, дію чинників, що її
визначають, а також можливості реалізації

необхідних управлінських дій. При цьому
ефективність результатів економічного ана-
лізу багато в чому визначається обсягом,
повнотою й достовірністю економічної інфо-
рмації. Тому для аналізу забезпеченості
підприємства матеріальними ресурсами та
ефективності їх використання спираються
не лише на обліково-економічні дані, а й на
технічну, технологічну та іншу інформацію.

Таким чином, місце аналізу виробничих
запасів у системі управління ресурсним по-
тенціалом підприємства представлено на
рис. 3.

Рис. 3. Місце економічного аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства

IV. Висновки
 Отже, аналіз забезпечення підприємства

виробничими запасами та ефективності їх
використання є важливим інструментом у
системі управління ресурсним потенціалом
господарюючого суб’єкта, що допомагає
досягати високих кінцевих результатів. В
управлінні ресурсами підприємства все роз-
починається з аналізу та ним завершується.
Тому всім суб’єктам господарювання необ-
хідно враховувати важливість і вплив аналі-
зу на перебіг як внутрішньовиробничих про-
цесів підприємства, так і підвищення ефек-
тивності його фінансово-господарської дія-
льності.
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Шмыголь Н. Н., Антонюк А. А., Нестеренко А. А. Роль и место анализа производствен-
ных запасов в системе управления ресурсного потенциала предприятия

В статье определено значение анализа состояния и эффективности использования про-
изводственных запасов для управления ресурсным потенциалом предприятия. Исследованы
подходы ученых к роли и места анализа материальных ресурсов. Рассмотрены организаци-
онные аспекты анализа производственных запасов хозяйствующих субъектов. Определены
проблемы, возникающие в процессе управления материальными ресурсами, и обосновано пе-
рспективы их решения.
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Shmygol N., Antoniuk A., Nesterenko A. Analysis of the Role and Place of Inventories the
Resource Potential Management System Company

The article defines the importance of the inventory analysis and efficiency for process of resource
potential management in the company. Was investigated the existing scientific approaches to the role
and place of the material resources analysis. The organizational aspects of the inventory analysis are
considered. The authors identified problems encountered in the management of material resources
and substantiated prospects for solving them. A necessary condition for financial and economic
activity of any enterprise is the availability of the resource potential. In this case is extremely important
that in composition and structure of enterprise assets are inventories that provide permanence,
continuity and rhythm of activities of the entity, and guarantee its economic security. Therefore, the
analysis of condition and efficient use of inventory is an important function and is a necessary tool of
the company.

Analysis of the company inventory aims to ensure the effective implementation of the production
program through minimizing material costs, reducing inventory, lowering input prices and improving
quality. For the purpose, the main tasks of economic analysis provision and use of inventory the
company are: assessment of reality of logistics plans, degree of their implementation, impact on the
volume of production, its cost and other indicators of economic activity, evaluation of certain types of
enterprise software inventory; assessment of the intensity and effectiveness of material resources;
determine the nature of inventory, assessment and movement patterns of consumption of material
resources; systematization of the factors that led to the deviation of actual inventory indicators of the
planned (projected); modeling the relationships between the volumes of production and raw materials,
other factor indicators; identify internal reserves of economy of inventory and assessment of their
impact on business volume. A significant analytical work in the organization holds the definition of the
content and sequence of its separate stages, because the performance business analysis depends
largely on good organization. Therefore, it is expedient to provide analytical process as a sequence of
similar content of work that will allow systematize and optimize a technique to reduce the complexity
and increase the analytical procedures resulting effect.

Key words: resource, inventories, analysis, resource potential of the company, management.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС
РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто передумови формування сучасного ринку фінансових послуг України.

Наведено умовну періодизацію історичного розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Нада-
но характеристику кожного періоду розвитку українського ринку фінансових послуг. Запропо-
новано загальні шляхи подальшого розвитку українського ринку фінансових послуг.

Ключові слова: фінансові послуги, ринок фінансових послуг, фінансові ресурси, фінансова
установа.

І. Вступ
 Значення фінансових послуг у будь-

якому сучасному суспільстві є не менш важ-
ливим, ніж значення виробництва товарів.
При цьому найактивніше здійснюється роз-
виток таких сфер фінансових послуг, що
забезпечують головні потреби суспільного
виробництва: фінансово-кредитне обслуго-
вування, страхові послуги, інформаційне
обслуговування тощо. Ринок фінансових
послуг є найважливішим каналом функціо-
нування ринкової економіки. 1

Високий рівень розвитку ринку фінансо-
вих послуг викликає підвищення ефектив-
ності перерозподілу фінансових ресурсів за
рахунок задоволення фінансових потреб
населення та господарюючих суб’єктів. Крім
економічного, ринок фінансових послуг має
дуже важливе соціальне значення [1]. Саме
цим зумовлена актуальність обраної теми.

Питання розвитку ринку фінансових по-
слуг України розглядали такі науковці, як:
Р. Бачо, Є. Бондаренко, В. Зимовець, М. Кам-
лик, Є. Масленніков, А. Пінчук, А. Рибаль-
ченко, Є. Сич, В. Столяров, В. Шевчук,
І. Школьник, В. Ящук та ін. Однак у більшос-
ті праць проаналізовано стан ринку фінан-
сових послуг України лише у ХХІ ст., рідше –
з часів набуття нашою країною незалежнос-
ті, і майже зовсім не висвітлюються питання
початкових етапів його становлення.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є виявлення головних пе-

редумов становлення сучасного ринку фі-
нансових послуг України, розробка система-
тизації історичних періодів розвитку україн-
ського ринку фінансових послуг і характери-
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стика головних особливостей кожного пері-
оду.

ІІІ. Результати
Головною передумовою становлення та

розвитку ринку фінансових послуг є необ-
хідність посередництва у взаємовідносинах
його учасників щодо перерозподілу фінан-
сових ресурсів [2].

Науковці розходяться у поглядах щодо
періоду виникнення ринку фінансових по-
слуг на території України.

Так, С. Мошенський зазначає, що сфера
фінансових послуг у м. Одеса почала свій
розвиток вже наприкінці XVІII ст., коли з 30 жов-
тня 1796 р. почала функціонувати Одеська
біржа, на якій здійснювали переважно тор-
говельні операції з зерном, з перекладними
векселями, а також операції з іноземною
валютою. На початку ХІХ ст. з’явилися пер-
ші приватні банки, згодом (на початку 1830-х
рр.) – банкірські будинки, до сфери діяльно-
сті яких належали купівля-продаж держав-
них і приватних цінних паперів, надання
кредитів під заставу цінних паперів, виве-
дення в котирування іноземних бірж заліз-
ничних спілок тощо. Ще одним важливим
центром надання фінансових послуг на той
час став Бердичів, де в середині ХІХ ст. уже
діяли 8 банкірських будинків і банкірських
установ [3, с. 343–348, 358].

На думку В.В. Ящука, ринок фінансових
послуг на території України почав розвива-
тися у 60-х рр. ХІХ ст. [4].

Ще один дослідник (А. Пінчук) наводить
іншу інформацію щодо початку впорядку-
вання та регулювання процесу надання фі-
нансових послуг на території України – кі-
нець ХІХ ст. На думку науковця, саме в цей
період завдяки скасуванню в 1861 р. кріпац-
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тва збільшилася кількість осіб, що мали
право відтепер користуватися різноманіт-
ними фінансовими послугами. Саме тому
почали масово створюватися акціонерні то-
вариства, банки, страхові компанії та біржі.
Щоправда, на законодавчому рівні діяль-
ність подібних установ майже не регулюва-
лася [5]. Лише окремі питання стосовно на-
дання фінансових послуг координувалися
Міністерством фінансів і Державним банком
Російської імперії [6, с. 14].

У кінці 1860-х рр. розпочався прискоре-
ний розвиток ринку фінансових послуг у Ки-
єві: у 1868 р. було створено перший акціо-
нерний Приватний комерційний банк, у
1869 р. – Київську біржову спілку, в 1871 р. –
Київський промисловий банк. Сприятливим
чинником такої тенденції був стрімкий роз-
виток цукрової промисловості в місті [3,
с. 360].

До 80-х рр. ХІХ ст. угоди щодо купівлі-
продажу цінних паперів укладали на товар-
них біржах за відсутності фондових бірж [5].

У котируваннях Київської біржі в 1874 р.
лідируючі позиції займали іпотечні папери
та державні облігації внутрішніх позик. У
1883–1893 рр. в обігу біржі переважали паї
та акції цукрових заводів, державні облігації,
заставні листи земельних банків, акції та
облігації приватних спілок. При цьому Київ-
ська біржа самостійно визначала котиру-
вання лише для паїв цукрових заводів, акцій
декількох місцевих підприємств, банків і не-
банківських фінансових установ, а для ін-
ших цінних паперів використовували коти-
рування Петербурзької біржі. Аналогічну
систему застосовували також на Одеській
та Харківській біржах [3, с. 364–368].

У кінці ХІХ ст. новий осередок надання
фінансових послуг виник і на сході України –
почали відкривати нові банки та страхові
компанії. Сприятливим чинником для цього
стало формування регіону вугледобувної та
металургійної промисловості. Ще в 1866 р.
було створено Харківську спілку взаємного
кредиту, в 1868 р. – Харківський торговель-
ний акціонерний банк, у тому ж році затвер-
джено Статут Харківської біржі, яку відкрито
8 січня 1876 р. На біржі переважали опера-
ції з купівлі-продажу державних цінних папе-
рів і заставних листів [3, с. 375, 384, 390, 398].

У 1914 р. лише в м. Києві функціонувало
15 банків, 9 банкірських контор та 18 спілок
взаємного кредиту, а в 1917 р. кількість бан-
ків та їх філіалів зросла до 35 [3, с. 360].

У 1917–1918 рр. під час та після Великої
Жовтневої соціалістичної революції здійс-
нено повну націоналізацію банків, введення
державної монополії у сфері соціального
страхування, а також валютної монополії. З
січня 1918 р. призупинено платежі за купо-
нами та дивідендами, заборонено угоди з
акціями та іншими цінними паперами. Злит-

тя приватних банків з Державним банком
продовжувалося й у 1919 р. Одна з переваг
націоналізації банків полягала в звільненні
кредитної системи від впливу іноземного
капіталу [6, с. 18–22].

Ще одним важливим кроком стало опри-
люднення 21 січня 1918 р. Декрету Ради
народних комісарів про анулювання держа-
вних позик з 1 грудня 1917 р. А вже у квітні
1918 р. скасовано систему цінних паперів на
пред’явника та введено обов’язкову реєст-
рацію всіх цінних паперів, у тому числі іно-
земних [3, с. 455].

Суттєві зміни стосувалися також страхо-
вих компаній – 23 березня 1918 р. введено
державний контроль над усіма видами стра-
хування. Створено Раду та Комісаріат зі
справ страхування, які мали право обмежу-
вати розмір дивідендів, що виплачували з
прибутків страхових компаній, та вилучати
надлишок прибутків для поповнення доходу
держави [6, с. 31].

Після входження України до складу
СРСР встановлено жорсткий державний
контроль за ринком фінансових послуг. На
той час приватних фінансових установ май-
же не було, і навіть обмін валют у приват-
ному порядку визнавався як злочин. Лише в
період реалізації нової економічної політики
(НЕП) почав функціонувати ринок цінних
паперів та здійснювалося недержавне стра-
хування [5].

Унаслідок розвитку товарно-грошових
відносин виникла необхідність створення
кредитних організацій. На першому етапі
НЕП широко використовували взаємне кре-
дитування підприємствами одне одного у
формі комерційного кредиту. У травні 1922 р.
створено Всеукраїнський кооперативний банк,
метою діяльності якого було кредитування
кооперативних організацій всіх видів, а та-
кож здійснення різноманітних банківських опе-
рацій для забезпечення їх потреб [6, с. 94, 98].

