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MODERN ECONOMIC THEORIES

Leliuk I.M.
PhD, Assistant Professor of Finance and Credit Department,
Poltava State Agrarian Academy,
Poltava, Ukraine
THE SPECIFIC FEATURES OF METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE COUNTER-CYCLICAL POLICY FORMING DURING
THE ECONOMIC SYSTEM BIFURCATIONS
The global financial and economic crisis of 2008-2010 and the existence of
the post-crisis economic systems clearly showed the ineffectiveness of the
traditional forms, methods and mechanisms of counter-cyclical governmental
regulation. This was specially highlighted in the national economies, caught in
the bifurcation points on the path of their development.These are the points at
which «the system reaches a critical instabilitylevel» [6, p. 195]. For example,
in Ukraine «the direction of the monetary policy cannot be uniquely defined,
whether it is directed on the cyclical fluctuations support, frightening against
fluctuations or solving of local tasks not linked directly to production
fluctuations, because of monetary instruments having different vectors. While
making decisions about the fiscal policy formation the Government isn’t
oriented on cyclical dynamic… the national economy is in the state of high
volatility, which leads to the high risks for the financial system and living
level» [2, p. 65].
Consideration of the economic systems as open, complex, non-linear
structures allows hypothesizing that the only possible mode of operation of
such systems is the cyclic movement. At the same time, other types of changes
in the economic system are just the transitions from one cyclic mode to another
[4]. In the context of this hypothesis countercyclical policy becomes much more
important than just the actions of the state to adapt to changing economic
conditions. It becomes an important factor in the formation of the trend of the
economic system as a whole. Particular importance belongs to anti-cyclical
policy as switching «between stable cyclic attractors acting as an objective of
the development of alternative ways of co-existing economic systems»
[8, p. 116]. In this context, issues related to the change of methodological
approaches to the formation of modern counter-cyclical policies are of
particular relevance.
In our opinion, such changes can be reduced to three large groups. The first is
the use of «rational eclecticism».
We agree with the opinion of G.Іvleva [5, p. 99], which is sure that eclectics
is necessary in two situations. Firstly it is needed at the beginning of the
investigation or when the knowledge about the object is incomplete, and it is
required to overview all of the possible concepts. The modern counter-cyclical
1

policy requires critical valuation of the existing theoretical and methodological
concepts for its economic analysis. Correspondently,the qualitatively new
investigation of this object in the context of causes, consequences and
mechanism of the world financial and economic crisis 2008-2010 is just at the
beginning. Secondly the use of eclectic is efficient in the situation of the
uncertainty of further economic theory development. Indeed, neither monetary,
nor Keynesian approaches to the counter-cyclical policy formation give the
result; that is why the modern state theory of counter-cyclical regulation doesn’t
have the strict development vector. So, as we have simultaneously both
situations where the use of eclectics is efficient, we can use it as the
methodological basis of the counter-cyclical policy formation [7, p. 52].
The second group of changes in the methodological approach to the
formation of counter-cyclical regulation is related to the fact of the existence
«of the fundamental contradiction in the contemporary economics, that consists
of an unprecedented development of the descriptive and explanatory diagrams
on the background of slipping explicit understanding of the economy and the
low efficiency of economic decision-making at all levels. The worldwide trend
toward overreliance on mathematical description of the economy is the main
characteristic, the main result and at the same times the main problem of
modern economic science» [1, p. 39].
The mathematical models, that describe the cyclical movement of the
economy and form the countercyclical policy, are linear in nature, which does
not correspond to the nonlinear dynamics of complex economic system. The
complication determinant existing models by introducing additional parameters
does not allow the state to focus on the qualitative aspects of economic
dynamics. In our opinion, it would have been more logical regulation to use the
ideology of economic modelingin counter-cyclical, based on the construction of
complex behaviors such as imitation. This would, on the one hand, take into
account the special role of the subjective factor in economic relations, but on
the other it would allow achieving a higher level of relevance between the
nonlinear nature of the study of the economic system and its dynamics
modeling techniques.
The third group of amendments to create a modern system of theoretical and
methodological approaches to countercyclical regulation is associated with the
formation of a set of indicators to assess the effectiveness of counter-cyclical
policies. These indicators should be part of a «general theory of economic
measurement and measuring instruments, which must be distinguished from the
traditional econometrics, mainly engaged in the assessment of parameters of
mathematical economic models» [3, p. 758]. Among these indicators, for
example, a structural factor of elasticity of output could be considered for
assessing the impact of structural (sectorial) changes in the economic system on
the issue of its dynamics. The range of values of the coefficient inherent
innovative growth may characterize the Innovation Corridor of economic
dynamics. Accordingly, the countercyclical policy based on the conditions,
identifying innovative corridor, would allow a set of dynamic characteristics of
the economic system, or to determine the extent and nature of innovative
changes in the economy [3, p. 757]. On the other hand, determination of the
2

effectiveness of countercyclical regulation could be made by comparing the
actual changes in the structure of the economy with the targets of the structural
elasticity of output.
Thus, in the present conditions of the formation of counter-cyclical policies,
the following changes in the methodological approaches are necessary: the
transition to the principles of «rational eclecticism» and the use of various
theoretical models, explaining the cyclic dynamics; the refuse of determinant
models in favor of simulation in the economic modeling; creating a system of
indicators that can be used to identify structural changes in the course of the
cycle and evaluate effectiveness of the countercyclical measures. The
implementation of these methodological approaches in terms of bifurcation of
the economic system will make counter-cyclical policies more relevant and
more fully realize the role of the state as an actor in socio-economic relations.
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И НОВАЯ ЭКОНОМИКА
Концепции постиндустриального общества сложились в завершенном
виде в западной литературе в 60-е годы ХХ века. В ХХ веке научнотехнический прогресс, а за ним научно-техническая революция,
институциональные и социально-экономические изменения побудили к
осмыслению их влияния на общественное развитие и будущее
человечества.
В 1959 году профессор Гарвардского университета Даниэл Белл,
выступая на международном социологическом семинаре в Зальцбурге
(Австрия), впервые использовал понятие постиндустриального общества в
широко признанном теперь значении – для обозначения социума, в
котором индустриальный сектор теряет ведущую роль в результате
растущей технологизации, а основной производительной силой
становится наука. Д. Белл так определяет общество, которое приходит:
«Постиндустриальное общество основано на услугах, поэтому оно
является игра между людьми. Главное значение имеют уже не мускульная
сила и не энергия, а информация. Основным действующим лицом
становится профессионал, потому что его опыт и знания позволяют ему
соответствовать всем требованиям, требует постиндустриальное
общество. Если индустриальное общество определяется через количество
товаров, обозначает уровень жизни, то постиндустриальное общество
определяется качеством жизни, измеряется услугами – здравоохранением,
отдыхом и культурой» [1, с. 171]. Вместе с тем, давая данное определение,
Белл отмечал, что оно является несвершенным, переходным, что может
быть заменено другим, более точным определением, когда будут
сформированы главные признаки объекта исследования. Ведь термин
«постиндустриальное» говорит лишь о переходе от основного
индустриального способа производства, не определяя, чем он будет
заменен. Именно поэтому в современной научной литературе можно
встретить много названий обществу, что приходит. По этому поводу
известный исследователь теории постиндустриального развития
В.Иноземцев замечает: «на базе постиндустриальной экономики может
возникнуть (и возникнет) целый ряд обществ, каждое из которых должно
быть охарактеризовано и соответственно обозначено не только и не
столько с точки зрения его технологической организации, но прежде всего
исходя из наиболее важных социально-политических отношений,
складывающихся внутри этого общества» [5, с. 143].
К концу 60-х – начале 70-х годов сформировались следующие
концепции постиндустриального общества:
4

1. Школы «технологического» направления, это прежде всего теории
постиндустриального общества (Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезинский), а также,
направление «катастрофизма» (Р. Хейлбронер). Эти течения в своей
парадигме очень близки к теориям нового индустриального общества
(Дж. Гэлбрейт).
2. Подход, который акцентировал внимание на «стадиях роста»
(У. Ростоу) и рождении общества, ориентированного на поиск «качества
жизни». Этот подход имеет несколько общее с более ранними теориями
«народного капитализма» (П. Дракера, Л. Келсо), и «государства
всеобщего благоденствия» (К. Болдуен, М. Лернеп и др.), «Социального
рыночного хозяйства» (Л. Эрхард, начиная с конца 40-х) и социалдемократических версий капитализма.
3. Концепции, акцентируют внимание на структурных сдвигах или
рождении новых особо значимых технологий, теория «общества услуг»
или идеи «атомного века» (эры компьютеров, телекоммуникаций и т.д.).
4. Школы, сосредотачивают свое внимание на анализе глобальных
проблем с выводами о необходимости гуманизации и экологизации
общественного развития (Римский клуб).
5. Зарождаются
«постиндустриальные»
социалистические
и
«радикально-гуманистические» течения, которые акцентируют свое
внимание на неспособности капитализма решить глобальные проблемы
экологии, войны и мира, гуманизации развития и т.п. (Э. Фромм), и
«новыми левыми» (Г. Маркузе).
Исследователи современности [3] среди теорий современного и
будущего обществ выделяют теории постиндустриального общества
(Д. Белл, А. Турен) и теории информационного общества (Э. Тоффлер,
И. Масуда), теории общества постмодерна (К. Кумар, Ф. Джеймсон,
Ж.-Ф. Лиотар, З. Бауман), теории общества риска (Бек и Э. Гидденс),
теории сетевого общества (М. Кастельс), теории общества знания
(Н. Штер). В основу типологизации этих теорий кладется критерий
растущей роли информации и знаний.
Черты новой экономики одним из первых описал в 1995 г. К. Келли в
своей работе «Новые правила для новой экономики»: 1) глобальность
преобразований; 2) оперирование неосязаемыми благами: идеями,
информацией и взаимоотношениями; 3) тесная взаимосвязь элементов
новой экономики [5, с. 2]. По мнению К. Келли, эти три отличительные
особенности создают новый тип рынка и общества, деятельность которых
основывается на сетевом принципе, исследователь подчеркивает, что они
касаются всех организаций, а не только высокотехнологичных, ведь в
XXI веке «принципы, управляющие миром тонких технологий – медиа,
программного обеспечения и услуг – начинают управлять миром машин –
миром реальности, тяжелого труда и нефтяных магнатов» [5, с. 2]. Для
того, чтобы быть успешным в новой экономике К. Келли дает следующие
рекомендации: придерживаться децентрализованной системы управления;
производить
достаточное
количество
продукции,
что
легко
распространяется, ведь стоимость в новой экономке зависит не от
редкости, поскольку всех благ достаточно и они легко тиражируются а от
5

потребности потребителя в товаре; постоянные инновационные
разработки; максимизация стоимости не одной фирмы, а сети в которой
она работает [5, с. 161].