За існування СРСР функціонування рин-
ку фінансових послуг регулювали Держав-
ний банк і Народний комісаріат. Ще з
1937 р. функціонували контрольно-ревізійні
управління, одним з головних повноважень
яких був жорсткий контроль за фінансовою
звітністю установ, що діяли на ринку фінан-
сових послуг [5].

Становлення ринкової економіки в Украї-
ні потребувало формування дієвого механі-
зму перерозподілу фінансових ресурсів між
господарюючими суб’єктами. Після здобуття
країною незалежності відбулися суттєві змі-
ни в економічній системі у вигляді створен-
ня приватного сектору економіки, проведен-
ня приватизації державних підприємств,
створення великої кількості господарських
товариств, невідповідності якості виробле-
ної продукції та її обсягів існуючому на той
час ринковому попиту, налагодження еко-
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номічних стосунків із розвинутими країнами
тощо [7].

Початком формування ринку фінансових
послуг у сучасній Україні можна вважати прий-
няття в 1991 р. Закону України “Про цінні
папери й фондову біржу”, який визначав
умови та порядок випуску цінних паперів,
регулював посередницьку діяльність в орга-
нізації їх обігу [8].

Наприкінці 1991 р. створено Українську
фондову біржу, що заклала основи біржово-
го ринку цінних паперів в Україні [9].

На думку І. О. Школьник, період 1991–
1995 рр. був лише підготовчим до створення
ринку фінансових послуг, оскільки в ті часи
приватна власність у достатніх масштабах
ще не була сформована [10, с. 193].

До кінця 90-х рр. ХХ ст. нерозвинутою за-
лишалася кредитна система України, здійс-
нювали діяльність лише певні страхові
установи, державні цінні папери використо-
вували не в достатній мірі в умовах адмініс-
тративної економіки [4].

Початком сучасного етапу розвитку рин-
ку фінансових послуг у країні можна вважа-
ти прийняття Верховною Радою України
12 липня 2001 р. Закону України “Про фі-

нансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг”, який і нині регу-
лює головні аспекти функціонування ринків
фінансових послуг [11].

Відповідно до Закону, у 2002 р. було
створено спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері регулювання рин-
ку фінансових послуг – Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг
України. Основними завданнями Комісії бу-
ли: проведення єдиної державної політики у
сфері надання фінансових послуг; розроб-
лення й реалізація стратегії розвитку ринків
фінансових послуг; здійснення державного
регулювання та нагляду за наданням фі-
нансових послуг і дотриманням законодав-
ства в цій сфері; захист прав споживачів
фінансових послуг; запровадження міжна-
родно визнаних правил розвитку ринків фі-
нансових послуг тощо [12; 13].

У 2002–2009 рр. серед суб’єктів, що здій-
снювали діяльність на ринку фінансових
послуг України, переважали страхові компа-
нії. Їх чисельність значно перевищувала кі-
лькість функціонуючих банків [7].

Систематизацію генезису ринку фінансо-
вих послуг в Україні наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Періоди розвитку ринку фінансових послуг в Україні (побудовано за [3; 4; 5; 7; 10; 14])

Період Характерні ознаки
Кінець XVІII ст. – початок
ХІХ ст.

Закладення основ сфери надання фінансових послуг; поява перших приватних банків і
банкірських будинків

60–80-ті рр. ХІХ ст. Початок розвитку кредитно-банківської системи; поява страхових компаній; створення
перших товарних бірж; відсутність фондових бірж

Кінець ХІХ ст. Поява повноцінних небанківських фінансових установ; поява перших фондових бірж
Початок ХХ ст. Наявність великої кількості порушень при оформленні звітності; посилення державного

регулювання ринку фінансових послуг; створення певного біржового механізму; початок
проведення значних операцій з цінними паперами; велика кількість біржових зловживань

1917–1920 рр. Припинення існування ринку фінансових послуг; здійснення націоналізації приватних
банків; введення державної монополії у сфері надання соціальних страхових послуг;
введення державної монополії на валютному ринку

Початок 20-х рр. ХХ ст. Здійснення спроби переходу до використання фінансових інструментів для залучення
вільних фінансових ресурсів для відновлення економіки; впровадження державної моно-
полії на надання більшості фінансових послуг

Кінець 20-х рр. – початок
90-х рр.

Повна ліквідація можливості надання недержавних фінансових послуг; широке функціо-
нування ломбардів як головних фінансових установ

1991–1996 рр. Стрімкий розвиток банківського сектору; роздержавлення ринку фінансових послуг; зако-
нодавче регулювання переважно ринку банківських послуг; значна кількість правопору-
шень при наданні фінансових послуг; нерозвиненість фондового ринку; впровадження
механізмів валютного регулювання

1996–2001 рр. Створення спеціалізованих державних органів для
регулювання ринку фінансових послуг; зростання обсягів статутного капіталу банків

2001–2005 рр. Прийняття численних нормативно-правових актів щодо регулювання ринку фінансових
послуг; поява великої кількості фінансових посередників небанківського типу

2006 р. – до сьогодні Прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють фондовий ринок; скорочення
кількості зареєстрованих небанківських фінансових установ, крім ломбардів; зростання
ролі страхових компаній на ринку; недостатня розвиненість фондового ринку; формуван-
ня стратегії оптимізації державного регулювання сфери надання фінансових послуг

Сьогодні найбільш розвинутою складо-
вою ринку фінансових послуг України є ко-
мерційні банки, водночас небанківські фі-
нансові установи значно відстають у своєму
розвитку. Це характерна ситуація для країн
з перехідною економікою, де існує багато
труднощів у проведенні ефективної еконо-
мічної політики. Для вирішення існуючих
проблем у розвитку українського ринку фі-

нансових послуг потрібно, насамперед, вне-
сти вагомі корективи в чинну законодавчу
базу.

ІV. Висновки
Формування ринку фінансових послуг в

Україні відбувалося потягом декількох сто-
літь у досить складних умовах і налічувало
багато різних за тривалістю етапів. Однак і
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на сьогодні цей процес повністю не завер-
шено.

Подальший розвиток українського ринку
фінансових послуг має здійснюватися в на-
прямі досягнення повної відповідності між
стратегічними пріоритетами функціонування
фінансового сектору та затвердженими ма-
кроекономічними пріоритетами розвитку
України. Необхідною є розробка та впрова-
дження ефективного механізму регулюван-
ня ринку фінансових послуг, що додатково
створить можливість виникнення нових ви-
дів фінансових послуг для задоволення су-
часних потреб українських споживачів, а
також підвищить ефективність діяльності
існуючих фінансових установ.

У процесі реформування доцільно спи-
ратися на іноземний досвід регулювання
ринку фінансових послуг.

 Завдяки здійсненню зазначених заходів
буде створена можливість для досягнення
стабільного економічного зростання України
і, як наслідок, для підвищення рівня життя її
громадян.
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Гармашова Ю.А. Предпосылки возникновения и генезис рынка финансовых услуг в
Украине

В статье рассмотрены предпосылки формирования современного рынка финансовых
услуг Украины. Приведена условная периодизация исторического развития рынка финансо-
вых услуг в Украине. Предоставлена характеристика каждого периода развития украинского
рынка финансовых услуг. Предложены общие пути дальнейшего развития украинского рынка
финансовых услуг.

Ключевые слова: финансовые услуги, рынок финансовых услуг, финансовые ресурсы,
финансовое учреждение.
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Garmashova J. Background Occurrence and Genesis of the Financial Services Market in
Ukraine

Preconditions for forming modern financial market Ukraine are considered. Revealed that a
necessary factor in the formation of the financial services market serves the need for mediation in the
relations between the participants about the redistribution of financial resources. Сonventional
periodization of the historical development of the financial services market in Ukraine is given.
Revealed that the beginning of financial services in Ukraine can be considered the end of the 18th
century, when it was first established in the territory of Odesa exchange. Сharacteristic of each period
of Ukrainian market of financial services is provided. Indicated that accelerate market development
has occurred in the 1860s, after the abolition of serfdom. Indicated that major financial services
centers were cities such as Odessa, Kyiv, Kharkiv. It is noted that in 1917–1918 he was made a full
nationalization of the banks implemented a rigid state monopoly in the field of social security and the
foreign exchange market. Revealed that the stock market and private insurance made possible only
by the time the new economic policy. It is noted that the beginning of a financial services market in
Ukraine today by the passage in 1991 of the Law of Ukraine “On Securities and Stock Exchange”,
which defines the conditions and procedure for issuance of securities, regulating brokering in the
organization of their treatment. An important measure was the establishment in the same year,
Ukrainian Stock Exchange. It is noted that the end of the 90s of the twentieth century credit system
Ukraine remained undeveloped, and the government securities used are not sufficiently under
administrative economy. Indicated that now the most developed part of the financial services market
Ukraine in favor of commercial banks and non-banking financial institutions are far behind in their
development. A common ways of further development of Ukrainian market of financial services in the
form of developing and implementing an effective mechanism for regulating financial services.

Key words: financial services, the financial services market, the financial resources, the financial
institution.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ АУДИТОРОМ
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
У СФЕРІ ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено про складність операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності

(ЗЕД). Значна кількість помилок у бухгалтерському обліку й оподаткуванні виникає під час
відображення таких операцій. Тому управлінський персонал частіше звертається до незале-
жних експертів – аудиторів. Досліджено та вдосконалено організацію та методику перевірки
аудитором валютно-фінансових і розрахункових операцій у сфері ЗЕД. Визначено етапи пе-
ревірки аудитором операцій у сфері ЗЕД та запропоновано робочі документи аудитора, що
дасть змогу уніфікувати процес аудиторського дослідження.

Ключові слова: валютно-фінансові операції, розрахункові операції, іноземна валюта, кош-
ти, цінні папери, акції, курсова різниця, валютний курс.

І. Вступ
Операції у сфері зовнішньоекономічної

діяльності (ЗЕД) є складними, значна кіль-
кість помилок у бухгалтерському обліку й
оподаткуванні виникає саме під час відо-
браження таких операцій. Тому обліковий
персонал підприємства й персонал ауди-
торських фірм, який є незалежним контро-
лером або експертом, повинен отримати
певний інструментарій для обліку й перевір-
ки таких операцій. 1

ІІ. Постановка завдання
Проблеми обліку, аналізу й аудиту опера-

цій та банківських операцій (платежів) у сфері
ЗЕД розгялдали такі українські вчені: Л. І. Ба-
бій [1; 2], В. О. Васюренко [3], Г. Ю. Коб-
лянська [7; 8; 9; 10; 11],. Т. В. Кожухова [12],
Л. І. Піддубна [16] та ін. Проте зміни законо-
давства щодо регулювання ЗЕД потребують
подальших досліджень з метою надання
управлінському персоналу суб’єктів ЗЕД і
аудиторських фірм відповідних механізмів
обліку й контролю.

Метою статті є дослідження та вдоскона-
лення організації й методики перевірки ау-
дитором валютно-фінансових і розрахунко-
вих операцій у сфері ЗЕД.

ІІІ. Результати
Бухгалтерський облік є інформаційною

базою проведення аудиторської перевірки
валютно-фінансових операцій – виконання
завдання з узгоджених процедур. Аудитор –
найвища кваліфікація бухгалтера, тому він
має досконало знати бухгалтерський облік.

Методичні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про операції в
іноземних валютах і відображення показни-
ків статей фінансової звітності господарсь-

                                                     
© Лубенченко О. Е., 2015 •

ких одиниць за межами України в грошовій
одиниці України регламентовано Положен-
ням (стандартом) бухгалтерського обліку 21
“Вплив змін валютних курсів” [19], а для під-
приємств, що застосовують Міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності (МСФЗ), регла-
ментуються Міжнародним стандартом бух-
галтерського обліку 21 “Вплив зміни валют-
них курсів” [14].

Згідно із Законом України “Про зовнішньо-
економічну діяльність”, валютні кошти –
валютні цінності, якими є:
– іноземна валюта готівкою;
– платіжні документи (чеки, векселі, депо-

зитні сертифікати, акредитиви тощо) в
іноземній валюті;

– цінні папери (акції, облігації, купони до
них, бони, векселі тощо) в іноземній ва-
люті;

– золото та інші дорогоцінні метали у
вигляді зливків, пластин і монет, а також
сертифікати, облігації, варіанти та інші
цінні папери, номінал яких виражено в
золоті, коштовному камінні.
Іноземна валюта – валюта інша, ніж ва-

люта звітності. Валюта звітності – це грошо-
ва одиниця України.

Операції в іноземній валюті під час пер-
вісного визнання відображаються у валюті
звітності шляхом перерахунку суми в інозе-
мній валюті із застосуванням валютного кур-
су на дату здійснення операції (дата ви-
знання активів, зобов’язань, власного капі-
талу, доходів і витрат).

Розглянемо способи класифікації інозем-
ної валюти на території України:
1) вільно конвертовані валюти, які широко

використовуються для здійснення плате-
жів за міжнародними операціями, прода-
ються на головних валютних ринках світу
й дають змогу робити інвестиції в Україну;
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2) вільно конвертовані валюти, які широко
не використовуються для здійснення
платежів за міжнародними операціями та
не продаються на головних валютних
ринках світу.
Валютний курс – установлений Націона-

льним банком України курс грошової одини-
ці України до грошової одиниці іншої країни.

Сума авансу в іноземній валюті, надана
іншим особам у рахунок платежів для при-
дбання немонетарних активів (запасів, ос-
новних засобів, нематеріальних активів то-
що) та отримання робіт і послуг при вклю-
ченні до вартості цих активів (робіт, послуг),
перераховують у валюту звітності із засто-
суванням валютного курсу на дату сплати
авансу.

У разі здійснення авансових платежів у
іноземній валюті постачальникові частинами
та одержання частинами від постачальника
немонетарних активів (робіт, послуг) вар-
тість одержаних активів (робіт, послуг) ви-
знається за сумою авансових платежів із
застосуванням валютних курсів, виходячи із

послідовності здійснення авансових плате-
жів.

Сума авансу в іноземній валюті, отрима-
на від інших осіб у рахунок платежів для
поставлення готової продукції, інших акти-
вів, виконання робіт і послуг, при відобра-
женні в бухгалтерському обліку звітного пе-
ріоду перераховується у валюту звітності із
застосуванням валютного курсу на дату
одержання авансу.

У разі одержання від покупця авансових
платежів в іноземній валюті частинами та
відвантаження частинами покупцеві немо-
нетарних активів (робіт, послуг) дохід від
реалізації активів (робіт, послуг) визначають
за сумою авансових платежів із застосуван-
ням валютних курсів, виходячи з послідов-
ності одержання авансових платежів.

Для бухгалтерського обліку операцій, по-
в’язаних з рухом валютних коштів, згідно з
Інструкцією із застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань та господарських операцій під-
приємств та організацій № 291, використо-
вують субрахунки, які наведено в табл. 1 [6].

Таблиця 1
Субрахунки з обліку операцій, пов’язаних з рухом валютних коштів
Найменування рахунка Призначення

302 “Каса в національній валюті” Відображається надходження грошових коштів у іноземній валю-
ті до каси підприємства (за дебетом) і її виплата, списання (за
кредитом)

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”
314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

Субрахунки призначені для узагальнення інформації про наяв-
ність та рух грошових коштів у іноземній валюті

333 “Грошові кошти в дорозі в національній
валюті”

Використовується при здійсненні операцій з придбання іноземної
валюти

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній ва-
люті”

Використовується при здійсненні операцій з продажу іноземної
валюти

Операції з купівлі-продажу іноземної ва-
люти на території України здійснюють як
резидентами, так і нерезидентами через
уповноважені банки й інші кредитно-фінан-
сові установи, що одержали на це ліцензію
НБУ. Проводять ці операції винятково на
Міжбанківському валютному ринку України
(МВРУ), на аукціонах НБУ й уповноважених
банках з продажу валютних коштів. Підпри-
ємствам для придбання іноземної валюти
потрібна підстава, а саме документальне
підтвердження такої необхідності. Пакет до-
кументів, який необхідно подати банку для
придбання іноземної валюти за національну
валюту України, наведено на рис. 1.

У бухгалтерському обліку придбана бан-
ком за заявою підприємства на МВРУ іно-
земна валюта відображається в балансі
підприємства за курсом НБУ, який діяв на
дату її зарахування на банківський рахунок
такого підприємства. Різниця між вартістю
валюти за комерційним курсом та за курсом
НБУ не є курсовою різницею, оскільки
останню, згідно з П (С) БО № 21, визнача-
ють як різницю між оцінками однакової кіль-

кості одиниць іноземної валюти при різних
валютних курсах.

Розглянемо випадки обов’язкового про-
дажу іноземної валюти:

1. Якщо валютні кошти були повернуті
нерезидентом у разі невиконання взаємних
зобов’язань, банк повинен реалізувати ва-
люту наступного дня. Якщо різниця між кур-
сами є позитивною, то банк її перераховує
до бюджету, а якщо від’ємною – на резуль-
тати діяльності;

2. Обов’язковий продаж експортної ви-
ручки в розмірі 50% від загальної суми. По-
становою правління Національного банку
“Про врегулювання ситуації на грошово-кре-
дитному й валютному ринку України” від
03.03.2015 р. № 160 Національний банк Украї-
ни у 2015 р. прийняв рішення про обов’язковий
продаж 75% валютної виручки [15].

Усі витрати, пов’язані з купівлею-про-
дажем іноземної валюти, відображаються
на рахунку 92 “Адміністративні витрати”.

Аудитор під час перевірки йде шляхом:
фінансова звітність – обліковий регістр –
первинні документи. Первинні документи
аудитор зазвичай досліджує вибірково.
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Вид операції

Товарні операції Нетоварні операції За кредитними операціями

Вантажно-митна
декларація

Договір із нерезидентом
чи інший документ, який
згідно із законодавством

України має силу
договору

Акт про приймання-
передачу, акт виконаних
робіт (наданих послуг) чи

інший документ, що
свідчить про надання
послуг, виконання робіт

Документи, передбачені при
документарній формі роз-
рахунків (акредитив, інкасо)

Заява з розрахунком
витрат на закордонні

відрядження

Трудові контракти з
нерезидентами –
фізичними особами

Виконавчі документи

Документи, які мають силу
договору й можуть бути

використані контрагентом-
нерезидентом для:

- оплати участі в між-
народних виставках, кон-
гресах, симпозіумах, кон-
ференціях тощо;

- оплати навчання, ліку-
вання, патентування;

- оплати митних платежів
- інше

Кредитна угода

Довідка
уповноваженого
банку про суму

фактично отриманого
резидентом кредиту,
стан погашення
заборгованості за

кредитом

Рис. 1. Пакет документів, який потрібно подати банку для придбання іноземної валюти за національну валюту

Розглянемо приклад щодо дій аудитора з
перевірки господарських операцій (продаж
валюти).

ПАТ “Барвінок” подало заявку в банк про
продаж 25000,00 $ США.

Курс продажу на МВРУ – 20,2 грн/дол.
Курс НБУ на дату списання коштів з ва-

лютного рахунку – 20,19 грн /дол.

Комісійна винагорода банку – 180,00 грн.
Потрібно: перевірити складений бухгал-

тером журнал реєстрації господарських
операцій; здійснити перерахунок. Кроки
аудитора (робочий документ) щодо переві-
рки операцій і перерахунку подано в
табл. 2.

Таблиця 2
Робочий документ аудитора з перевірки господарських операцій: продаж валюти

Джерело інформації
Кореспонденція

 рахунків№ Господарські операції
процедури перевірки

Процедури, що
застосовує аудитор

Дебет Кредит

Сума,
дол./грн Примітки

1

Списання з валютного
рахунку іноземної валюти
для продажу
25000,00$x20,19

Аудитор перевіряє первинні докуме-
нти: виписка банку, платіжне дору-
чення (вибірково) й відображення
господарських операцій у облікових
регістрах (звіряння даних первинних
документів і облікових регістрів)

334 312 25000,00$
504750,00

Виписка банку,
платіжне дору-

чення,

2

Зарахування на розрахун-
ковий рахунок суми гри-
вень, отриманої від про-
дажу іноземної валюти,
25000,00$x20,20

Аудитор перевіряє: виписку банку й
відображення господарських опера-
цій у облікових регістрах (звіряння
даних первинних документів і облі-

кових регістрів)

311 334 500500,00 Виписка банку

3
Відображення у складі
витрат суми комісійної
винагороди банку

Аудитор перевіряє кореспонденції
рахунків

942
685

685
311 180,00

4
Відображення різниці між
курсами 25000,00 $x
(20,2–20,19)

Аудитор перевіряє розрахунки бух-
галтерії й відображення господарсь-
ких операцій у облікових регістрах

334 714 250,00 Розрахунок
бухгалтерії

5 Відображення фінансового
результату

Аудитор перевіряє довідку бухгал-
терії, проводить перерахунок і відо-
браження господарських операцій у

облікових регістрах

714 79 250,00 Довідка бух-
галтерії
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При перевірці обліку курсових різниць ау-
дитору потрібно визначити: об’єкти обліку;
розмір балансової вартості іноземної ва-
люти; звітний період, у якому були здійс-
нені операції, пов’язані з рухом валютних
засобів.

Об’єктом обліку при обчисленні суми
курсових різниць є: наявні кошти в уста-
новах банків; засоби в розрахунках з кон-
трагентами тощо.

При визначенні суми курсових різниць
слід зауважити, що перерахунку не підля-
гає вартість таких активів: основні засоби;
нематеріальні активи; малоцінні й швид-
козношувані предмети; сировина й мате-
ріали; устаткування; товари.

Курсова різниця, як уже зазначалося – це
різниця між оцінками однакової кількості
одиниць іноземної валюти при різних валю-
тних курсах.

Монетарні статті – статті балансу, де ві-
дображені грошові кошти, а також такі акти-
ви й зобов’язання, які будуть отримані або
сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі
грошей або їхніх еквівалентів. Таким чином,
до монетарних належать: усі рахунки обліку
коштів у валюті, в тому числі: депозитні
(вкладні рахунки); так звані товарні заборго-
ваності, які обліковують у дебеті 362 або в
кредиті 632 (підприємству заборгували по-
купці-нерезиденти або підприємство забор-
гувало постачальникам-нерезидентам); по-
точні чи довгострокові заборгованості за
валютними кредитними договорами неза-
лежно від того, хто є кредитодавцем – фі-
нансова установа-резидент чи нерезидент;
заборгованість за розрахунками із заснов-
ником-нерезидентом у разі, якщо вона має
бути погашена валютними коштами; непо-
гашена заборгованість перед підзвітною
особою за затвердженими витратами щодо
закордонного відрядження (погашають за
курсом НБУ на дату погашення).

Немонетарні статті – статті інші, ніж мо-
нетарні статті балансу.

Визначення курсових різниць за монета-
рними статтями в іноземній валюті прово-
дять на дату балансу, а також на дату здійс-
нення господарської операції в її межах або
за всією статтею (відповідно до облікової
політики). Для визначення курсових різниць
на дату балансу застосовують валютний курс
на кінець дня дати балансу. При визначенні
курсових різниць на дату здійснення госпо-
дарської операції застосовують валютний
курс на початок дня дати здійснення опера-
ції. Підприємство може здійснити перераху-
нок залишків на кінець дня за монетарними
статтями в іноземній валюті, за якими протя-
гом дня здійснювались господарські операції
із застосуванням валютного курсу, встанов-
леного на кінець цього дня.

Курсові різниці від перерахунку грошових
коштів у іноземній валюті та інших монетар-
них статей операційної діяльності відобра-
жаються у складі інших операційних доходів
(витрат).

Курсові різниці від перерахунку монетар-
них статей інвестиційної й фінансової діяль-
ності відображаються у складі інших доходів
(витрат), за винятком курсових різниць, які
відображаються згідно з п. 9 Положення
(стандарту) 21 [19].