М. Кастельс также описывает изменение форм экономических
отношений сетевой их организации по сравнению с рыночной, а именно:
1) производительность все в большей степени зависит от использования
достижений науки и техники, а также от качества информации и
менеджмента; 2) в развитых капиталистических странах происходит
смещение внимания производителей от материального производства в
сторону информационной деятельности; 3) глубокая трансформация
организации производственного процесса (от стандартизированного
массового производства в сторону гибкого кастомизированого
производства и от вертикально интегрированной организации в
направлении горизонтальных сетевых взаимоотношений между
подразделениями); 4) глобальный характер экономики, при котором
капитал, производство, менеджмент, рынки, работа, информация и
технологии организованы независимо от национальных границ;
5) революционный характер технологических изменений, в основе
которых – информационные технологии, превращающие материальную
основу современного мира [4, с. 15-19].
В общем, глобальная сетевая экономика определяется как среда, в
которой любая компания или индивид, находящийся в любой точке
экономической системы, могут легко и с минимальными затратами
контактировать с любой другой компанией или индивидом в процессе
работы или иного общения.
Исследователь информационного общества А. Маслов [6, с. 19]
описывает новую экономику в широком и узком смыслах. В узком
смысле – это часть экономики, что состоит из высокотехнологичных
отраслей и в широком – влияние высоких технологий на экономическое
окружение, что ведет к изменениям отдельных макроэкономических
параметров, а именно: производство и воспроизводство информационных
продуктов происходит при практически нулевых предельных издержках;
производство информационного продукта приводит к появлению
монополии на рынке, которая ведет себя иначе, чем при традиционной
экономике, снижая цены и повышая количество произведенной
продукции.
Итак, можно сделать вывод о существовании многих теорий,
описывающих приход нового типа экономики и общества. В основе этих
теорий лежит признание доминирования знаний и информации в
производственном процессе над традиционными факторами производства
и выдающейся роли информационно-коммуникационных технологий для
организации производственных отношений в XXI веке. Исследователи
постиндустриального общества и соответствующей ему новой экономики
отмечают, что меняются сами механизмы обеспечения социальноэкономического развития общества. Ведь, тенденции концентрации и
централизации производства в индустриальном обществе замещаются
использованием современных информационных технологий и сетевых
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форм управления в новой (сетевой) экономике, что ведет к
возникновению более гибких форм управления и организации бизнеса,
основанных на децентрализации функций управления.
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Лемішовська О.С.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри обліку та аналізу,
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна
ОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ В СУЧАСНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
У середині XIX ст. в Європі активізувались теоретичні дослідження у
сфері обліку, що стало поштовхом до зародження і формалізації наукової
облікової думки. Розробки теоретиків і практиків змінили характер
уявлень про зміст об’єктів обліку, під якими стали розуміти не самі факти
господарських операцій, а інформацію про них. Таке позиціювання
сутності економічної матерії облікових об’єктів зумовило започаткування
наукової систематизації знань, яка, узагальнюючи практику,
удосконалювала використовувані методи проведення облікових процедур.
Найбільш повною формою наукової систематизації знань стає конкретно
сформульована теорія обліку.
У цьому контексті З. Гуцайлюк, відзначає, що «у процесі досліджень у
сфері бухгалтерського обліку науковці часто ототожнюють такі поняття,
як теорії обліку, облікові теорії, наукові гіпотези, моделі бухгалтерського
обліку, облікові системи тощо» [1, с. 37]. Тому характер і сутність
досліджень відзначених категорій зводиться до розгляду окремих
методологічних прийомів у сфері концептуальних засад певних систем
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бухгалтерського обліку (найчастіше балансових теорій та теорій
подвійного запису). На теперішній час найпоширенішим трактуванням
облікової теорії є параметри системи обліку пов’язані з формуванням
такої послідовності міркувань, яка у своїй сукупності обґрунтовує та
пояснює закон подвійності відображення господарських операцій і
безпосередньо метод подвійного запису [2, с. 314].
Очевидно, що термін «теорія» (з грецької ‒ розгляд, дослідження) ‒ це
вчення, системна ідеологія чи сукупність принципів, на якій вона
базується. Тому поняття «теорія обліку» повинно використовуватись для
пояснення систематичного розкриття правил, чи системи ідей і тверджень
щодо викладу теоретичної складової обліку, на відміну від його
прикладного застосування. Найбільш повним, на наш погляд, є позиція
Н. Малюги за якою, під теорією обліку слід розуміти вчення про
узагальнений досвід (практику), що формулює наукові принципи й
методи, дозволяє проаналізувати вплив на них різних факторів, і
запропонувати заходи з використанням їх у практичній діяльності
суб’єктів господарювання [3, с. 132]. Наведене засвідчує, що теорія обліку
повинна складатися з наукових принципів організації системи
бухгалтерського обліку, її теоретичного, методологічного та практичного
базису.
При дослідженні облікових теорій аналізом слід охопити лише ті
облікові теорії, елементи яких, можуть бути реально використаними у
розвитку сучасної теорії та практики бухгалтерського обліку. Динамічні
зміни економічних умов дають підстави для висновку, що окремі базові
засади тих чи інших теорій можуть стати концептуальними і для сучасних
процесів розвитку цієї науки.
Дослідження облікових теорій зазвичай проводять в розрізі їх
економічно-юридичного змісту. Юридичний напрям облікових теорій був
першим в історії облікової думки і найбільш стійким за всі теорії.
Італійська бухгалтерська школа (19-те століття) була найбільш значимою
у розвитку цієї теорії. Базовою основою юридичної облікової теорії
вважалося право. Основні особливості цієї теорії полягали в наступному:
рахунки розглядалися у вигляді персон, господарські операції визначались
у вигляді відносин підзвітних осіб, зміст подвійного запису зводився до
змін прав та обов’язків осіб. Умовно можна вважати що сучасний напрям
юридичних теорій представлений податковою теорією, яка через
податкове законодавство впливає на облікові процедури. Фрагменти
юридичних облікових теорій досить виразно використовують в сучасних
стандартизаціях обліку власного капіталу, розрахункових операцій.
Метою обліку економічного напряму розвитку облікових теорій
(базовою наукою вважається політекономія) є ефективність використання
ресурсів підприємства, та перевага економічного наголосу у принципах
побудови бухгалтерського обліку. Економічне трактування «немає
надходжень без видатків» пояснювало призначення всіх рахунків засобів,
джерел і господарських процесів. Сучасний економічний напрям
облікових теорій представлений мікроекономічною теорією, яка обмежує
облік діяльності окремого суб’єкта. Теоретизована макроекономічна
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теорія обліку визначає вплив альтернативних методів відображення
звітних даних на економічні показники країни, соціально-корпоративна,
яка поєднує мікроекономічні та соціальні цілі, розглядаючи фінансову
інформацію як суспільний продукт (базова основа побудови системи
національних рахунків (СНР)).
Процедурна теорія обліку пояснювала облік обґрунтовуючи облікові
процедури, що стали метою, предметом і методом бухгалтерії. Її наукова
складова зводилась до максимально можливої формалізації облікових
процедур, «що перетворювало її на своєрідну математичну мову
господарського процесу». Процедурну облікову теорію використовують в
сучасному викладі теорії бухгалтерського обліку, як навчальної
дисципліни.
Управлінська теорія обліку, базуючись на психології, головною метою
обліку вважала контроль діяльності працівників. Відповідно, предметом
обліку їх поведінку, а завданням обліку його перетворення на
інструментарій управління. Сучасний напрям управлінської теорії
представлений біхевіористичною теорією, що базується на зв’язку
інформації, яка необхідна для прийняття рішень і реакції окремих груп
осіб (акціонерів, інвесторів, кредиторів) на неї, для оцінки економічних,
психологічних та соціальних ефектів впливу облікових процедур, етичною
теорією – відсутність упередженості та репрезентативна чесність
(істинність, правдивість) вважається передумовою створення облікової
системи, і найважливіше, теорією управлінського обліку, як поєднання і
координацію всіх функцій управління.
Отже, основою облікових теорій є досягнення розвитку бухгалтерської
науки, як вчення про узагальнений досвід, що формулює наукові
принципи й методи облікового базису. Розглянуті облікові теорії загалом
не протирічать одні одним (кожна з них містить свою базову основу) і за
необхідності можуть поєднуватись. Недоліком кожної теорії є
абсолютизація своїх ідей щодо об’єкта обліку, предмета обліку та його
мети.
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Телепнєва О.С.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри менеджменту і адміністрування,
Національний фармацевтичний університет,
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ПОРІВНЯННЯ АНТРОПОТЕХНІЧНИХ
ПРОДУКТИВНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ
Антропотехнічні продуктивні системи (АТПС) – складні штучні
системи що поєднують людські, матеріальні та нематеріальні ресурси для
досягнення певної значущої цілі – зміни «об’єкту діяльності» системи.
Такі системи створюються в різних галузях людської діяльності, однак
мають спільні риси й особливості функціонування. Антропотехнічні
продуктивні системи мають складну ієрархічну структуру, найменшим
структурним елементом якої є атомарна антропотехнічна продуктивна
система (ААТПС).
Важливою рисою ААТПС, як й інших систем, є незвідність
властивостей системи до властивостей її елементів, обумовлена ефектами
синергії (ефект від об'єднання компонентів перевищує суму ефектів
окремих компонентів) і емержентності (наявність у системи властивостей,
яких немає в окремих її компонентів) [1, с. 16; 2, с. 19].
До складу типової атомарної антропотехнічної продуктивної системи
входять:
• персонал системи;
• «робоче місце», яке, в свою чергу, складається з:
• системоутворюючий матеріальний компонент (СМК), що бере участь в
процесі перетворення «об'єкта діяльності» (механообробні верстат,
вантажний автомобіль, персональний комп'ютер та ін.);
• компоненти матеріального і нематеріального забезпечення процесу
перетворення
«об'єкта
діяльності»
(інструмент,
пристосування,
конструкторська документація, інформаційне, організаційне, програмне
забезпечення та ін.).
ААТПС призначені для виконання певної підмножини видів
«продуктивної» діяльності в визначеному діапазоні змін умов оточуючого
середовища.
Функціонування ААТПС неможливе без взаємодії з іншими системами,
які забезпечують її життєдіяльність, – визначають «ціль діяльності»,
подають необхідні для функціонування ААТПС ресурси, та ін.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити наступні висновки:
• будь-які складові ААТПС не мають властивостей, притаманних
системі в цілому, та неспроможні самостійно виконувати «продуктивну»
діяльність системи;
• властивості складових ААТПС проявляються лише у випадку
поєднання в систему та відповідного функціонування всіх інших її
компонентів;
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• невідповідне функціонування будь-якого з компонентів ААТПС
призводить до негативних результатів діяльності ААТПС в цілому;
• результати діяльності ААТПС суттєво залежать від функціонування
забезпечуючих систем, а невідповідна дія будь-якої з них може привести
до погіршення або й припинення роботи ААТПС;
• результати діяльності ААТПС суттєво залежать від впливу факторів
оточуючого середовища, включаючи й дії інших «конкуруючих» АТПС.
Порівняння відокремлених компонентів ААТПС без врахування цих
факторів може призводити до некоректних результатів. Цей
фундаментальний методичний недолік поглиблюється методичними
недоліками у розробці критеріїв для порівняння. Дуже часто для моделі
критерію застосовується обмежений набір параметрів, який не враховує
інші суттєві властивості об’єктів порівняння.
Побудова ААПТС з однаковим певним компонентом та різними іншими
компонентами може давати суттєво різні результати. Також будуть
розрізнятися й результати функціонування ААПТС в різних умовах
оточуючого середовища.
Єдиним коректним підходом до порівняння елементів продуктивних
систем є порівняння між собою атомарних антропотехнічних
продуктивних систем та антропотехнічних продуктивних систем більших
рівнів ієрархії.
Для більшості продуктивних систем критерій порівняння має бути
показником, який враховує доход від «досягнення цілі» та відповідні
витрати. Найбільш доцільно застосовувати в якості такого показника
«рентабельність функціонування».
Математична модель критерію порівняння має включати в себе
складові, які відповідають впливу всіх складових ААТПС та факторів
оточуючого середовища на три аспекти функціонування системи –
«якість» (Quality), «матеріальні витрати» (Cost), «швидкість виконання»
(Delivery).
Якщо АТПС працює в умовах протидії інших АТПС, негативний вплив
цих систем має бути врахована в математичній моделі відповідними
компонентами.
Для всіх факторів впливу, які мають вірогідний характер, необхідно
включати в математичну модель відповідні компоненти, які враховувати
цей вплив, розглядати варіанти моделі, які відповідають негативним,
найбільш вірогідним та оптимістичним сценаріям розвитку подій.
Порівняння ААТПС є важливим етапом у пошуку напрямів
удосконалення систем, який може здійснюватися моделюванням
різноманітних варіантів конфігурації системи та комбінацій факторів
впливу.
Список використаної літератури.
1. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие – К.:
МАУП, 2003 – 368 с.
2. Олянич Д.В. Теория организации: учебник / Олянич Д.В. и др. – Ростов
н/Д: Феникс, 2008 – 408 с., ил.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ Й СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ТА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
На достатньо високому рівні абстракції між конкретними
національними процесами перетворень та еволюцією всього колишнього
соціалістичного табору, на наш погляд, можна виділити дві основні
траєкторії трансформації [1; 2; 4; 5]: ліберально-монетристську модель
(«шокова терапія») та поступову модель («градуалізм»). На цих
траєкторіях взаємозалежні процеси інституціональних, макроекономічних
і соціальних змін, як правило, доповнювали один одного й формували
конкретну конфігурацію кумулятивних причинно-наслідкових зв’язків.
Ліберально-монетаристська модель виходить з того, що формування
ринку – спонтанний процес: за лібералізації економіки й відносини її
суб’єктів почнуть саморегулюватись під впливом «невидимої руки
ринку». Саме тому наголос робиться на дерегулювання, усунення
обмежень, що притаманні плановій економіці. Пріоритетним завданням
вважається фінансова стабілізація, що досягається рестриктивною
грошово-кредитною політикою, з метою скорочення грошової пропозиції.
Підґрунтям цієї моделі є концепція «шокової терапії», яка заснована на
ідеях монетаризму, для прихильників якого ринок – це найефективніша
форма економічної діяльності, що здатна до самоорганізації.
Вибір, який більшість постсоціалістичних країн зробили на користь
«шокової терапії», обумовлений об’єктивними факторами. Безперечно, й
для виробництва, й для населення краще, щоб системна трансформація
здійснювалась на основі продуманої градуалістської стратегії, без шкоди
виробництву та життєвому рівню. Однак на початковому етапі переходу
зазвичай немає умов для реалізації такої стратегії. Стрімка інфляція та
економічний розлад в цей період супроводжуються розпадом органів
державного управління, що робить неможливим здійснення послідовного
економічного курсу. Тільки небагато країн зуміли уникнути «шокової
терапії».
У деяких країнах, таких як Польща, Чехія, Словакія та Естонія цей
досвід був досить успішним. Держава через законодавчі та виконавчі
органи влади в цих країнах створила необхідні основи фундаментальних
правових норм ринкового господарства, зосередившись на розв’язанні
таких проблем як: розроблення програм переходу до ринку, які
передбачали формування розвинутого ринку з усіма необхідними
атрибутами, приватизацію державного сектору; зведення до мінімуму
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втручання держави в ціноутворення, що призвело до інфляції, однак
забезпечені грошовими ресурсами програми соціального захисту
послаблювали соціальне напруження в країнах; динамічне формування
одночасно з товарними ринками ринків капіталів і цінних паперів,
валютно-фінансових систем, банківсько-кредитних систем, товарногрошових бірж, товарних бірж, аукціонів; запровадження часткової
конвертованості валюти, фінансування дефіцитів бюджетів за рахунок
випуску облігацій державних позик; створення передумов для розвитку
приватного сектору економіки, переміщення робочої сили з державного
сектору в приватний, розвиток корпоратизації, конкурентного
середовища, формування антимонопольних органів.
Створення основ соціального ринкового господарства та перехід до
якісно нового економічного зростання в цих країнах є наслідком дії цілого
комплексу внутрішніх та зовнішніх чинників, що визначили тривалість і
результативність системної трансформації, зокрема, придушення інфляції
та інфляційних очікувань; лібералізація господарського життя і швидке
розширення приватного сектору; селективна структурна політика та
реструктуризація підприємств; формування основних інститутів ринку;
стабілізація динаміки валових інвестицій, в основному, за рахунок
залучення іноземного капіталу; зростаюча динаміка внутрішнього попиту
і збільшення обсягу експорту; поєднання в ході політики перехідного
періоду класичних макроекономічних заходів із заходами формування
нової інституціональної структури.
Суттєво інші результати має політика «шокової терапії» в Росії, яка
була пом’якшена тим, що уряд не обмежував заробітну плату і це
призвело до виникнення класичної інфляційної спіралі «ціни – заробітна
плата». Крім того, держава збільшувала емісію грошей і розширювала
кредитування народного господарства. Все це розтягнуло фінансову
стабілізацію на декілька років. Такий досить тривалий період стабілізації,
і непослідовний процес обмеження обсягу грошової маси в обігу
дозволяють стверджувати, що перетворення відбувались дуже повільно,
носили суперечливий та обмежений характер, а економічна політика
залишилась за своєю суттю адміністративною як й система управління.
Існує цілий комплекс економічних, правових та соціально
психологічних факторів, які визначили особливу складність системної
трансформації в Росії у порівнянні з іншими постсоціалістичними
державами: формування системи договірного капіталізму на основі
командної економіки; невирішені проблеми трансформації держави як
учасника соціально-економічних процесів, збереження багатьох протиріч
між державою і ринком; висока залежність економічних процесів від
політики; ситуативний характер державної політики і брак стратегічного
компонента; застосування стандартних рекомендацій МВФ з
реформування економіки без врахування вихідних умов; відсутність
широкого громадського проринкового консенсусу; напівринковий
характер інституційної перебудови.
Концепція градуалізму передбачає проведення реформ повільно і
поступово, крок за кроком. Але не тільки це відрізняє цю концепцію.
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Джерелом ринкових перетворень градуалізм бачить державу. Згідно до
цієї концепції, держава, керуючись довгостроковою програмою
стратегічних реформ, повинна поступово замінювати елементи командної
економіки ринковими відносинами. Нарешті, ще однією рисою цього
підходу є прагнення пом’якшити економічні та соціальні наслідки реформ
й уникнути різкого зниження рівня життя населення.
Прикладом реалізації градуалістського підходу є Китай. Ключовими
принципами державного управління системною трансформацією є
теоретичне обґрунтування шляхів реформування через початок наукової
дискусії й визначення стратегічних напрямків і цілей перетворень. При
цьому держава враховувала не тільки економічні закономірності, але й
національні, історичні культурні особливості своєї країни. Держава
визначила загальні риси системної трансформації: здійснення глибоких
інституціональних реформ, пов’язаних, в першу чергу, із змінами форм
власності; введення свободи підприємницької діяльності та ринкових
принципів
ціноутворення;
відкритість
економіки
до
зовнішньоекономічних відносин; радикальна зміна державної економічної
політики; перехід до нових джерел і факторів господарської еволюції.
На відміну від інших пострадянських країн в Китаї з самого початку
реформ послідовно розмежували політичне та господарське управління
країною й економікою. Центральним аспектом китайських реформ була
концепція модернізації Китаю, що охоплювала три рівні: 1 – політичний,
що виражає погляди керівництва на проблему; 2 – науково-теоретичний,
що виражає ступінь розробки проблем вченими; 3 – реальна господарська
практика, виходячи з якої уточнювались цілі, строки, темпи, інструменти і
пріоритети модернізації. Також до специфіки китайських реформ можна
віднести: еволюційність й поступовість всіх економічних перетворень;
збереження сильної політичної влади, що дозволяє попереджати
непередбачені процеси розвитку тіньової економіки, соціальних втрат й
соціальної диференціації; збереження попередніх цінностей за умови
зміни тільки поведінки суб’єктів господарювання. При цьому основою
державного управління є тенденції ринкового попиту, а мікроекономічна
діяльність спрямовується макроекономічним планом, що знайшло
концентрований вираз у формулі «держава регулює ринок, а ринок
орієнтує підприємство». Лібералізація умов господарювання передбачала
чотири напрямки розмежування: 1) адміністративного управління від
господарської діяльності підприємств»; 2) адміністративного управління
від інвестиційної діяльності; 3) окреме нарахування податків й дивідендів
на вкладений капітал, що виступає як частина прибутку; 4) розмежування
бюджетної та кредитної сфер [3, с. 36].
Китайський досвід, безсумнівно, вартий уваги. Його значення полягає,
перш за все, в тому, що китайському керівництву вдається поєднувати
реформи з швидкими темпами зростання економіки. Досягнути такого
поєднання завжди важко, тому що у період реформ економічні механізми
погано працюють. Реформи в Китаї здійснюються в сприятливих умовах
політичної стабільності, високої національно-культурної однорідності
суспільства, ідеологічного прагматизму керівництва країни.
14

Список використаної літератури:
1. Бальцерович Л. Кто виноват – рынок или политика? Экономический рост
после социализма / Л. Бальцерович; Нац. исслед. ун-т «Высш. шк. экономики».
– Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2014. – 22 с.