Усі курсові різниці умовно поділяють на:
1. Операційні – які виникають за активами й

зобов’язаннями підприємства, пов’язаними
з операційною діяльністю.

2. Неопераційні – які виникають за активами
й зобов’язаннями в інвалюті, пов’язаними
з інвестиційною та фінансовою діяльністю
підприємства.
При віднесенні курсової різниці до опера-

ційного чи неопераційної слід керуватися тим,
якою операційною (інвестиційною чи фінансо-
вою) є сама операція, у результаті проведен-
ня якої ця курсова різниця утворилася.

Аудитору слід звернути увагу на визна-
чення, що є господарською одиницею за
межами України, та на наявність таких оди-
ниць у суб’єкта господарювання, що переві-
ряється.

Показники статей фінансової звітності
господарської одиниці за межами України
включають до фінансової звітності підпри-
ємства у валютні звітності в такому порядку:
монетарні й немонетарні статті (крім статей
власного капіталу) господарської одиниці за
межами України підлягають перерахунку за
валютним курсом на кінець дня дати балан-
су.

Статті доходів, витрат і руху грошових
коштів підлягають перерахунку за валютним
курсом на кінець дня дати здійснення опера-
цій, за винятком випадків, коли фінансова зві-
тність господарської одиниці складена у ва-
люті країни з гіперінфляційною економікою.

Для перерахунку доходів, витрат і руху
грошових коштів за кожний місяць можна
застосовувати середньозважений валютний
курс за відповідний місяць. Середньозваже-
ний валютний курс є результатом ділення
суми добутків величин курсів Національного
банку України та кількості днів їх дії у звіт-
ному місяці на кількість календарних днів у
цьому місяці.

Показники статей власного капіталу (крім
нерозподіленого прибутку або непокритого
збитку) відображаються за валютним курсом
на кінець дня дати визнання показника від-
повідної статті.

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) на кінець дня дати балансу визна-
чають, зважаючи на нерозподілений прибу-
ток (непокритий збиток) на початок року, чи-
стий прибуток (збиток) за даними перерахо-
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ваного звіту про фінансові результати за
звітний період та суми розподіленого в звіт-
ному періоді прибутку (списаного збитку),
перерахованої за валютним курсом на кі-
нець дня дати розподілу прибутку (списання
збитку).

Зазначений порядок застосовують лише
до перерахунку фінансової звітності тих гос-

подарських одиниць за межами України, які
відповідають усім наведеним нижче ознакам
класифікації, кількісні характеристики яких
визначає власник (власники) або уповнова-
жений орган (посадова особа) підприємства
відповідно до законодавства та установчих
документів, які подано на рис. 2.

Ознаки господарської одиниці за
межами України

операції з
підприємством
становлять

незначну частку в
обсязі діяльності
господарської

одиниці

основним
джерелом

фінансування
діяльності

господарської
одиниці є доходи

від власних
операцій або
місцеві позики

витрати на
заробітну плату,
матеріали та інші

елементи
операційних витрат

господарської
одиниці сплачують
або відшкодовують

переважно в
іноземній валюті

оплата
реалізованої
господарською
одиницею

продукції (робіт,
послуг)

здійснюють
переважно в
іноземній
валюті

рух грошових
коштів

підприємства
відокремлено від
поточної діяльності
господарської

одиниці за межами
України й не

справляє прямого
впливу на

господарську
діяльність

Рис. 2. Ознаки господарської одиниці за межами України

Розглянемо операції з експорту.
Експорт (експорт товарів) – це продаж

товарів українськими суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності іноземним суб’єктам
господарської діяльності (зокрема з опла-
тою в негрошовій формі) з вивезенням або
без вивезення цих товарів через митний
кордон України, включаючи реекспорт това-
рів. Товар – будь-яка продукція, послуги,
роботи, права інтелектуальної власності та
інші немайнові права, призначені для про-
дажу (сплатної передачі). У межах експорту
також слід розглянути операції з виконання
робіт та надання послуг за межами митної
території України.

Зокрема, п. 1 постанови Правління Наці-
онального банку України “Про врегулювання
ситуації на грошово-кредитному та валют-
ному ринках України” від 03.06.2015 р.
№ 354 встановлено, що розрахунки за опе-
раціями з експорту та імпорту товарів, пе-
редбачені в ст. 1 та ст. 2 Закону № 185,
здійснюють у строк, що не перевищує
90 календарних днів [23].

З урахуванням викладеного, починаючи з
04.06.2015 р. на період до трьох місяців
розрахунки за операціями з експорту та ім-
порту товарів (робіт, послуг), передбачені в
ст. 1 та ст. 2 Закону № 185, здійснюють у
строк, що не перевищує 90 календарних
днів [23].

Щодо робіт і послуг, слід зауважити, що
акт або інший документ, який засвідчує ви-
конання робіт, надання послуг, є первинним
документом та, відповідно до ст. 9 Закону
України “Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (із змінами та доповненнями),

повинен мати такі обов’язкові реквізити: на-
зву документа (форми); дату й місце скла-
дання; назву підприємства, від імені якого
складено документ; зміст та обсяг госпо-
дарської операції, одиницю виміру госпо-
дарської операції; посади осіб, відповідаль-
них за здійснення господарської операції, та
правильність її оформлення; особистий під-
пис або інші дані, що дають можливість іде-
нтифікувати особу, яка брала участь у здій-
сненні господарської операції [21].

Порядок організації розрахунків у інозем-
ній валюті регламентовано ст. 7 Декрету
Кабінету Міністрів “Про систему валютного
регулювання й валютного контролю” від
19.02.1993 р. № 15-93 із змінами та допов-
неннями, відповідно до якої в розрахунках
між резидентами й нерезидентами в межах
торговельного обороту використовують як
засіб платежу іноземну валюту. Такі розра-
хунки здійснюються лише через уповнова-
жені банки [4]. Розрахунки в межах торгове-
льного обороту – рух коштів між резидента-
ми й нерезидентами за операціями продажу
(купівлі) товарів на підставі зовнішньоеко-
номічних договорів, які передбачають екс-
порт або імпорт товарів [17].

Крім того, в процесі здійснення фінансо-
во-господарської діяльності підприємства
можуть залучати кредити в іноземній валю-
ті. Ці кредити надаються як резидентами,
так і нерезидентами. Здебільшого кредити
залучають для виконання зобов’язань за
зовнішньоекономічними контрактами, опла-
ти відряджень за кордон тощо. У разі роз-
гляду можливості залучення кредитів у іно-
земній валюті від нерезидентів менеджмент
підприємств має враховувати такі вимоги:
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кредити отримують тільки в безготівковій
формі; договори, які передбачають вико-
нання резидентами боргових зобов’язань
перед нерезидентами за залученими креди-
тами в іноземній валюті (окрім товарних
кредитів), у т. ч. поворотною фінансовою
допомогою в іноземній валюті, підлягають
обов’язковій реєстрації Національним бан-
ком України шляхом видачі резидентам ре-
єстраційних свідоцтв; позичальник зобов’я-
заний зареєструвати договір до фактичного
одержання кредиту; за видачу реєстрацій-
ного свідоцтва стягується плата згідно з та-
рифом послуг, установленими нормативно-
правовими актами НБУ; процентна ставка
за валютними кредитами від нерезидентів
не повинна перевищувати розмір середньо-
зваженої процентної ставки, за якою комер-
ційні банки України надають суб’єктам гос-
подарювання кредити в іноземній валюті на
внутрішньому кредитному ринку.

Розглянемо визначення поняття “кредит”,
або “фінансовий кредит”. Таке визначення
надано в пп. 3 п. 1 ст. 1 Закону України “Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р.
№ 2664-ІІІ зі змінами й доповненнями, згідно
з яким це кошти, які надаються в позику
юридичній або фізичній особі на певний
строк і під відсоток [5]. У свою чергу, надан-
ня коштів у позику, зокрема й на умовах фі-
нансового кредиту, є, відповідно до пп. 6
п. 1 ст. 4 цього Закону, фінансовою послу-
гою. Фінансові послуги можуть надаватися
фінансовими установами, а також, якщо це
передбачено законом, фізичними особами –
суб’єктами підприємницької діяльності.

Згідно з пп. 1 п. 1 ст. 1 Закону № 2664,
фінансова установа – це юридична особа,
яка відповідно до закону надає одну або
декілька фінансових послуг і внесена до
відповідного реєстру в порядку, встановле-
ному законом. До фінансових установ на-
лежать банки, кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, стра-
хові компанії.

Визначення поняття “фінансовий кредит”
з податкової точки зору подано в Податко-
вому кодексі України: “Фінансовий кредит –
це кошти, які надаються банком-резидентом
або нерезидентом, кваліфікованим як бан-
ківська установа згідно із законодавством
країни перебування нерезидента, або рези-
дентами чи нерезидентами, котрі мають
статус небанківських фінансових установ,
згідно з відповідним законодавством, у по-
зику юридичній або фізичній особі на певний
строк, для цільового використання під від-
соток” [20].

Оскільки заборгованість за позиковими
коштами (зокрема і за нарахованими за ни-
ми процентами) належить до монетарних
статей балансу, то, згідно з П (С) БО 21, та-

ка заборгованість в іноземній валюті підля-
гає перерахуванню з урахуванням чинного
при цьому курсу НБУ на:

–дату здійснення розрахунків;
–дату балансу (на кінець кожного квар-

талу, місяця) [19].
Порядок відображення курсових різниць

на рахунках бухгалтерського обліку має та-
кий вигляд:
1) курсові різниці за основною сумою пози-

ки відображають на рахунках бухгалтер-
ського обліку залежно від цільового ха-
рактеру використання позикових коштів
(залежно від того, на операційну, фінан-
сову чи інвестиційну діяльність викорис-
товують позикові кошти);

2) курсові різниці за відсотками за користу-
вання позиковими коштами вважають у
бухгалтерському обліку неопераційними
курсовими різницями (оскільки саме на-
рахування відсотків пов’язане з фінансо-
вою діяльністю підприємства) й відносять
у бухгалтерському обліку до складу інших
доходів (субрахунок 744 “Дохід від неопе-
раційної курсової різниці”) або інших ви-
трат (субрахунок 974 “Втрати від неопе-
раційних курсових різниць”).
Розглянемо приклад щодо дій аудитора з

перевірки господарських операцій: отри-
мання короткострокового кредиту в інозем-
ній валюті, розуміючи послідовність його дії:
фінансова звітність – облікові регістри – пе-
рвинні документи (вибірково):

25.10 п. р. ПАТ “Барвінок” отримало ко-
роткостроковий валютний кредит у банка-
резидента в сумі 17500,00 євро. Курс НБУ –
20,05 грн/євро. Згідно з умовами кредиту-
вання відсотки слід сплачувати в кінці кож-
ного місяця, а також у день погашення кре-
диту. Сума нарахованих і сплачених відсот-
ків на 31.10 п. р. становила 265,00 євро.
Курс НБУ – 20,15 грн/євро.

25.11 п. р. погашено кредит. 25.11 п. р.
нараховано та сплачено відсотки в сумі
95,00 євро. Курс НБУ – 20,13 грн/євро.

Завдання для аудитора:
– перевірити складений бухгалтером жур-

нал реєстрації господарських операцій;
– здійснити перерахунок.

Кроки аудитора щодо перевірки операцій
і перерахунку подано в табл. 3.

Бухгалтерський облік операцій із залу-
чення позикових коштів від нерезидентів
ведуть відповідно до вимог П (С) БО 11
“Зобов’язання П (С) БО 21 “Вплив змін ва-
лютних курсів” [18; 19]. Отримання підпри-
ємством позикових коштів від нерезидентів
має різний порядок відображення в бухгал-
терському обліку залежно від термінів по-
гашення позик (довгострокові або коротко-
строкові) та від того, чи передбачена сплата
відсотків за користування позиковими кош-
тами. Сума відсотків за користування пози-
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ковими коштами відноситься резидентом-
позичальником до складу фінансових ви-
трат. При цьому нарахування відсотків від-
бивається проводкою за дебетом субрахун-

ку 952 “Інші фінансові витрати” в кореспон-
денції з кредитом субрахунку 684 “Розрахун-
ки за нарахованими відсотками”.

Таблиця 3
Робочий документ аудитора з перевірки господарських операцій:

отримання короткострокового кредиту в іноземній валюті
Джерело інформації

Кореспонденція
рахунків№

Господарські операції та про-
цедури,

 що
застосовує аудитор

Процедури, що застосовує
аудитор

Дебет Кредит

Сума,
євро/грн Примітки

1 2 3 4 5 6 7

1
25.10 отримано короткостро-
ковий валютний кредит:
17500,00x 20,05

Аудитор досліджує кредит-
ну угоду, виписки банку.
Проводить звіряння пер-
винних документів і обліко-
вих регістрів, робить пере-
рахунок і відображення
господарських операцій у

облікових регістрах

312 602 17500,00€
350875,00 Виписка банку

951 684 265,00€
5339,75

793 951 5339,75
2

31.10 нараховано та сплаче-
но відсотки за користування
кредитом: 265,00x 20,15

Аудитор досліджує довідку
бухгалтерії, платіжне дору-
чення. Проводить звіряння
первинних документів і

облікових регістрів, робить
перерахунок і відображення
господарських операцій у

облікових регістрах

684 312 265,00€
5339,75

Довідка бухгал-
терії, платіжне
доручення

951 684 95,00€
1532,35

793 951 1532,353

25.11 нараховано та сплаче-
но відсотки за користування
кредитом у день погашення
кредиту: 95,00x 20,13

Аудитор досліджує довідку
бухгалтерії, платіжне дору-
чення. Проводить звіряння
первинних документів і

облікових регістрів, робить
перерахунок

684 312 95,00€
1912,35

Довідка бухга-
лтерії, платіж-
не доручення

4

25.11 погашено короткостро-
ковий кредит: 17500,00x
20,13

Аудитор досліджує платіжне
доручення. Проводить зві-
ряння первинних документів
і облікових регістрів, робить
перерахунок і відображення
господарських операцій у

облікових регістрах

602 312 17500,00€
352275,00

Платіжне до-
ручення

5
Відображена сума курсової
різниці за основною сумою
кредиту: 17500x (20,13-20,05)

Аудитор досліджує довідку
бухгалтерії. Проводить

звіряння первинних докуме-
нтів і облікових регістрів, ро-
бить перерахунок і відобра-
ження господарських опера-
цій у облікових регістрах

602 974 1400,00 Довідка бухга-
лтерії

6 Віднесено курсова різниця на
фінансовий результат

Аудитор досліджує довідку
бухгалтерії 974 793 1400,00 Довідка бухга-

лтерії

Згідно з Податковим кодексом України,
при виплаті відсотків нерезиденту – юриди-
чній або фізичній особі резидент-пози-
чальник зобов’язаний утримати та перера-
хувати до бюджету під час їх виплати пода-
ток з доходів, отриманих нерезидентом із
джерелом їх походження з України, за став-
кою 15% від суми відсотків і за їх рахунок,
якщо інше не передбачене нормами міжна-
родних угод.

ІV. Висновки
Запропонована методика перевірки ау-

дитором валютно-фінансових і розрахунко-
вих операцій у сфері ЗЕД, застосування
розроблених робочих документів дає змогу
уніфікувати процес аудиторської перевірки й
знизити ризик невиявлення аудитором по-
милок до прийнятного.
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Лубенченко О. Э. Совершенствование организации и методики проверки аудитором
валютно-финансовых и расчетных операций в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти

В статье расмотрена сложность операций в сфере внешнеэкономической деятельности
(ВЭД). Значительное количество ошибок в бухгалтерском учете и налогообложении возни-
кает во время отражения таких операций. Поэтому управленческий персонал все чаще об-
ращается к независимым экспертам – аудиторам. Исследованы и усовершенствованы орга-
низация и методика проверки аудитором валютно-финансовых и расчетных операций в
сфере ВЭД. Определены этапы проверки аудитором операций в сфере ВЭД и предложены
рабочие документы аудитора, что позволит унифицировать процесс аудиторской проверки.

Ключевые слова: валютно-финансовые операции, расчетные операции, иностранная ва-
люта, средства, ценные бумаги, акции, курсовая разница, валютный курс.

Lubenchenko O. Perfection of Organization Checks and Methods Auditor Monetary and
Settlement Transactions of Foreign Trade

The article stipulates that transactions in foreign economic activity (FEA) are complex and a signifi-
cant number of errors in the accounting and taxation arises when displaying such operations. Man-
agement is increasingly drawn in such complex terms of regulation and accounting matters to inde-
pendent experts – auditors. The article is to study and improve the organization and methods of verifi-
cation auditor monetary and Payment Transactions in foreign trade. Determined steps auditor to verify
the transactions in foreign economic activity and the proposed audit working papers that will unify the
audit process research.

Analyzing the Law of Ukraine of “Foreign Economic Activity”, emphasizes that foreign exchange
assets (currency values) – foreign currency in cash; payment documents (checks, bills, certificates of
deposits, letters of credit, etc.) in foreign currency; securities (stocks, bonds, coupons thereto, bonds,
promissory notes, etc.) in foreign currency; Gold and other precious metals in the form of ingots, wa-
fers and coins, as well as certificates, bonds, Varant and other securities with face value expressed in
gold, precious stones. Accordingly, foreign currency – a currency other than the reporting currency .
Reporting currency is hryvnia currency of Ukraine.

Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency by converting the
amount in foreign currency using the exchange rate at the date of the transaction (the date of recogni-
tion of the assets, liabilities, equity , income and expenses) .

The exchange rate is a fixed rate of National Bank of Ukraine of Ukraine's currency to the currency
of another country. In order to stabilize the financial market, the National Bank of Ukraine adopted a
resolution on March 3, 2015 №160 on mandatory sale of 75 per cent of foreign currency earnings of
exporters. The basic provisions and specificity of currency regulation the auditor should take into ac-
count when checking the subjects of foreign economic activity.
In addition to the unification of the audit process, the proposed approach also provides an opportunity
to reduce the risks of a business entity activity.

Key words: monetary and financial operations, payment transactions, foreign currency funds,
securities, shares, exchange difference exchange rate.
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І. Вступ
Поняття “соціальна політика” на сьогодні

використовують не тільки вчені та практики,
його широко вживають у повсякденному
житті для характеристики забезпеченості
соціальних груп суспільства сприятливими
соціальними умовами. Існують різні погляди
щодо тлумачення соціальної політики.1

Питання функціонування, розвитку та вдос-
коналення діяльності соціальної сфери постій-
но перебувають у полі зору вітчизняних і зару-
біжних учених. Теоретичні та практичні аспекти
формування й удосконалення соціальної полі-
тики відображено в працях В. Баумоля, О. Бе-
ляєва, Л. Богуш, М. Вдовиченка, О. Грішнової,
Б. Данилишина, М. Долішного, М. Дробнохода,
Л. Ерхарда, В. Євсєєва, Т. Заяць,
Д. Карамишева, Т. Качали, В. Козака, А. Ко-
лота, О. Кочерги, В. Кременя, В. Куценко,
Х. Ламберта, В. Лехана, Е. Лібанової, А. Ма-
заракі, С. Марєєва, І. Михасюка, В. Моска-
ленка, В. Новикова, Т. Носуліч, Я. Остафійчука,
М. Паламарчука, О. Паламарчука, О. Палій,
В. Паретто, А. Пігу, В. Проскурякова,
В. Рутгайзера, У. Садової, Л. Семів, В. Ску-
ратівського, М. Фащевського, Л. Шевчук,
Л. Чернюк, Ю. Шпильової та ін.

Проте сучасні ринкові трансформації в
країні актуалізують необхідність удоскона-
лення існуючих та напрацювання нових те-
оретико-методологічних, методичних і при-
кладних засад реалізації соціальної політи-
ки регіону.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження державної

соціальної політики в ринкових умовах гос-
подарювання.

ІІІ. Результати
Н. Волгін подає таке визначення соціа-

льної політики: “Соціальна політика – сис-
тема (сукупність) заходів (дій, заходів), при-
йнятих її суб’єктами і спрямованих на під-
вищення рівня життя населення. Соціальна
політика – це система взаємодій і взаємин
соціальних груп із життєзабезпечення насе-
лення, зростання рівня та якості його жит-
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тя”. Соціальна політика демократичної дер-
жави покликана покращувати соціальний
стан не тільки тих чи інших соціальних
верств, соціальних груп, а й народу в ціло-
му. Соціальне ж становище є результатом
дії низки важливих факторів, які утворюють
різні суспільні обставини: економічні умови,
власність, суспільний лад, політичний ре-
жим, екологічна безпека тощо [2].

Серед учених існують різні погляди, під-
ходи до визначення поняття “соціальна по-
літика”. І. Лаврененко зазначає, що соціаль-
на політика – це діяльність з управління со-
ціальною сферою суспільства, покликана
забезпечити життя й відтворення нових по-
колінь, створити передумови для стабільно-
сті й розвитку суспільної системи і гідного
життя людей. У працях Б. Ракитського,
Г. Ракитської обґрунтовано концепцію соці-
альної політики, засновану на класовому
підході, аналізі співвідношення сил у суспі-
льстві: “Співвідношення соціальних сил – це
конкретно-історичне співвідношення ступе-
нів впливу різних соціальних сил на суспільні
процеси й тим самим на міру обліку конкретно-
історичних і стратегічних інтересів різних соці-
альних груп та спільнот у суспільному розвит-
ку”. А. Аверін у праці “Соціальна політика
держави” дає визначення в аспекті дієвого
підходу: “Соціальну політику можна розгля-
дати як діяльність, спрямовану на вирішен-
ня соціальних проблем у суспільстві, розви-
ток його соціальної сфери, створення умов
для життя людей, забезпечення їх соціаль-
них потреб, інтересів і гарантій, представ-
лення соціальних послуг. Вона є певним
видом діяльності, яку здійснюють різномані-
тні суб’єкти соціальної політики” [1].

Соціальна політика держави, як зазначає
багато дослідників, це найважливіший соці-
альний механізм перетворення суспільства.
Суб’єктами соціальної політики є: держава
(загальнодержавний і регіональний рівні),
саме громадянське суспільство, приватні
корпорації. Вони здійснюють як профілакти-
чний, так і компенсаційний соціальний за-
хист, соціальну підтримку.
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Соціальний захист здійснюється в найрі-
зноманітніших сферах суспільного життя:
фінансовій, промисловій, сфері послуг: еко-
логічних, медичних, освітніх тощо. В умовах
існування держави визначення та обґрунту-
вання соціальної політики в регіоні набуває
важливого значення, оскільки саме регіони
безпосередньо реалізують на практиці дер-
жавну політику.

При формуванні та реалізації соціальної
політики необхідно здійснювати такі дії:
– дослідити й надати порівняльну оцінку

реально існуючої якості життя всіх соціа-
льних верств і соціальних груп населен-
ня, а також якості життя суспільства в ці-
лому в конкретні періоди часу;

– передбачати та прогнозувати можливі
зміни становища цих соціальних спільнот
під впливом реально діючих соціально-
економічних, політичних факторів;

– розробляти, а при необхідності й коригу-
вати програму дій із соціального розвитку
суспільства (соціальної групи, регіону),
виходячи з його економічних станів, мо-
жливостей.
Соціальна політика є цілеспрямованою й

планомірною діяльністю державних та гро-
мадських інститутів щодо погодження інте-
ресів різних соціальних верств суспільства у
сферах виробництва, розподілу та спожи-
вання матеріальних, соціальних і духовних
благ.