2. Богуславский А. В. Основные модели постсоциалистической
трансформации [Електронний ресурс] / А. В. Богуславский. – Режим доступа:
http: //www.sci-article.ru/
3. Малый И. Й. Институциональные деформации в трансформационной
экономике /И. Й. Малый // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. –
2007. – Выпуск 31–3. – С. 32-37
4. Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран
бывшего советского блока / А. Ослунд; пер. с англ. Н. А. Ранневой,
А. Ю. Молоканова; под ред. И. М. Осадчей. – Москва: Логос, 2011. – 719 c.
5. Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание:
[коллектив. моногр.] / ред.: О. Д. Куценко, С. С. Бабенко. – Х.: Изд. центр
Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина, 2004. – 418 c.

15

GLOBAL ECONOMY
AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Білоцерківець В.В.
професор кафедри політичної економії та менеджменту;
Завгородня О.О.
професор кафедри політичної економії та менеджменту,
Національна металургійна академія України,
м. Дніпропетровськ, Україна
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ
КРИЗИ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ
Наприкінці ХХ та початку ХХІ ст. надзвичайної гостроти для людства
набуває виклик демографічного характеру. Виразно різких форм він
отримує в економічно розвинутих країнах та у низці країн Східної
Європи, зокрема, в Україні. Збалансоване скорочення чисельності
населення завжди мало наслідком загальмування економічного розвитку і,
відповідно, фактичне припинення явного інноваційного руху. Проте
особлива загроза для національних економік такого виклику, її
масштабність пов’язані з іманентно властивій сучасній економіці
необхідності невпинного оновлення виробничих процесів, технологій,
асортименту продукції, умінь та навичок як працівників, так й споживачів,
забезпечити що в умовах зростаючого браку, насамперед, людських
ресурсів стає надзвичайно складно.
Метою дослідження є виявлення основних причин посилення
демографічної кризи в низці країн світу, аналіз впливу демографічного
переходу на економічну динаміку та інноваційний розвиток, виявлення
перспектив пом’якшення негативних наслідків депопуляційних процесів.
Послаблення зовнішніх викликів, зниження напруження конкурентної
боротьби сприяли формуванню комфортного середовища для посилення
тенденцій до традиціоналізації та становлення консумаційно
консервативного соціуму. Відмова новому у праві на існування,
надзвичайна споживча ригідність та тотальна соціальна імплантація
принципів самообмеження ставали наріжними каменями такого
суспільства. Занепад, економічна та технологічна деградація були
наслідками
реалізації
зазначеного
сценарію.
Зміна
напряму
демографічного тренду, насамперед, обумовлювала повернення на
висхідну траєкторію економічного розвитку та ренесанс нової економіки.
Втім ситуація, що склалась в економічно розвинених країнах наприкінці
ХХ ст., залишає надто мало сподівань щодо можливості зміни тенденцій.
За 2008-2030 рр. кількість померлих перевищить кількість народжених у
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більшості країн-членів ЄС (табл. 1). Ще гіршою є демографічна ситуація в
Японії, зі швидким загальмування темпів зростання населення.
Таблиця 1
Кумулятивна динаміка чисельності населення в країнах ЄС
протягом 2008-2030 рр. [1]
Сальдо зростання
Кількість
Кількість
Країна
населення (без
народжених померлих
врахування мігрантів)
Європейський Союз
115173
120649
-5476
Австрія
1829
1881
-52
Бельгія
2837
2602
235
Болгарія
1395
2333
-938
Велика Британія
18408
14014
4394
Греція
2287
2808
-521
Данія
1470
1325
145
Естонія
307
380
-73
Ірландія
1649
794
855
Іспанія
10578
10530
48
Італія
11609
14928
-3319
Кіпр
243
152
91
Латвія
452
692
-240
Литва
695
980
-285
Люксембург
143
105
38
Мальта
90
93
-3
Нідерланди
412
3572
-3160
Німеччина
15222
21376
-6154
Польща
7802
9174
-1372
Португалія
2239
2634
-395
Румунія
4243
5741
-1498
Словаччина
1100
1284
-184
Словенія
391
498
-107
Угорщина
2029
2911
-882
Фінляндія
1373
1291
82
Франція
17938
13776
4162
Чехія
2104
2626
-522
Швеція
2597
2175
422
У Сполучених Штатах Америки, на перший погляд, подібних
загрозливих тенденцій зафіксувати не вдається, – середньорічні темпи
зростання за останні 30 років майже не змінились [2, с. 147-148], що
забезпечить збільшення чисельності їх населення до 2050 р. на 33% до
майже 400 млн. чол. при абсолютному скороченні населення в Європі та
Японії. Втім, більш детальний аналіз показує, що такий позитивний
демографічний тренд у США буде супроводжуватись скороченням частки
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носіїв «прометеївської» економічної культури не тільки у відносному, але
і в абсолютному виразі.
Слід зазначити, що такі проблеми стають актуальними не тільки
виключно для країн, що належать до Західно-християнської цивілізації.
Так, найнижчі коефіцієнти фертильності у 2013 р. мали саме азійські
країни: Сінгапур – 0,79, Макао – 0,93, Гонконг – 1,11, Тайвань – 1,11 та
Корея – 1,24. Країни ж, що безпосередньо входять до ареалу Західнохристиянської цивілізації мали дещо кращі показники коефіцієнту
фертильності в діапазоні від 1,28 в Литві до навіть 2,39 на Фарерських
островах. Проте азійські країни, що далі всіх просунулись по шляху
зростання депопуляційного потенціалу, є країнами, населення яких
найбільш активно та наполегливо в процесі індустріальної та
постіндустріальної емансипації залучало до своєї світоглядної матриці
ідеологеми Заходу. Дійсно, саме означені країни демонструють
надзвичайно високі показники ВВП на душу населення. Так, за обсягом
останнього, розрахованого в 2012 р. за ПКС, Сінгапур займав – 7-е місце у
світі, Макао – 4-те, Гонконг – 14-те, Тайвань – 29-те та Корея – 43-те,
знаходячись на найбільш високих щаблях світового економічного «табелю
о рангах». Тож слідування синтоїзму в Японії та поширення
протестантського прозелітизму в інших нових індустріальних країнах
Південно-Східної Азії, сприяючи прискореному зростанню обсягу ВВП та
добробуту населення, одночасно створювали умови для негативного
демографічного сценарію.
Стагнація в зростанні населення, а потім і його скорочення в
економічно розвинених країнах пояснюється теорією демографічного
переходу. Саме подібні процеси поступово охоплюють економічно
розвинені країни та охоплять у майбутньому країни, що нині мають статус
напівпериферійних чи периферійних. Пояснень цьому досить багато.
Зокрема, в країнах з постіндустріальною та високорозвиненою
індустріальною економікою спостерігається досить високий рівень
урбанізації, продовження подальшого збільшення якої стає практично не
можливим.
Урбанізаційні
процеси
компенсуватимуться
деурбанізаційними, забезпечуючи встановлення певної популяційної
рівноваги. Одночасно, в країнах, що розвиваються, кількість містян
збільшилась за останні 50 років у чотири рази – до 2 млрд. чоловік, і
зросте ще вдвічі за найближчі 20 років. Подальша позитивна
демографічна динаміка міського населення представляється вкрай
малоймовірною, оскільки історія свідчить, що демографічний баланс
міського дітонародження майже завжди був від’ємним. Тож зростання
рівня урбанізації стає передумовою загальмування збільшення
чисельності населення, а потім і депопуляції.
Дійсно, існування високого коефіцієнту фертильності жінок у сільській
місцевості в умовах доіндустріального та частково індустріального
суспільства, з економічної точки зору, мало цілком логічне пояснення.
Наявність великої кількості дітей у сім’ї, з одного боку, полегшувала
вкрай працеємний процес обробки земельних наділів, надаючи даній сім’ї
певні економічні переваги стосовно інших, менш багатодітних родин.
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З іншого боку, велика кількість дітей ставала запорукою економічно
задовільного рівня життя батьків у похилому віці, гарантуючи отримання
ними від нащадків трансфертів, що не надто обтяжували останніх. Проте
поглиблення процесів урбанізації та посилення ролі держави в соціальній
сфері призвели до ерозії подібного економічного підґрунтя існування
багатодітних сімей. Навпаки, наявність великої кількості дітей вимагала
від батьків реструктуризації їх споживчих наборів через самообмеження в
задоволенні власних потреб на користь потреб дітей, диктуючи слідування
економічно ірраціональній лінії поведінки. Поступове збільшення
добробуту населення в економічно розвинених країнах та відповідне
зростання мінімально припустимих батьківських витрат на виховання
дітей, з одного боку, та посилення кваліфікаційних вимог працедавців до
робітників, що вперше виходять на ринок праці, з іншого, дезавуювали на
мікрорівні потенційно можливі позитивні, з економічної точки зору,
ефекти від наявності дітей для їх набувача. Тож в дилемі між
консумаційним самообмеженням та скороченням кількості дітей
економічно раціональні актори приймали рішення на користь другої
альтернативи.
Дещо схожа ситуація із слабкою народжуваністю спостерігалась і в
США у 30-х рр. ХХ ст. Проте лихоліття воєнних часів та повоєнний
період були позначені відродженням високої народжуваності, що знизило
побоювання щодо майбутнього зниження чисельності населення
економічно розвинених країн. Це стало підґрунтям сподівань, що рецидив
тренду довоєнних років більше не повториться.
Втім, подібний оптимізм виявився ілюзорним. У ринковій економіці
досягнення окремим актором успіху звичайно є неможливим без
прагнення до постійного професійного самовдосконалення, отримання
високого рівня освіти та її періодичного оновлення, що вимагає
відповідної реструктуризації витрат. На заваді цьому стає обтяженість
родини великою кількістю членів. Перехід до нуклеарної сім’ї надає
людині значно більше можливостей щодо реалізації своїх професійних та
економічних прагнень. Фронтальне розповсюдження імперативів
афлюентистської програми зробило малі родини ще привабливішими. Тож
проблема, що постала перед виробниками в передвоєнні роки, знов
повертається в своїй осучасненій, ще більш гострій формі.
Процес поступового старіння населення в економічно розвинених
країнах, що відбувається разом із зростанням рівня його доходів і ступеня
освіченості та викликаної цим вимогливості до консумаційних
характеристик товарів і послуг, запропонованих продуцентами,
детермінує невідворотність кардинальних перемін як у споживанні, так і у
виробництві.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НОБЕЛЕЛОГИИ
Вопросы
институционализации
международного
бизнеса,
а
соответственно и работы лауреатов Нобелевской премии по экономике, с
определенной степенью условности, можно сгруппировать и
классифицировать по следующим признакам: алфавитный именной
указатель, страна (национальность) лауреата, годы получения награды,
проблематика исследований. Наиболее продуктивной, на наш взгляд,
выступает последняя, поскольку она дает возможность исследовать
генезис теоретической и прикладной экономической проблемы, показать
принадлежность той или иной теории к соответствующему направлению
или школе современной мировой экономической науки (неокейнсианство,
неоклассика, неоклассический синтез, неоинституционализм). Вопросы,
рассматриваемые в экономической нобелелогии в начале XXI века,
касаются макро- и микроэкономики, теории, методологии и
инструментария экономической науки, разработки моделей функций
рынка с асимметричной информацией (Дж. Хекман, Д.Л. Мак-Фадден,
Дж. Акерлоф, А. Майкл Спенс, Дж. Стиглиц 2000-2001 гг.). В то же время
ряд работ лауреатов Нобелевской премии посвящены влиянию
внеэкономических, в частности психологических, факторов на процессы
принятия решений в экономической сфере, на поведение потребителей
(Д. Канеман, В. Смит – 2002-2003 гг). Особого внимания с точки зрения
исследования макроэкономических проблем, заслуживает научный вклад
Ф. Кютланда и Е. Прескотта в «теорию макроэкономической динамики, в
концепцию последовательности экономической политики во временном
измерении» [2].
Институциональные
субъекты
международного
бизнеса
рассматриваются и анализируются в экономической нобелелогии с
позиции либерализма, модернизации, постиндустриализма и интеграции.
Относительно домохозяйств, фирм и компаний, то теоретическую основу
исследования мотивов их создания и деятельности, структурнофункциональных изменений, происходящих на фирме под воздействием
внутренних и внешних факторов, составляют работы лауреатов
Нобелевской премии Р. Коуза, Г. Бекера, Д. Норта, Р. Фогеля, Ж. Тироля.
Главным объектом исследования в концепциях упомянутых авторов
выступают различные общественные институты, в частности корпорации,
профсоюзы, государство и другие организации, правовые, морально20

этические нормы, обычаи и правила поведения в процессе их эволюции
под влиянием научно-технологической и информационной революции.
Методологической основой понимания их сущности, тенденций,
противоречий и закономерностей эволюции выступают концепции
«спонтанного характера рыночного порядка» Ф. фон Хайека и М. Алле,
монетарной теории М. Фридмена и других представителей Чикагской
школы, теория «рациональных ожиданий» Р. Лукаса, «бихевиористского
поведения» субъектов хозяйственной деятельности Г. Саймона. Так,
согласно М. Алле, глобальная хозяйственная система представляет собой
совокупность локальных рынков, ее экономическое равновесие зависит от
состояния этих рынков и от эффективности денежно-кредитной политики.
Представители Чикагской школы М. Фридмен и Р.Лукас видели в основе
поведения фирмы «адаптивные» и «рациональные ожидания», основанные
на анализе тенденций прошлого и прогнозах на будущее. Поскольку
фирмы, при формировании своих ожиданий, используют имеющуюся
информацию о ситуации на рынках товаров, изменения конъюнктуры,
динамику цен рационально, то и эти ожидания следует рассматривать как
«рациональные». Тезис об «ограниченной рациональности» нашел
отражение в «поведенческой модели» фирмы Г.Саймона, который первым
ввел психологические факторы в теорию принятия решений и доказал
необходимость объединения рациональных целей экономического
поведения человека с его познавательными способностями.
Особое
место
в
методологических
основах
современного
международного бизнеса как системы, механизма функционирования в
этой системе различных фирм, в том числе расходов, связанных с их
образованием и предпринимательской деятельностью, занимает теория
«трансакционных издержек» Р. Коуза (1991 г.). В своих работах Р. Коуз
аргументирует мысль о том, что любая форма социальной организации –
рынок, фирма, государство – требует немалых затрат для своего создания
и функционирования.
Существование трансакционных издержек заставляет экономических
субъектов искать пути и возможности их уменьшения, а одним из самых
эффективных способов минимизации трансакционных издержек является
создание фирмы. В свою очередь, Г. Бекер (1992 г.), основное внимание в
своих научных исследованиях уделяет домохозяйству и, в частности,
семье как социальному институту, а также человеческому капиталу
(Human capital).
Идеи Д. Норта и Р. Фогеля (1993 г.) по формированию новой
институциональной экономики, влияние формальных и неформальных
правил и норм на глобальное экономическое развитие способствовали
дальнейшей активизации исследований в этом направлении.
О. Остром и О. Уильямсону (2009 г.) премия присуждена за
исследования в области экономической организации, особенно в той ее
части, которая касается коллективной собственности, а также границ
фирмы. О. Остром аргументировано показала каким образом
общественная (коллективная) собственность может эффективно
управляться ассоциациями пользователей. Теория единства экономики,
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законов и организаций О. Уильямсона способствует более глубокому
пониманию целей экономической организации и комплексного контракта.
Корпорация и рынок анализируются с позиции их способности к
проведению различных в своей сложности транзакций, позволяют
экономить расходы при заключении контрактов.
Проблематика рынков, современной методики их анализа стала
объектом исследования П. Даймонда, Д. Мортенсена и К. Писсаридеса
(2010 г.). Упомянутые ученые получили награду за разработку теории и
анализ рынков с поисковыми помехами, в частности рынка труда,
занятости и безработицы.
Американским ученым Т. Сарджент и К. Симсу (2011 г.) премия
присуждена за разработку научных методов, позволяющих ответить на
вопросы о взаимосвязи между экономической политикой и различными
макроэкономическими переменными. Как правило, такая взаимосвязь
находит свое проявление как в воздействии политики на экономику, так и
наоборот, при этом решающим фактором, определяющим поведение
экономических и политических субъектов является ожидания
относительно будущего. В этом контексте идеи Т. Сарджент и К. Симса
перекликаются с положениями теории «рациональных ожиданий»
Р. Лукас. Кроме того, К.Симс разработал метод, структурного
регрессионного анализа, который позволяет проанализировать влияние
временных изменений в экономической политике на экономику, в
частности проследить зависимость между изменением процентных ставок
центробанков и уровнем инфляции, а Т. Сарджент показал как
структурная макроэкономика может быть применена для анализа
постоянных изменений в экономической политике.
Прикладные аспекты механизма функционирования различных рынков
стали объектом исследования Л. Шепли и Е. Рота (2012 г.). Суть
исследований заключается в том, что они объясняют каким образом
сделать выбор наилучшего способа распределения ограниченного числа
ресурсов между их пользователями. В целом можно констатировать, что в
работах Л. Шепли и Е. Рота сформулирована и теоретически обобщенная
проблема нахождения равновесия на двустороннем рынке при отсутствии
денежных трансферов. Ученые «заложили основы целой отрасли
экономической науки – теории обобщенных парасовпадений» [3], сделали
весомый вклад, как в методологию экономических исследований, так и в
прикладную экономику.
Финансовые аспекты бизнес-проблематики исследуются в работах
американских ученых Ю. Фами, Л. Хансена и Р. Шиллера (2013 г.).
Ученые известны своими научными разработками в области теории
финансов, а также гипотезы эффективного рынка ценных бумаг,
разработчиками методов эмпирического анализа оценки активов,
основателями современных теоретических подходов к трактовке цен на
капитальные активы, разработчиками аналитического аппарата для
проверки различных теорий ценообразования активов, влияния
информации и психологических факторов на процессы ценообразования.
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Проблемы взаимодействия рыночных и монопольных структур,
регулирующей роли государства стали объектом исследования в работах
Ж. Тироля (2014 г.). Научные достижения Ж.Тироля в теории отраслевой
организации и теории игр позволили лучше понять особенности
несовершенного рынка под влиянием монополий и олигополий, механизм
взаимодействия рыночной власти и регулирования, организационную
структуру различных отраслей экономики.
В целом, работы лауреатов Нобелевской премии дают возможность
глубже
понять
процессы,
происходящие
в
современных
мирохозяйственных системе, в международном бизнесе под влиянием
глобализации, выявить тенденции развития мировой экономической
науки.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:
ДОСВІД СКАНДИНАВСЬКИХ ДЕРЖАВ
За останні декілька десятиліть у багатьох країнах світу проведено
масштабні реформи, спрямовані на підвищення ефективності державного
управління. Концепція нового публічного менеджменту передбачає
децентралізацію управління за рахунок розширення повноважень,
передачі фінансового ресурсу і відповідальності органів місцевого
самоврядування. Основне завдання уряду полягає в тому, щоб надати
місцевим співтовариствам можливість самостійно вирішувати свої
проблеми і контролювати якість суспільних благ та послуг. Цей підхід
відповідає основним цінностями місцевого самоврядування – автономії
(децентралізованому управлінню), демократії (громадської участю),
ефективності (близькістю влади до населення) і результативності
(ефективне використання фінансових ресурсів). На сучасному етапі
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суспільного розвитку, коли запроваджені системні реформи в державі,
актуалізуються питання дослідження кращих світових практик
децентралізації та оцінки можливостей їх адаптації в Україні.
Метою дослідження стало вивчення особливостей проведення
бюджетної децентралізації в Данії та оцінка можливостей адаптації
певних механізмів для української держави.
Одним з ключових сучасних концепцій управління є децентралізація,
яка передбачає передачу повноважень, фінансових ресурсів і
відповідальності від центральної державної влади на нижні рівні
управління і недержавному сектору. Не випадково доповідь Всесвітнього
банку і Союзу міст і місцевих урядів була присвячена проблемам
децентралізації і локальною демократії [1].
Децентралізація значним чином вплинула на стосунки між центральною
владою і місцевим самоврядуванням, проте це не означає довільного
характеру змін, що відбулися в країнах. Як доводить світовий досвід, межі
децентралізації залежать від політичної ваги, людських і фінансових
ресурсів, що знаходяться у розпорядженні місцевої влади.
Для скандинавської моделі місцевого самоврядування, значимі аспекти
функціональності і участі. Політичний простір детермінований не лише
державою, але і низовими рівнями ухвалення рішень, такими як провінції і
муніципалітети [3, с. 11]. У Скандинавських країнах сучасне місцеве
самоврядування влаштоване швидше за принципом агентства.
Данія є однією з країн, де децентралізація управління здійснена
найбільшою мірою. Більшість завдань і повноважень передана на
місцевий і регіональний рівень (муніципалітетів і округів). При цьому
збережено і регулювання центральним урядом значної долі муніципальної
політики. Процес децентралізації управління в Данії триває і нині. Його
мета – залучення до управління місцевих установ, сімей і окремих
громадян.
У Данії функціонують три рівні влади: національний рівень утворюють:
Датський Парламент (Фолкетинг), уряд і міністерства (урядові структури);
органи влади округів складають регіональний рівень, органи місцевої
влади – муніципальний рівень.
На усіх рівнях управлінські структури незалежні і виборні.
Парламент і уряд несуть відповідальність за загальнополітичні і
загальнонаціональні питання. Сфера діяльності окружної і муніципальної
влади включає виконання великої частини завдань державного сектора,
що стосуються адміністрування і надання послуг населенню на
децентрализованной основі. Муніципальна і окружна влада має однаковий
статус, але різні сфери діяльності.