Управління соціальним розвитком на
будь-якому рівні територіальної організації –
це комплекс заходів з виявлення й вирішен-
ня існуючих соціальних проблем, тобто зво-
диться до того чи іншого варіанта розробки
та реалізації соціальної політики. Тому соці-
альну політику можна визначити і як діяль-
ність суб’єктів управління різного рівня,
спрямовану на управління соціальним роз-
витком суспільства. На загальнонаціональ-
ному рівні соціальна політика є одним з
найважливіших напрямів внутрішньої полі-
тики держави, який пов’язаний з відтворен-
ням соціальних ресурсів і забезпеченням як
стабільності соціальної системи, так і дина-
мічності її розвитку. Метою соціальної полі-
тики є регулювання відносин між суспільст-
вом та окремими соціальними суб’єктами,
спільнотами, соціальними групами. Вона
покликана вирішувати суперечності між ін-
тересами різних суб’єктів, між поточними й
перспективними інтересами суспільства.
Соціальна політика реалізується за допомо-
гою соціальних заходів та здійснення соціа-
льних програм, що проводяться державни-
ми, регіональними та місцевими органами, а
також приватними корпораціями й деякими
громадськими організаціями [2].

Концепцію соціальної політики визначено
в аспекті теорії “соціальної держави”, осно-
вного інституту визначення та реалізації по-

літики. Слід підкреслити, що соціальна дія-
льність держави почалася значно раніше від
виникнення понять “соціальна держава”,
“держава загального благоденства”. Про це
свідчить хоча б перелік історично значущих
законодавчих актів тільки однієї європейсь-
кої держави – Об’єднаного Королівства Ве-
ликобританії і Північної Ірландії (Англії): За-
кон про допомогу бідним 1601 р., Закон про
підприємства 1819 р., Новий закон про до-
помогу бідним 1834 р., Закон про 10-годи-
ний робочий день 1847 р., Закон про під-
приємства 1853 р., Закон про початкову
освіту 1870 р., Закон про охорону здоров’я
1875 р., Закон про біржу праці 1905 р., За-
кон про політику щодо врегулювання заро-
бітної плати 1909 р.

З появою кейнсіанства (на початку
30-х рр. XX ст.) почалося теоретичне й
практичне обґрунтування положення про те,
що держава повинна нести відповідальність
за життя громадян.

Основні принципи та характеристики су-
часних соціальних держав реалізуються че-
рез систему надання соціальних послуг:
державне утворення й надання стипендій
студентам (далеко не в усіх країнах), дер-
жавної медицини (без оплати за ці послуги з
боку хворих), пенсій, особливої турботи для
інвалідів, дітей, максимальної тривалості
допустимого робочого дня, мінімально до-
пустимого розміру оплати праці (у годинах,
місяцях тощо), обов’язкові дні відпочинку,
оплачувана відпустка тощо.

Вибір соціальної моделі є головним і ос-
новним завданням для кожного суспільства
на певному етапі його історичного розвитку
– еволюційного або революційного [3].

Теорія і практика соціальної держави
безпосередньо пов’язані з появою й визнан-
ням “другого покоління” – соціальних та
економічних прав (перше покоління – гро-
мадянські, політичні права).

У кінці XIX – початку XX ст. стали доміну-
вати два напрями – лібералізм і марксизм,
між якими й розгорнулася ідейно-політична
боротьба, що вийшла із часом за суто тео-
ретичні межі й виявилася на конкретних
державних перетвореннях. Ідеї лібералізму
ґрунтувалися на визнанні верховенства
двох начал: індивідуальної свободи людини
та суспільно-політичного принципу – “від
людини – до держави”. Марксистські ідеї та
практика виходили з інших мотивів: індиві-
дуальна рівність людини (насамперед май-
нова) суспільно-політичний принцип – “від
держави – до людини”. Після Другої світової
війни (1939–1945 рр.) у багатьох країнах
Європи почався період глибоких соціальних
перетворень, викликаних розгромом фаши-
зму, загальною демократизацією всіх сторін
політичного та економічного життя, що роз-
горнулася в міжнародних відносинах деко-
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лонізації, прагненням не тільки подолати
наслідки Другої світової війни, а й гаранту-
вати правовий і соціальний захист грома-
дян. Соціальна політика “соціальної держа-
ви” шляхом збалансованого регулювання
соціально-економічних відносин покликана
створити необхідні умови для стабільності,
забезпечити відносний баланс інтересів між
різними соціальними верствами, створити
ефективну систему соціального захисту со-
ціально найуразливіших верств населення.

Наступним базовим концептуальним прин-
ципом соціально орієнтованої політики є
теорія соціальної ринкової економіки, осно-
ви якої були вперше сформульовані відразу
ж після закінчення Другої світової війни ні-
мецькими економістами, серед яких виділя-
ється А. Мюллер-Армак, якій ця теорія зо-
бов’язана своєю назвою. Теорія соціальної
ринкової економіки з’явилася не на порож-
ньому місці. Її попередницею вважають ні-
мецьку школу ордолібералізму, засновану в
30-х рр. XX ст. Фрайбурзькими економіста-
ми В. Ойкеном, Ф. Бьомом та ін. Ключовим
для ордолібералів стало поняття “порядок”,
залежно від ступеня присутності якого еко-
номічні системи можуть варіюватися від ри-
нкової до жорстко керованої. Ця теорія по-
тім здобула визнання в інших розвинених
європейських країнах і зайняла свою нішу в
світовій економічній науці.

Поява теорії соціальної ринкової еконо-
міки пов’язана з новим етапом розвитку ка-
піталізму, в який він вступив після подолан-
ня на початку 30-х рр. XX ст. надзвичайно
гострої світової економічної кризи [4].

У 90-ті рр. XX ст. в світовій і вітчизняній
економічній науці стали розробляти концеп-
цію соціального капіталу, яка ґрунтується на
постулатах неоінстітуціоналізму. Як можна
зрозуміти із численних пропонованих визна-
чень, під соціальним капіталом розуміють
стан соціального середовища, який визна-
чається характером державних, корпорати-
вних і міжособистісних відносин.

Прагнучи універсалізувати ринкові відно-
сини й підпорядкувати їм взаємини людей,
прихильники концепції соціального капіталу
визначають ресурси життєдіяльності люди-
ни та суспільства самостійними формами
капіталу, серед яких фігурує капітал еконо-
мічний, фізичний, людський, культурний,
соціальний, адміністративний, політичний і
навіть символічний. Однак оголошення, на-
приклад, трудових ресурсів капіталом озна-
чає, що вони є са-мозбільшуючою вартістю і
відтворюються самі по собі, тоді як вони
лише беруть участь у кругообігу капіталу
саме як ресурси поряд з сировиною, маши-
нами та грошима. Крім того, капітал функці-
онує лише як конкретна приватна власність.
Про капітал в масштабах всієї країни або
галузі можна говорити умовно, розуміючи

під цим терміном або суспільне багатство,
або сукупність реально функціонуючих при-
ватних капіталів. При цьому дослідники
змішують поняття “капітал” і “ресурс”. За
аналогією з такими загальновідомими фор-
мами капіталу, як промисловий, торговель-
ний, банківський, фінансовий, можна було б
назвати соціальним капітал, який діє у соці-
альній сфері, куди приватні підприємці
вкладають свої кошти з метою отримання
прибутку. Термін “соціальний капітал” може
вживатися для позначення соціальної ролі,
яку приватний капітал відіграє в суспільстві,
особливо в соціальній ринковій економіці.
Але необхідно розглядати властивості капі-
талу, які проявляються по різному на різних
етапах економічного розвитку. Соціальний
капітал в розумінні прихильників теорії соці-
ально орієнтованої економіки в кращому
випадку може претендувати на роль скла-
дової частини сукупного капіталу, якими є
постійний і змінний, основний і оборотний
капітали, а також такі використовувані ре-
сурси, як знаряддя праці, сировинні засоби
виробництва, наймана робоча сила, підпри-
ємницьке мистецтво, природні та соціальні
умови застосування капіталу.

Головна проблема полягає в знаходжен-
ні оптимального співвідношення між приро-
дними економічними процесами і держав-
ним регулюванням. Співвідношення це мін-
лива, хоча загальна тенденція до посилення
державного втручання та нормативного ре-
гулювання чітко проглядається, особливо в
періоди тривалої рецесії і економічного спа-
ду. Традиційно в період рецесії держава
реально впливає на стихійні процеси в еко-
номіці, насамперед шляхом регулювання
грошової маси в обігу і через банківську і
фінансову системи, а також засобами пря-
мого і непрямого законодавчого регулюван-
ня. Державі вдається протистояти такому
руйнівному супутнику вільного ринку, як мо-
нополізм і супроводжує його порушення ек-
вівалентного обміну товарами. Удоскона-
люються механізми впливу на стихійні про-
цеси інвестування капіталу через податкову
систему, банківське кредитування і механізм
фондових бірж, а також через систему зов-
нішньоекономічних зв’язків, складається під
впливом загальноприйнятих міжнародних
критеріїв і стандартів.

Для соціальних держав ключовою є ідея
соціального громадянства і, відповідно, со-
ціальних прав. Для реалізації соціальної
політики необхідні, насамеперед, ресурси.
За допомогою методів головним чином еко-
номічного аналізу оцінюється те, що зазви-
чай називають “ціною соціальної програми”.
Визначаються мінімальні та максимальні
розміри витрат, які слід провести для до-
зволу принаймні найбільш гострих соціаль-
них протиріч.
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Крім прямих економічних ресурсів, виді-
лених за планом для реалізації соціальних
програм, існують ще ресурси соціальної під-
тримки та соціальної дії. Це соціальні резе-
рви, які також можуть бути використані в
процесі реалізації соціальної політики у
встановлені терміни.

Соціальна політика причетна до всіх ос-
новних сфер суспільного життя, а не тільки
соціальну сферу. Суспільні відносини прямо
чи опосередковано впливають на станови-
ще і можливості розвитку різних соціальних
спільнот, тому на стадії формування соціа-
льної політики необхідно враховувати:
– пріоритетне значення проблем соціаль-

ної захищеності населення в умовах рин-
ку;

– істотне підвищення ролі порівняно з ра-
дянським періодом особистого трудового
вкладу в задоволенні матеріальних, по-
бутових та соціально-культурних потреб
населення;

– формування все більшого попиту на со-
ціальне партнерство в масштабі всієї
країни;

– зростання значення координації дій дер-
жавного центру, регіонів і місцевого са-
моврядування, спрямованих на соціаль-
ний розвиток.
На всіх етапах як формування, так і реа-

лізації соціальної політики особливе зна-
чення має також створення й удосконален-
ня системи соціальних показників, норм,
критеріїв, відповідно до яких буде проводи-
тися оцінювання соціального стану, пріори-
тетних напрямів діяльності, способів реалі-
зації. Причому починати робити це слід ще
на етапі формування соціальної політики,
продовжуючи цей процес на наступних ета-
пах. Соціальні показники необхідні і для то-
го, щоб оцінити наслідки реалізації наміче-
них цілей. Тут застосовують головним чи-
ном методи статистичного аналізу, побудо-
ви динамічних рядів з подальшою екстрапо-
ляцією, експертних оцінок, математичного
моделювання. Використання нових техноло-
гій забезпечує розробку й реалізацію соціа-
льної політики в регіонах, сприяє підвищен-
ню її ефективності.

Оскільки наслідки проведених соціальних
реформ 90-х рр. минулого століття для ос-
новної частини громадян були вкрай не-
сприятливими, населення країни пов’язує
наслідки реалізації соціальної політики з
погіршенням свого матеріального станови-
ща, важливо визначити основні концептуа-
льні положення соціальної політики, чітко
уявляти механізм її впливу на процеси під-
вищення рівня і якості життя, як на рівні
країни, так і окремого регіону.

На державному рівні розробляють і за-
тверджують нормативно-правову базу соці-
альної політики, ухвалюють основні закони,

визначаються відносини між усіма основни-
ми рівнями соціальної політики. Наявність
самостійних суб’єктів соціальної політики
розширює можливості соціальних послуг на
основі їх взаємодоповнення й забезпечує
велику гнучкість і мобільність соціальної
політики. Це дає змогу враховувати розмаї-
ття національно-територіального устрою,
специфіку управлінських структур у регіо-
нах, особливості ціннісних орієнтацій, по-
треб та інтересів різних верств і груп насе-
лення.