Муніципальна влада вирішує завдання місцевого співтовариства, але їх
діяльність може виходити за межі муніципалітету у рамках співпраці з
владою сусідніх муніципальних утворень. Окружна влада має своє коло
обов'язків, як правило, що зачіпає проблеми великих по площі і/або
населенню територіальних утворень.
Місцеве самоврядування грунтується на повноваженні муніципальної
влади по збору прибуткового податку і податку на майно. Оскільки
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муніципальні і окружні органи влади генерують близько 33 відсотків
валового національного продукту Данії, вони несуть відповідальність за
соціально-економічний розвиток країни.
Щороку великі суми проходять через бюджети муніципалітетів. Тому
бюджетні питання муніципальних органів влади обговорюються на
засіданнях парламенту і уряду, присвячених загальній економічній
політиці.
Останнім часом узгодження бюджетів має форму щорічної угоди між
муніципальними підприємствами і урядом. Ці угоди є обов'язковими як
для муніципальної влади, так і для уряду, що є необхідним для досягнення
поставлених економічних цілей. У них включені пропозиції і рекомендації
для муніципальної влади.
1 січня 2007 року в Данії набула чинності Реформа місцевого
самоврядування. Реформа децентралізації у Данії не передбачала
принципових змін фінансування місцевого самоврядування. Основним
постулатом впровадження децентралізації було те, що вона не повинна
була призвести до підвищення рівня податків або збільшення державних
витрат. Зміни у розподілі функцій і повноважень ґрунтувалися на тому,
що реформа має бути нейтральною в частині видатків, а кошти мають
бути розподілені за функціями.
Можна виділити такі риси скандинавського місцевого самоврядування.
По-перше, це дворівнева система організації влади на місцях: вона
включає регіональний і муніципальний (комунальний) рівні.
Муніципалітети відповідають за початкову освіту, охорону здоров'я,
соціальні послуги, житлобудівництво. Діяльність місцевих органів влади
організовується через систему комітетів, яким ради надають частину своїх
повноважень Відмінною рисою системи скандинавського самоврядування
є значна децентралізація влади і делегування повноважень на місцевий
рівень. Місцеві органи влади мають широкі повноваження, для них
створений режим «найбільшого сприяння», проте за умови, що їх
діяльність безпосередньо торкається громадських інтересів.
Починаючи з 2015 року в Україні джерела наповнення місцевих
бюджетів було розширено за рахунок передачі з державного бюджету на
місця цілої низки податків, а також запровадження нових зборів. Зокрема,
тепер місцева влада буде збирати 100% плати за надання адмінпослуг,
100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств. Крім того,
їхні доходи поповняться податком на нерухомість, яким відтепер
оподатковується і комерційне (нежитлове) майно, податком на автомобілі
з великим об’ємом двигуна, 80% екологічного податку (замість 35%) та
25% плати за надра. І найголовніше – тепер саме місцева влада буде
вирішувати, на які потреби вона може витрачати ці кошти. За січень –
червень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без
урахування трансфертів) надійшло 44,6 млрд.грн., що складає 60,7% від
річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Приріст
надходжень до загального фонду проти січня – червня минулого року
(у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні
українській владі) склав 37,7% або + 12,2 млрд.грн. Темп росту фактичних
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надходжень ПДФО до січня-червня 2014 року становить 116,2%, плати за
землю – 125,9%. При цьому, у 15 та 16 регіонах відповідно темп росту
вище середнього по Україні. Загалом обсяг надходжень ПДФО за січеньчервень склав 23 555,1 млн. грн., рівень виконання річного показника,
затвердженого місцевими радами, становить 54,3%, надходжень плати за
землю – 6 639,4 млн. грн., рівень виконання річного показника,
затвердженого місцевими радами, – 57,4%. Надходження податку на
нерухоме майно на 2015 рік затверджені місцевими радами в обсязі
226,2 млн. грн. Фактичні надходження податку за січень-червень
поточного року склали 274,7 млн. грн. Урядом забезпечується виконання
усіх зобов’язань згідно з бюджетним законодавством, зокрема в частині
перерахування міжбюджетних трансфертів. Так, станом на 01.07.2015
місцеві бюджети одержали 77 731,6 млн.грн. трансфертів, що складає
94,7% від передбачених розписом асигнувань на січень-червень 2015 року
[4]. Вагомими подальшими кроками має стати модернізація механізму
управління державними фінансами в частині планування, використання та
контролю. Оскільки, як підтверджує досвід Данії, саме цей механізм є
гарантією ефективності надання суспільних благ та послуг, на що я
спрямована започаткована реформа. Показники наповнення місцевих
бюджетів і процес об'єднання громад довели – децентралізація вже
відбувається. Але, для повноцінної реалізації реформи децентралізації
сьогодні вкрай необхідно завершити формування необхідного
законодавчого підґрунтя, а саме схвалити зміни до Конституції України та
прийняти нові закони про місцеве самоврядування, про адміністративнотериторіальний устрій, про вибори до місцевих рад та ще цілу низку
галузевих законів.
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ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ:
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА CУЧАСНІ ПРОЯВИ
В основі розвитку світової економіки на сучасному етапі лежить
фундаментальний принцип лібералізації руху товарів, капіталу та робочої
сили. Трансформаційні процеси у світовому господарстві останнім часом
суттєво активізувались і набули системного характеру, результатом чого
стало формування глобальної моделі економічного розвитку. Однак
економічний глобалізм має суперечливий і асиметричний характер, а його
вигоди та загрози розподіляються вкрай нерівномірно як у міжкраїновому,
так і в секторально-галузевому розрізах, породжуючи фінансові
дисбаланси.
Питання нерівномірного розподілу наслідків глобалізації у світовій
економіці в останні роки набуло широкого висвітлення у працях
вітчизняних (В.Д. Андріанова, Я.М. Міркіна, В.С. Торкановский,
В.М. Геєць та ін.) та зарубіжних (Дж. Стігліц І. Прасад, К. Рогофф,
К. Майснер) економістів. Проте, сучасні наукові дискусії щодо
фінансових дисбалансів здебільшого обмежуються обговоренням проявів
незбалансованості у фінансовій сфері – бюджетів, платіжних балансів,
валютних курсів, у кращому випадку, дисбалансів заощаджень. При
цьому, як правило, не враховується, що в основі виникнення і зростання
міжкраїнових фінансових дисбалансів лежать зміни в динаміці і структурі
реального капіталу, а також нерівномірний розподіл факторів
виробництва за країнами та регіонами. Іншими словами, глобальні
дисбаланси є наслідком більш глибоких економічних процесів у світі.
Таким чином, пояснення причин виникнення нерівноважних станів у
світовій економіці, аналіз механізмів їх коригування та можливих
наслідків вимагає врахування не тільки безпосередніх причин таких
дефіцитів, а й усіх фундаментальних факторів, що впливають на глобальні
дисбаланси, у тому числі процесів, що відбуваються в сфері виробництва.
Поглиблення дисбалансів у світовій економіці в другому десятилітті
ХХІ ст. викликано, крім негативних наслідків кризи, рядом глибинних
світогосподарських процесів.
По-перше, це суттєве розширення ареалу ринкових відносин в
глобалізованій економіці – бази формування дисбалансів. Ці відносини
охоплюють сьогодні переважну частину світового господарства, і всі
країни, що залучені до них.
По-друге, це посилення нерівномірності економічного розвитку, що має
хвилеподібний характер. Характерна риса нинішнього десятиліття –
значне зміцнення позицій країн, що швидко розвиваються, насамперед
Китаю та Індії, а також держав з ринком, що формується. Крім того,
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спостерігається переміщення центру ваги світових фінансів з
«глобального Заходу» на «глобальний Схід». Мінливі структура та
напрямки потоків товарів, послуг і капіталів на світовому ринку
відображають зміни в характері участі різних груп країн у міжнародному
поділі праці. Різкі зрушення в співвідношенні сил на світовій арені
сприяють розбалансуванню світової економіки [3, с. 33].
По-третє, причиною фінансових дисбалансів є зростання диспропорцій
між основними параметрами економічних систем різних країн. Багато в
чому глобальні дисбаланси викликані порушенням пропорцій в сфері
відтворення – насамперед, між виробництвом товарів та послуг і
споживанням (особистим, корпоративним, державним) в різних країнах і
групах країн. Співвідношення між сукупним попитом і сукупною
пропозицією визначає величину заощаджень, які служать резервуаром для
накопичення капіталу (інвестицій). Будь-який дисбаланс між
заощадженнями та інвестиціями всередині країни відбивається на стані
поточного платіжного балансу із зарубіжними державами. Якщо фінансові
системи країн внаслідок своєї нерозвиненості не здатні трансформувати
всі заощадження в інвестиції, сальдо їх платіжного балансу по поточних
операціях позитивне. Якщо ж внутрішні інвестиції перевищують
заощадження, сальдо поточного платіжного балансу негативне, виникає
дефіцит [4, с. 146].
Найважливіше джерело міжнародного фінансування дефіциту
поточного платіжного балансу а, отже, і покриття дисбалансів реального
сектору економіки – приплив капіталу з-за кордону. На міжнародному
фінансовому ринку держави, заощадження яких перевищують інвестиції, а
сальдо платіжного балансу по поточних операціях позитивне, виступають
в якості кредиторів; і навпаки, країни, де внутрішні інвестиції
перевищують заощадження, а сальдо поточного платіжного балансу
негативне – в якості боржників. Розміри дисбалансів між масою товарів і
послуг та їх грошовою пропозицією, заощадженнями та інвестиціями,
ринками праці і капіталів багато в чому визначають інтенсивність
міжнародних фінансових зв'язків.
По-четверте, викликане впровадженням інновацій у виробництво
руйнування сформованих пропорцій у галузевій структурі господарства у
розвинених країнах і країнах, що розвиваються. Мова йде, насамперед,
про посилення в них ролі сфери обігу та послуг у створенні ВВП. Йде
процес збільшення фінансової глибини економік (їх «фінансіалізації»).
Росте відокремлення фінансових операцій від матеріального виробництва
і торгівлі [1, с. 35]. Відтак, зростає протиріччя між фіктивним і реальним
капіталом, відбувається розбухання і ускладнення валютно-кредитної
надбудови.
Одночасно з цим відбувається деіндустріалізація економік в більшості
розвинених країн, а також триває індустріалізація в державах, що
розвиваються. Перехід до нового технологічного укладу супроводжується
випереджаючими темпами зростання наукомістких галузей матеріального
виробництва і послуг, зближенням рівнів наукоємності обох груп країн. Ці
процеси ведуть до зміни ролі і місця окремих країн та їх груп у
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міжнародному поділі праці і, тим самим, породжують нові або
підсилюють існуючі дисбаланси у світовій економіці.
По-п'яте, зміни в характері циклічного розвитку. У періоди попередніх
економічних циклів вирішальний вплив на масштаби порушення
макроекономічної рівноваги чинили коливання економічної активності у
сфері матеріального виробництва і перевиробництво товарів і основного
капіталу, при цьому в основному в розвинених країнах. В даний час
ситуація істотно змінилася. Зростаючий вплив на хід циклу надають
умови і динаміка відтворення в найбільших країнах з ринком, що
формуються, в галузях сфери обігу і послуг, а також перевиробництво
фінансових інструментів. У міру відносного ослаблення позицій
розвинених країн, у тому числі США, в світовому господарстві економічні
цикли в державах, що розвиваються виявляються менш взаємозалежними
з циклами в розвинених країнах [2, с. 68].
Нарешті, порушенню розумного співвідношення параметрів розвитку
національних і світової економік сприяли особливості економічних
політик держав. У період, що передував кризі, характерною рисою
багатьох розвинених країн, насамперед тих, що реалізують
англосаксонську модель розвитку, стало дерегулювання господарства і
величезні ризики опинилися поза належним обліком. Регулятори не могли
виважено оцінювати сукупність ризиків у фінансових установах і
корпораціях. Відповідно похитнулася стабільність фінансових інститутів,
які забезпечують інвестування заощаджень. До цього слід додати
здійснювану нині «м'яку» монетарну політику, що передбачає низькі
процентні ставки, політику кількісного пом'якшення [5, с. 25].
Таким чином, ключовою причиною виникнення та поглиблення
упродовж останнього десятиліття глобальних фінансових дисбалансів є, з
одного боку, стрімко наростаючий розрив між матеріально-речовим
змістом глобального ВВП та вартісною формою його вираження, а, з
другого, – глибока географічна асиметричність розподілу у світовій
економіці заощаджень та інвестицій, а також боргу і кредиту.
Закономірними наслідками цих процесів стають порушення рівноваги
світової фінансової системи та її глибока дисфункція, а також виникнення
кризових явищ в економіках країн, котрі долучені до процесів фінансової
глобалізації.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СКЛАДОВИХ РІВНЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Останні три роки українське зерновиробництво посідає основну
позицію серед інших галузей, забезпечуючи більше 60 млн. т зерна в рік
[1]. Природно-кліматичні умови та особливий інтерес до галузі з боку
держави і товаровиробників сприяють розвитку галузі, забезпеченню
продовольчої безпеки в частині зернового сегменту, надходженням від
експорту зерна, можливостям у напрямку виробництва біопалива.
Пропонуємо розглядати здобутки зерновиробництва у більш ширшій
площині з огляду на питання економічної безпеки оскільки існують певні
детермінанти, які у короткій та тривалій перспективі можуть обмежувати
ефективність, створювати загрозливі ситуації та мати прояв у конкретних
видах небезпек, невиправданих ризиках, що призведе до виникнення
загрозливих ситуацій.
Наші наукові дослідження передбачають вивчення діяльності
товаровиробників зерна, пов'язані із заходами на упередження негативним
явищам, що є ключовим елементом пошуку моделі комплексної оцінки
складових рівня економічної безпеки. Також вважаємо особливо
важливим, в сучасних умовах розвитку національної економіки,
розширення ринків збуту та їх диверсифікації розглядати в контексті
глобалізації ринкової економіки та впливу факторів зовнішнього
середовища на стабільне, прибуткове та раціональне ведення зернового
господарства. Крім того, модель економічної безпеки товаровиробників
зерна в умовах ринкової глобалізації об'єктивно необхідно має включати
елемент соціальної складової ведення сучасного бізнесу, що в аграрній
сфері визначається ефективним розвитком сільських територій не лише за
рахунок розширення сфери зеленого туризму, а й реального покращення
життя селян, створення великої кількості робочих місць за рахунок
вдосконалення структурного використання зернового фонду і, взагалі,
раціонального,
науковообгрунтованого
виробництва
усіх
видів
сільськогосподарської продукції.
За визначенням, економічна безпека – це стан національної економіки,
який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз,
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забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному
середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та
збалансованого зростання. Складовими економічної безпеки є: виробнича,
демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки [2].
Ключові ознаки економічної безпеки товаровиробників зерна збігаються
з вищевикладеними характеристиками, однак, потрібно враховувати
індивідуальні умови функціонування, взаємозв'язків, конкурентоспроможності, можливостей упередження та захисту від внутрішніх та
зовнішніх економічних небезпек і ризиків. Саме у комплексній оцінці
полягає головна перевага дослідження стану і можливостей розвитку
економічної безпеки.
Зокрема, у зерновій галузі необхідно враховувати особливості
організаційної структури, розмірів господарств, їх виробничого та
ресурсного потенціалу. Методологія досліджень передбачає використання
методів наукових досліджень та елементів когнітивного моделювання.
Використання їх у взаємодії ї взаємодоповненні дозволить досягнути
результативності в оцінці й визначенні пріоритетних напрямків
економічної безпеки.
Комплексна оцінка складових рівня економічної безпеки ринкової
діяльності товаровиробників зерна передбачає моніторинг показників за
усіма функціональними складовими. У працях багатьох науковців досить
ґрунтовно викладено такий підхід. На нашу думку, для зернової галузі
його необхідно доповнити елементом системності та комплексності в
плані стратегічних орієнтирів та пріоритетності розвитку й можливостей
виникнення загроз. Ідентифікація загроз та, як відмічено вище,
привінтивність щодо їх упередження – ключ до успіху.
Визначення стратегічних орієнтирів рівня економічної безпеки на рівні
країни передбачає використання мультиплікативної форми інтегрального
індексу з процедурою нормування індикаторів та порогових значень,
обґрунтування вагових коефіцієнтів [3].
Показники-індикатори
у
діяльності
товаровиробників
зерна
розраховуються за даними статистичної звітності, їх визначення та
використання не викликає проблем, тоді як ідентифікація індикаторів у
сферах виявлення та оцінки загроз виявляється більш складним
завданням. Крім того, до уваги необхідно брати комплекс системних
перешкод, зокрема, галузеву незбалансованість сільського господарства,
діяльність на зерновому ринку великих товаровиробників, що
опосередковано призводить до занепаду сільських територій, а переважна
монокультурність виробництва без розвитку інших галузей, до загрозливої
небезпеки незбалансованого раціону харчування людей.
Пріоритетом та перспективним напрямком аграрної сфери України має
бути розвиток органічного виробництва сільськогосподарської продукції,
включаючи зерно, що, в свою чергу, позначиться на обсягах його
виробництва і буде потребувати особливої уваги до питань економічної
безпеки як товаровиробників, так і ринку зерна.
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Глобалізаційні можливості торгівлі сьогодні відкривають для
товаровиробників України широкий спектр можливостей експортного
потенціалу. Реалізація усе більшої кількості зерна за кордон є пріоритетом
державної політики аграрної сфери. Однак, необхідно особливу увагу
концентрувати на економічній безпеці національного товаровиробника,
особливо дрібних господарствах, оскільки саме вони є ключовими
роботодавцями на селі. Розвиток регіонів та їх економічна безпека має
передбачати урахування соціально-економічного потенціалу розвитку
сільських територій. Надприбутки від реалізації зерна крупних
агрохолдингів та транснаціональних корпорацій ставлять у небезпеку
аграрний потенціал держави через подальшу, невиправдану й науково
необґрунтовану, з нашої точки зору, стратегію необмеженого
нарощування виробництва зерна.
Система комплексної оцінки економічної безпеки товаровиробників
зерна та їх міжнародних економічних відносин включає удосконалення
фінансових механізмів сприяння веденню бізнесу. Великотоварні
підприємства, що мають експортні можливості та отримують валютні
надходження в умовах курсових валютних коливань функціонують
стабільно з прибутком. Закупівля насіння, техніки чи комплектуючих за
кордоном для них не становить проблем, тоді як середньо та
дрібнотоварні виробники, які доходи отримують у національній валюті,
опинилися у скрутному, а здебільшого у кризовому становищі. Це вже є
системною кризою, прояви якої спостерігаються у протестах аграріїв
щодо оподаткування ПДВ, що саме по собі потребує окремих досліджень і
науково-економічних обґрунтувань. Таким чином, фінансова складова
економічної безпеки є чи не головною у формуванні пріоритетів
економічної безпеки товаровиробників зерна.
Важливою, з огляду на сучасну енергетичну ситуацію та її перспективи
для України, є оцінка рівня економічної безпеки в контексті
енергетичного потенціалу біомаси при виробництві зернових культур
(солома, стебла, початки кукурудзи для виробництва твердого палива,
насіння кукурудзи для біопалива). Вивчення потребує баланс виробництва
зернових з метою запобігання небезпеки екологічних та економічних
ризиків.
Загрозою економічній безпеці у зерновій галузі є волатильність цін як
на внутрішньому, так і зовнішніх ринках, обумовлена здебільшого
впливом кон'юнктури зернового ринку. Визначним індикатором
економічної безпеки в зазначеному напрямку є світове виробництво і
реалізація зернових культур, структурне використання зернового фонду
світовими виробниками зерна.
Формуючим чинником економічної безпеки є інфраструктурне
забезпечення зернового ринку та його виробників. Розвиток річкового
транспорту, будівництво потужних елеваторів має бути пріоритетом
держави, тоді як сьогодні ці проблеми вирішують окремі холдингові
компанії. Проблеми інфраструктури та розвитку логістичних можливостей
малих товаровиробників взагалі залишаються поза увагою і становлять
загрозу їх ефективній діяльності.
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Удосконалення потребує й управлінська сфера діяльності учасників
зернового ринку. Підбір кваліфікованих кадрів, навчання та підвищення
кваліфікації персоналу, високий рівень адаптивності та гнучкості у
керуванні, професіоналізм та здатність до самовдосконалення й
самореалізації також визначають економічну безпеку.
Обліково-аналітичне, інформаційне забезпечення, інновації у розвитку
інформаційних технологій як складові забезпечення економічної безпеки
також потребують вивчення та впровадження.
Трансформаційні зміни національної економіки неупинно впливають на
розвиток зернової галузі та визначають напрямки і підходи до економічної
безпеки її суб'єктів. Лише комплексний підхід та системність на основі
науково-обгрунтованої методології дозволять уникати можливих загроз
ефективному, раціональному та збалансованому розвитку зернового
господарства України.
Список використаної літератури:
1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277.
3. Харазішвілі Ю.М. Визначення стратегічних орієнтирів рівня економічної
безпеки України. Аналітична доповідь / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь,
Д.О. Махортих.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/1501/

Кулай А.В.
доцент кафедри фінансів та оподаткування,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк, Україна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ФОНДОВОГО РИНКУ ЄС
Інтеграційні процеси, що відбуваються на фондовому ринку ЄС
докорінним чином відрізняються від інтеграції інших секторів
фінансового ринку через те, що кожна складова фондового ринку
перебуває
у
безпосередньому
внутрішньому
взаємозв’язку.