Державні органи влади встановлюють
державні мінімальні соціальні стандарти,
яких слід гарантовано дотримуватися на
всіх рівнях соціальної політики. Перед усіма
рівнями влади, рівнями соціальної політики,
але особливо перед державним центром
стоять завдання призупинення соціальної
деградації, збереження ефективних механі-
змів та соціальних стандартів минулого й
модернізація механізмів реалізації соціаль-
них функцій, адаптації соціальної сфери до
ринку.

На державному рівні затверджують дер-
жавний бюджет, що містить і статті витрат
на соціальну політику різних рівнів влади.
Головну основу формування соціального
бюджету становить державна власність,
фінанси, майно, що перебуває в державній
власності та передане відповідним органам
державного управління. Найважливішою
умовою ефективної соціальної політики є
наповненість бюджету, повноцінна його до-
хідна частина, збалансованість доходів і
витрат. Державні фінанси, до яких входять
бюджети центрального уряду та місцевих
органів влади, являють собою економічну
основу, на якій тримається вся система
державної участі в господарському житті
країни; вони ж – найважливіший інструмент
економічної політики уряду. На сьогодні че-
рез систему державних фінансів перероз-
поділяється від третини до половини вало-
вого національного продукту країни. Меха-
нізм цього перерозподілу (через податки й
витрати) передбачає здійснення трьох голо-
вних функцій:
1) фіскальної – забезпечення необхідних

ресурсів для урядової діяльності;
2) економічного регулювання, коли податки

й витрати використовують як важелі
здійснення певних цілей економічної по-
літики;

3) деякого вирівнювання доходів завдяки
прогресивній системі оподаткування, а та-
кож системі трансфертних платежів бід-
ним, безробітним, інвалідам, дітям тощо.
Здійснюючи ці функції, державна влада

всіх рівнів повинна піклуватися й про те,
щоб загальний рівень податків, їх структура,
ступінь прогресивності, а також структура
витрат і трансфертів не повинні послаблю-
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вати стимули до заощаджень, інвестицій,
підприємницької та трудової діяльності.

Нині параметри реалізації соціальної по-
літики держави визначаються такими соціаль-
ними напрямами:
– політика зайнятості й соціально-трудових

відносин;
– політика доходів;
– політика відтворення населення;
– політика розвитку соціальної сфери;
– регіональна соціальна політика.

Водночас проблема соціального розвит-
ку територій за роки реформ різко загостри-
лася. Виявилася неоднакова ступінь адап-
тації регіонів до нових ринкових умов при
значному зменшенні обсягів державної під-
тримки. Посилилися відмінності між регіо-
нами і за розміром фінансування соціальних
витрат з державного бюджету й бюджетів
інших рівнів, що призвело до збільшення
територіальних диспропорцій у забезпечен-
ні населення соціальними допомогами, по-
слугами освіти, охорони здоров’я, культури.
Загалом збільшилися розбіжності в забез-
печеності регіонів об’єктами соціальної ін-
фраструктури. Надмірні відмінності в якості
життя населення центру й периферії, фі-
нансово благополучних і депресивних регіо-
нів суспільство сприймає як порушення
принципів соціальної справедливості. Не
завжди дотримується пропорційність у рівні
економічного потенціалу й соціального роз-
витку регіонів, що є важливим критерієм ро-
зумної регіональної політики.

IV. Висновки
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що

соціальна політика держави є найважливі-

шим соціальним механізмом перетворення
суспільства. Суб’єктами соціальної політики
можуть бути: держава, саме громадянське
суспільство, приватні корпорації. Вони здій-
снюють як профілактичний, так і компенса-
ційний соціальний захист, соціальну підтри-
мку в різних сферах суспільного життя: фі-
нансовій, промисловій, сфері послуг, еколо-
гічній, медичній, освітній. Для того, щоб на-
селення схвалювало проведену соціальну
політику, спрямовану на підвищення його
рівня і якості життя, необхідно визначити та
затвердити соціальні орієнтири суспільного
добробуту, у тісному взаємозв’язку із соціа-
льними інтересами населення, враховуючи
можливості конкретних верств населення,
ресурсні умови регіонів для надання досту-
пних соціальних послуг.
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Труфен А. О. Социальная политика в условиях рыночных отношений
В статье исследованы различные подходы к определению понятия “социальная полити-

ка”. Определены социальные направления реализации социальной политики государства.
Ключевые слова: политика, регион, социальная политика, рыночная экономика.

Trufen A. Social Policy In Market Conditions
In this work the different approaches to the definition of “social policy”. Determined implementation

of social areas of social policy.
The concept of “social policy” today is not only scientists and practitioners, but one of common

concepts also in everyday life, it describes the provision of social groups favorable social conditions.
Numerous scientific studies in the field of social policy. There is considerable diversity of opinion in the
interpretation of social policy among Western and Ukrainian scholars.

Summarizing it should be noted that social policy is an important mechanism of social transformation
of society. As subjects of social policy may be the state, it is civil society, private corporations. They
provide both preventive and compensatory social protection, social support in various areas of public life:
financial, industrial, services, environmental, health, education. To approve ongoing public social policies
aimed at raising its level and quality of life, the need to identify and adopt social targets public welfare, in
close relationship with the social interests of the population, given the possibility of specific groups of the
population, resource conditions to provide affordable regions social services.

Key words: politics, region, social policy, the market economy.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено сутність регуляторної політики держави у сфері підприємницької ді-

яльності. Доведено, що її зміст розкривають через принципи. Запропоновано нові принципи
законності регуляторної політики: економічної стабільності, гармонійного поєднання інте-
ресів держави та суб’єктів господарювання, економічної доцільності та єдиного підходу.

Ключові слова: регуляторна політика держави, підприємницька діяльність, суб’єкти гос-
подарювання, державне регулювання.

I. Вступ
Формування ринкового середовища не-

віддільне від аналізу факторів і явищ, від
яких залежатиме стійке економічне зрос-
тання. На сьогодні успішний розвиток під-
приємницької діяльності напряму здатний
впливати на розвиток національної економі-
ки. Однак, не зважаючи на тривалу історію
науково-прикладного аналізу розвитку під-
приємництва, чимало проблем, пов’язаних з
його функціонуванням, залишаються від-
критими. Крім того, вирішальними стають
розробка, виробництво й комерційне осво-
єння високотехнологічної та наукомісткої
продукції, використання нововведень для
утримання та нарощування конкурентних
переваг на ринку. Становлення й розвиток
підприємництва – необхідна умова для за-
безпечення таких інноваційних процесів ре-
сурсами, що призводить до структурних
зрушень і якісних змін у системі ринкових
відносин і фінансових механізмів, що, в
свою чергу, повинно здійснюватися під чіт-
ким контролем з боку держави [1].1

Утім проблема державного регулювання
розвитку підприємницької діяльності є дуже
актуальною. Насамперед необхідно визна-
чити оптимальний ступінь державного втру-
чання в підприємницьку діяльність з метою
забезпечення ефективного функціонування
приватного сектора економіки та збільшен-
ня ним прибутків з одночасним створенням
передумов збалансованого зростання наці-
ональної економіки та підвищення рівня до-
бробуту громадян.

Широке висвітлення різних аспектів від-
родження й розвитку підприємницької дія-
льності та врегулювання відносин між дер-
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жавою та бізнесом у сучасних ринкових
умовах знайшли в працях відомих українсь-
ких учених Л. Безчасного, З. Варналія, Л. Во-
ротіної, А. Гальчинського, В. Геєця, Ю. Єха-
нурова, П. Єщенка, М. Долішнього, Б. Квас-
нюка, Т. Ковальчука, І. Лукінова, С. Мочер-
ного, Ю. Пахомова, В. Сизоненка, І. Сороки,
А. Чухна, А. Шегди. Деякі аспекти підприєм-
ництва у своїх наукових дослідженнях також
розглядають О. Бєляєв, Ю. Ніколенко, В. Ри-
балкін, В. Савчук, О. Турчинов, А. Філіпенко,
В. Черняк та ін. Серед зарубіжних фахівців,
що розглядають цю проблему; – В. Агеєв,
А. Бальцерович, А. Бузгалін, І. Герчикова,
А. Динкін, Я. Корнаї, Е. Краснікова, В. Ра-
даєв, В. Савченко, Ф. Шамхалов.

Критичний аналіз наукових досліджень
показав, що більшість напрямів цієї сфери
аналізу характеризується недостатньо ком-
плексною та системною розробкою й вимага-
ють подальшого теоретичного обґрунтування,
узагальнення накопиченого досвіду, розробки
необхідного методологічного забезпечення
щодо доцільного здійснення державного ре-
гулювання підприємницької діяльності.

II. Постанова завдання
Метою статті є виділення сутності регу-

ляторної політики держави у сфері підпри-
ємницької діяльності та основних принципів
її реалізації.

III. Результати
Підприємницька діяльність відіграє особ-

ливу роль у розвитку національної економі-
ки, створюючи інноваційне середовище,
руйнуючи традиційні структури й відкриваю-
чи шлях до ринкових перетворень, тобто
саме вона є своєрідним поштовхом, здат-
ним прискорити рух економічних процесів
завдяки підвищенню ефективності діяльнос-
ті кожного учасника ринкових відносин, збі-
льшенню раціоналізаторських ідей, турбо-
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тливому ставленню до власної справи та
постійного оновлення матеріально-технічної
бази. Досвід індустріально розвинутих країн
показує, що розвиток підприємництва є не-
обхідною умовою економічного зростання.

Проте для нормального функціонування
підприємницької діяльності мають бути за-
безпечені такі основні умови:
– активно діюча система інфраструктурної

підтримки підприємницької діяльності;
– стабілізація національної грошово-кредит-

ної системи;
– запровадження пільгових режимів опода-

ткування для новостворених підприємств;
– державна фінансова й матеріально-тех-

нічна підтримка розвитку підприємниць-
кої діяльності;

– ефективний захист прав інтелектуальної
власності;

– спрощення процедур державного регулю-
вання підприємницької діяльності (змен-
шення кількості дозвільної документації);

– удосконалення нормативної бази щодо
регулювання підприємницької діяльності
та захисту законних інтересів підприємців;

– формування в суспільстві привабливого
іміджу підприємництва [2].
Для того, щоб підприємницька діяльність

не завдавала шкоди життю та здоров’ю на-
селення, їх законним інтересам і умовам
життя, й мають реалізовувати в правовому
полі, а держава повинна здійснювати конт-
роль за її правомірністю та законністю. Тому
й виникло поняття “державне регулювання
підприємницької діяльності”.

Державне регулювання підприємницької
діяльності є системою правових, організа-
ційних, адміністративних і регуляторно-
контролюючих заходів держави, спрямова-
них на створення сприятливих умов для
становлення та розвитку підприємництва
(сприятливого підприємницького середови-
ща) та на його підтримку, а також управлін-
ня державним сектором економіки для за-
безпечення ефективності й конкурентосп-
роможності національної економіки [3].

Державне регулювання підприємницької
діяльності – це діяльність держави в особі її
органів, що спрямована на забезпечення
публічних інтересів шляхом використання
засобів впливу на підприємницькі відносини
та поведінку суб’єктів підприємництва [4].

Б. В. Соркін дає визначення поняттю
“державного регулювання підприємницької
діяльності” як системи правових, організа-
ційних та регуляторно-контрольних заходів
держави, спрямованих на створення сприя-
тливого підприємницького середовища й
управління державним сектором для забез-
печення ефективності та конкурентоспро-
можності національної економіки. Це перед-
бачає, що будь-яка сучасна стратегія регу-
лювання господарства й підприємництва

має оперувати відповідями на запитання
про те, який буде характер розподілу праці,
яке місце національного (і регіонального)
господарства в цьому розподілі праці, які
конкурентні переваги потрібних цьому роз-
поділу праці ресурсів і як вона може бути
зрушена в необхідному напрямі, які очікува-
ні параметри економіки України [5].

Державне регулювання підприємництва є
напрямом державної політики, спрямованим
на вдосконалення правового регулювання
господарських відносин, а також адміністра-
тивних відносин між регуляторними органа-
ми або іншими органами державної влади
та суб’єктами господарювання, недопущен-
ня прийняття економічно недоцільних і не-
ефективних регуляторних актів, зменшення
втручання держави в діяльність суб’єктів
господарювання та усунення перешкод для
розвитку господарської діяльності, що здій-
снюється в межах, у порядку та способом,
що встановлюють Конституцієя та закони
України.

Державне регулювання треба здійснюва-
ти за допомогою системи норм і заходів, що
регламентують поведінку суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, використовуючи як
адміністративні методи впливу (закони, ука-
зи, накази, постанови, інструкції, положення
тощо), так і систему економічних методів і
регуляторів (податки, ціни, банківські відсот-
ки, пільги, санкції тощо) [6].

Зокрема, один із дослідників у сфері пу-
блічного права Ю. Тихомиров стверджує,
що ідея державного управління сприймають
критично як зниження ролі держави в умо-
вах формування ринкової економіки. Але
жодна держава не відмовляється від управ-
ління й регулювання [7].

Необхідність державного регулювання
підприємницької діяльності неодноразово
підкреслювали своїх у працях учені. Так,
В. Лаптєв зазначає, що на початку станов-
лення ринкової економіки передбачалася
повна відмова від державного регулювання
господарської діяльності, тобто запрова-
дження процесу саморегулювання. Але зго-
дом прийшло усвідомлення того, що держа-
вне регулювання при переході до ринкової
економіки в Україні є необхідним, адже під-
приємницька діяльність повинна орієнтува-
тися не тільки на приватні інтереси, а й під-
кріплюватися публічними [8], що насампе-
ред дасть змогу захистити інтереси кінцево-
го споживача стосовно його прагнення до
отримання якісних товарів (робіт, послуг).

Отже, держава й підприємництво
пов’язані між собою та мають багато спіль-
них інтересів. Так, підприємництво потребує
державної підтримки, що передбачає роз-
робку й прийняття нормативно-правової ба-
зи, яка створить правове підґрунтя для рег-
ламентації правил економічної діяльності, її
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безпеки, захисту й стабільності, функціону-
вання монетарної системи, стабільної соці-
альної інфраструктури.

У свою чергу, держава потребує успішно-
го розвитку підприємницької діяльності,
оскільки ринкова система забезпечує її ма-
теріальними ресурсами, товарами та послу-
гами, фінансовою підтримкою державних
програм – без особливих додаткових на це
витрат у вигляді певних преференцій і пільг.

Державне регулювання відіграє важливу
роль у функціонуванні господарського пра-
вопорядку в Україні, спрямованого на за-
безпечення фундаментальних суспільних
благ: законність, право власності, охорона
здоров’я, охорона навколишнього середо-
вища тощо. Для цього необхідно врегулю-
вати політику, що діє на всіх рівнях держав-
ного управління. Йдеться про організацію
такого рівня регулювання економіки, який
відповідав би якісно новим явищам, струк-
турним зрушенням у народному господарс-
тві України, розвитку його на шляху до циві-
лізованих ринкових відносин [9].

Отже, державне регулювання діяльності
суб’єктів господарювання повинно здійсню-
ватися розумно та збалансовано, тобто з
урахуванням балансу публічних і приватних
інтересів, що має виражатися в такому дер-
жавному впливові, що надасть можливість
суб’єктам підприємницької діяльності ефек-
тивно та повноцінно розвиватися, одночас-
но забезпечуючи публічні інтереси держави.

Зміст регуляторної політики держави у
сфері регулювання підприємницької діяль-
ності розкривають через такі принципи (За-
кон України “Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської дія-
льності”) [10]:
– доцільність – обґрунтована необхідність

державного регулювання господарських
відносин з метою вирішення існуючої
проблеми;

– адекватність – відповідність форм і рівня
державного регулювання господарських
відносин потребі у вирішенні існуючої
проблеми та ринковим вимогам з ураху-
ванням усіх прийнятних альтернатив;

– ефективність – забезпечення досягнення
внаслідок дії регуляторного акта макси-
мально можливих позитивних результа-
тів за рахунок мінімально необхідних ви-
трат ресурсів суб’єктів господарювання,
громадян і держави;

– збалансованість – забезпечення в регуля-
торній діяльності балансу інтересів
суб’єктів господарювання, громадян і
держави;

– передбачуваність – послідовність регу-
ляторної діяльності, відповідність її цілям
державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів,

що дає змогу суб’єктам господарювання
здійснювати планування їхньої діяльності;

– прозорість і врахування громадської дум-
ки – відкритість для фізичних і юридич-
них осіб, їх об’єднань дій регуляторних
органів на всіх етапах їх регуляторної ді-
яльності, обов’язковий розгляд регулято-
рними органами ініціатив, зауважень та
пропозицій, наданих у встановленому за-
коном порядку фізичними та юридичними
особами, їх об’єднаннями, обов’язковість
і своєчасність доведення прийнятих ре-
гуляторних актів до відома фізичних і
юридичних осіб, їх об’єднань, інформу-
вання громадськості про здійснення ре-
гуляторної політики.
В. І. Ляшенко, Н. О. Осадча пропонують

доповнити законодавчі принципи принципом
швидкості, який полягає у своєчасності реа-
гування на нові зміни в законодавчій базі,
принципом гнучкості (пристосування до ви-
мог ринку) та “принципом об’єктивності”
(урахування інтересів усіх суб’єктів підпри-
ємницької діяльності) [11].

Проте І. Тирпак, В. Тирпак, С. Жуков ви-
діляють ще такі принципи, як:
– “принцип ефективності дії механізму”

(тобто регулювання повинно сприяти
зростанню добробуту населення, вирі-
шенню соціальних питань, що буде адек-
ватним розміру надходжень до бюджетів
усіх рівнів);

– принцип справедливості – регуляторна
політика повинна сприяти забезпеченню
рівноправності всіх без винятку суб’єктів
підприємницької діяльності. Цей принцип
вони пропонують тісно поєднувати із
принципом відповідальності за дотри-
манням законодавства [12].
Окремо запропоновано виділити принцип

послідовності (тобто механізм регулювання
повинен бути послідовним у своїх діях) та
простоти (правові акти мають бути зрозумі-
лими за змістом, легкі у виконанні) [12].

Вчені-юристи, які вивчали проблеми ад-
міністративно-правового регулювання від-
носин у сфері підприємницької діяльності,
виділили такі принципи:
– відкритість формування державної полі-

тики щодо підтримки та розвитку підпри-
ємництва шляхом узгодження інтересів
усіх зацікавлених сторін, використання
механізмів зворотного зв’язку;

– гнучкість системи пріоритетів і різнобіч-
ність форм державної підтримки націо-
нального підприємництва;

– урахування національних та історичних
особливостей, особливо на регіонально-
му рівні;

– простоти, тобто спрощення державних
регуляторних процедур, особливо для
малого бізнесу;
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– координація діяльності й чітке розмежу-
вання повноважень і відповідальності ор-
ганів державної влади, які безпосеред-
ньо розглядають питання підтримки та
розвитку національного підприємництва
на державному, регіональному й місце-
вому рівнях;

– узгодженість і несуперечливість заходів
щодо підтримки та розвитку підприємни-
цької діяльності [13].
Дослідивши принципи регуляторної полі-

тики держави, ми погоджуємось з Т. О. Коло-
мойцем, І. В. Тирпаком, В. І. Тирпаком,
С. А. Жуковим щодо необхідності принципу
простоти, який полягатиме не тільки в зро-
зумілості за змістом нормативно-правової
бази й відсутності прогалин та колізій у за-
конодавчих актах, що регулюють порядок
здійснення підприємницької діяльності, а й
суттєво спростить порядок здійснення регу-
ляторних процедур, координуючи зусилля
всіх учасників правового регулювання.

Крім того, пропонуємо такі принципи:
– принцип законності – регулювання пови-

нно здійснюватися виключно в межах
правового поля відповідно до законодав-
чих актів, у яких буде чітко визначено
правовий статус усіх учасників правовід-
носин; їх права та обов’язки; раціональ-
ність, тобто спосіб оптимального вибору
рішення;

– принцип економічної стабільності – дер-
жавне регулювання повинно здійснюва-
тися з урахуванням стану рівноваги всіх
елементів економічної системи протягом
певного періоду;

– принцип гармонійного поєднання інтере-
сів держави та суб’єктів господарювання,
який полягає у необхідності максималь-
ного узгодження економічних інтересів
усіх учасників правовідносин;

– принцип економічної доцільності перед-
бачає, що вартість фінансових витрат на
забезпечення процедур з державного ре-
гулювання не повинна перевищувати
майбутньої користі від здійснюваної дія-
льності та сприяти в подальшому сталій
роботі всіх учасників ринку та наповнен-
ню державного та місцевого бюджету;

– принципом єдиного підходу, який полягає
у забезпеченні однакового ставлення до
всіх учасників ринку та відсутності дис-
кримінації одних з них і надання певних
привілеїв іншим. Це організована в пев-
ний спосіб, складна система зв’язків між
усіма виробниками й споживачами суспі-
льних благ.
IV. Висновки
Дослідивши сутність регуляторної полі-

тики держави у сфері підприємницької дія-
льності з урахуванням основних принципів її
реалізації, ми дійшли таких висновків.

Державне регулювання підприємницької
діяльності є об’єктивною потребою, що слід
враховувати. На сьогодні роль держави в
економічному житті суспільства суттєво по-
силюється, що виявляється в розробці сис-
теми нормативно-правових актів, спрямова-
них на регулювання ринку, підприємницької
діяльності, митних правил, банківської дія-
льності, цін і заробітної плати, соціального
захисту населення.

Державне регулювання діяльності суб’єк-
тів господарювання повинно здійснюватися
розумно й збалансовано, враховуючи ба-
ланс публічних і приватних інтересів, що
передбачає такий державний вплив, який
дасть змогу суб’єктам підприємницької дія-
льності ефективно та повноцінно розвива-
тися, одночасно забезпечуючи публічні ін-
тереси держави.
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Кашлаков А. И. Теоретические основы регуляторной политики государства в сфере
предпринимательской деятельности

В статье исследована сущность регуляторной политики государства в сфере предпри-
нимательской деятельности. Доказано, что ее содержание раскрывают через принципы.
Предложены новые принципы регуляторной политики: законности, экономической стабиль-
ности, гармоничного сочетания интересов государства и субъектов хозяйствования, эко-
номической целесообразности и единого подхода.

Ключевые слова: регуляторная политика государства, предпринимательская деятель-
ность, субъекты хозяйствования, государственное регулирование.

Kashlakov O. Theoretical Foundations of Regulatory Policy in the Sphere of Entrepreneurial
Activity

In article investigated the essence regulatory policy in the sphere of entrepreneurial activity.
Installed, that the state regulation of entrepreneurship is the direction of the state policy, directed on
the improvement of the legal regulation in economic relations and administrative relations between
regulatory authorities or other public authorities and economic entities to prevent the adoption
economically impractical and ineffective regulatory acts, the reduction of state influence in the
activities of business entities and the removal of hindrances to development of the business, that is
done in the framework, established by the Constitution and laws of Ukraine.

It is proven, that goverment regulation activity of economic entities must be reasonable and
balanced that is, taking into account the balance of public and private interests, it should be expressed
in this state the influence that will give the opportunity to entrepreneurs effectively and fully to develop
and at the same time ensuring the public interests of the state.

Found that the content of regulatory policy revealed trough the principles. Examining the views of
scientists over regulatory policy, selected the basic principles: the feasibility, the adequacy, the
efficiency, the balancing, the predictability, the transparency and take into account public opinion.

Proposed insertion of new principles in particular: the legality, the economic stability, the
harmonious unification of interests of the state and business entities, the economic feasibility and
aunified approach.

Key words: the regulatory policy of the state, the entrepreneurship, the business entities, the state
regulation.
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