Дерегулювання і лібералізація фінансової торгівлі стали вирішальними
факторами стимулювання глобалізації, створюючи можливості для
мобільності капіталу між різними сегментами фінансового сектора усього
світу, з меншою кількістю обмежень для інвестиційних можливостей з
глобальної точки зору [1].
Світові трансформаційні процеси як фінансового, так і фондового
ринків наприкінці ХХ і початку ХХІ століть відбуваються під
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безпосереднім впливом глобалізаційних процесів біржової діяльності, в
результаті чого стираються національні кордони і створюється світова
система фінансового ринку. Зазначене відбувається в результаті
формування системи глобальної фінансової конкуренції в умовах
активного
поширення
застосування
сучасних
інформаційнотелекомунікаційних біржових технологій та консолідації нормативноправового регулювання фондового ринку. Законодавство окремих країн,
під впливом глобального фінансового ринку, змушене трансформуватись
до загальносвітових стандартів діяльності фондового ринку, створюючи
при цьому відповідні передумови для розвитку національних фондових
ринків. На цьому тлі розвитку світового фінансового ринку відбувається
внутрішня національна консолідація фондового ринку – формується
загальноєвропейська система холдингів національних фондових бірж,
транснаціональні альянси і групи, створюються клірингові та депозитарні
компанії, відбувається злиття та об’єднання фондових бірж, створюються
інші організаційні структури глобального фондового ринку.
Європейський фондовий ринок займає провідне місце на світовому
фінансовому ринку. За статистичними даними Федерації Європейських
фондових бірж (Federation of European Securities Exchanges (FESE)
торгівля цінними паперами в ЄС здійснюється на 18 площадках фондових
бірж-членів FESE на яких у 2014 році проведено 625,7 млн торгових
операцій загальною сумою обороту 6,7 трл. Щоденно фондовими біржами
FESE здійснюється майже 2,5 млн торгівельних операцій з сумою обороту
26,7 млрд євро. Із загальної кількості торгів акціями 98,9% це торги
проведені через EOB (електронні торги) і лише 0,72% за технологією TRs
(обов’язкового звітування). Угоди Dark Pool Transactions (тіньові угоди) у
статистичній звітності займають менше однієї сотої частини відсотка, а за
Off-EOB (адресні угоди) – 0,35% [2].
Важливу роль в інтеграційному процесі фондового ринку належить
європейським облігаціям (єврооблігації, євробонди, eurobonds), ринок
яких у 1960 роках утворився спочатку у фінансовому центрі Європи –
Лондоні, а в послідуючі періоди поширився на світовий фінансовий
ринок. Єврооблігації – це особливий вид цінних паперів, які випускаються
на довготривалий період (до 40 років) у валюті, відмінній від національної
валюти емітента, випуск, розміщення і гарантування яких здійснюється
міжнародним емісійним синдикатом андерайтерів. На ринку єврооблігацій
можна знайти гроші під найдорожчий проект, тому не дивно, що 95% усіх
синдикованих кредитів (кредит, що надається одному позичальнику
кількома кредиторами (синдикатом кредиторів) надано через єврооблігації
[3, с. 26].
Важливим фактором, що сприяв активному розвитку ринку
єврооблігацій стало переміщення муніципальних запозичень із
внутрішнього на міжнародний ринок цінних паперів. Муніципальні
єврооблігації представляють особливу сферу застосування фінансових
інструментів на міжнародних фінансових ринках. До основних переваг
муніципальних єврооблігацій над традиційними належать: диверсифікація
джерел фінансування і ризиків; конкретизація географії вкладення
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капіталу; незалежність емісії муніципальних облігацій від стану довіри до
держаних боргових цінних паперів; важливий індикатор інвестиційної
привабливості та інші.
Фондовий ринок акцій в період фінансової кризи зазнав, протягом
2008–2013 років різкого падіння і тривалої рецесії в результаті чого обсяг
торгівельного торгових обороту бірж-членів FESE за 2014 рік становив
лише половину (50,5%) рівня 2007 року. Ринок внутрішніх акцій в період
2008 і 2009 років впав більше як наполовину (52,5%) у тому числі London
Stock Exchange – 59,5%, Euronext – 58%, Deutsche Börse – 55,6%, Borsa
Italiana – 57,3%. Причому, падіння торгівельного обороту продовжувалося
до 2013 року, за винятком приросту у 2010 році (14%). Більш стійкими до
фінансової кризи була частина національних бірж з меншими
торгівельними оборотами акцій, національні економіки яких були більш
стійкими до фінансових потрясінь, водночас, падіння їхнього ринку акцій
було досить великим – понад 40% до рівня 2007 року.
На ринку ЄС ІРО (первинне публічне розміщення), включаючи фондові
ринки Туреччини, Швейцарії і Норвегії, у 2014 році спостерігалося
суттєве пожвавлення. У порівнянні з 2013 роком кількість укладених угод
зросла до 375 (+96), а їх загальна вартість – майже (1897%). Як і раніше на
європейському фондовому ринку ІРО провідне місце займає London Stock
Exchange, якою укладено у 2014 році 137 угод вартістю19,4 млрд євро.
Водночас, за темпами приросту ІРО London Stock Exchange у 2014 році в
порівнянні з 2013 роком поступилася Euronext, якою більше в півтора рази
(157,7%) укладено угод, обсяг їх вартості зріс у 3,6 рази, а питома вага в
структурі ринку ЄС зросла з 11,3 до 21,2%, тоді London Stock Exchange
поступилася у питомій вазі з 54,5 до 39,1%. Зазначені дві фондові біржі у
2013 – 2014 роках займали 61,3% фондового ринку ІРО ЄС, тоді як Athens
Stock Exchange, Budapest і Luxembourg практично взагалі не здійснювали
торгівельних операцій з ІРО. Структура європейського ринку ІРО суттєво
відрізняється від структури глобального ринку в цілому, а також США,
Китаю та інших країн. Обсяг торгівельного обороту ІРО фінансового
сектора ІРО Європи у 2014 році склав 18 739 млн євро, що становить
37,8% загального ринку, друге місце посів сектор споживчих послуг –
12 100 млн євро (24,4%) і третє промисловість – 9 032 (18,2%). Причому в
порівнянні з 2013 роком фінансовий сектор ІРО зріс на 152%. В структурі
глобального і ринку США за кількістю укладених угод провідне місце
належить секторам з охорони здоров’я і технологій відповідно 16,0 і
13,8% та 38,5 і 16,3%.
За вартістю укладених угод найбільший обсяг спостерігається в секторі
технологій на глобальному ринку – 19,6% (50,2 трл дол. США) і на ринку
США – 37,8% (36,0 трл дол. США). В Китаї найбільшими секторами
ринку ІРО у 2014 році були промисловість – 58 угод на 6,7 трл дол. США
та сектор технологій – 33 угоди на 2,8 трл дол. США. Проте, за загальною
вартістю угод в Китаї перші позиці належать секторам: енергетичному –
7,5 трл дол. США і споживчих товарів – 4,8 трл дол. США [4]. Аналіз
структури ринку ІРО дає підстави для висновку, що в Європі фондовий
ринок зорієнтований на фінансовий сектор, а розвиток сфери, що в
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основному продукує приріст ВВП, здійснюється за рахунок ресурсів
грошово-кредитної системи, що в певній мірі обмежує свободу
конкурентоспроможності економіки та стійкість національних фінансових
систем.
Загалом європейський ринок цінних паперів має потенційні можливості
як одного із основних фінансових інструментів розвитку економіки країнчленів ЄС. За умови дотримання збалансованого розвитку інтегрованої
фінансової системи та недопущення явних дисбалансів у монетарній,
бюджетній та податкових підсистемах, ринок цінних паперів може бути не
тільки ефективним і економічно вигідним джерелом інвестиційного
розвитку корпоративного сектора, але і вагомим неінфляційним джерелом
фінансування національних бюджетів.
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Сучасна світова економіка характеризується високим рівнем
глобалізації та інтеграції. Державні кордони та суттєві відмінності між
економіками країн стають все менш помітними та суттєвими.
Інтернаціоналізація та транснаціоналізація сприяють зближенню
національних економік, формуванню економічних союзів та єдиного
економічного простору. Посиленню економічних зв’язків між країнами, на
даному етапі їхнього розвитку, сприяє франчайзинг, оскільки сьогодні він
задіяний практично у всіх сферах економічної діяльності та є одним із
найдієвіших та найдемократичніших способів виходу за межі
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національних ринків. Саме це і робить дане питання актуальним для
дослідження. Незважаючи на те, що франчайзинг вважається відносно
молодим видом організації діяльності, він є домінуючою формою ведення
бізнесу як США, так і в Європі, а темпи його зростання стають з кожним
роком все більшими.
Висока популярність та значна поширеність франчайзингу визначається
тим, що він надає реальні можливості для розвитку мережі збуту товарів
як на національних ринках, так і на закордонних, залучаючи відносно
незначні кошти, а головне за невеликий проміжок часу.
Сфера застосування франчайзингу значно розширилася останніми
роками, адже він може виступати як метод дистрибуції, маркетингу,
розширення мереж збуту, а також збільшення зайнятості. Франчайзинг
розвивається дуже швидкими темпами і кількість франчайзингових точок
зростають з кожним роком все більше і більше у всіх сферах економічної
діяльності (див.табл.1). Найбільш поширеним франчайзинг є в США,
оскільки саме там він і зародився, однак широкою популярність він
користується і у країнах Європи. У двадцятку кращих світових
франчайзингових мереж входять франшизи, які походять з Нідерландів,
Іспанії, Франції, Угорщини та Італії. З населенням понад 450 мільйонів
людей європейський ринок є найбільш динамічніший у сфері розвитку
франчайзинку [1].
Таблиця 1
Рейтинг франчайзингових компаній у 2015 році
Місце
Франшиза
Сфера діяльності
Кількість точок
1
7-Eleven
Громадське харчування
47298
2
Subway
Громадське харчування
37003
3
McDonald’s
Громадське харчування
33003
Kumon Inst. Of
4
Education Co.
Освіта(для дітей)
25431
Ltd
KFC (Yum
5
Громадське харчування
22000
Restaurants)
6
Spar
Громадське харчування
13600
7
Europcar
Автобізнес
13000
8
Pizza Hut
Громадське харчування
12700
9
Burger King
Громадське харчування
12000
10
Mexx
Роздрібна торгівля
11600
Складено автором на основі даних [1]

Роль франчайзингу в Європі зростає з кожним роком, адже на базі
Єдиного європейського ринку країни-члени ЄС отримали значні переваги,
які пов’язані з активізацією міжнародного виробництва та стимулюванням
діяльності великих та малих компаній.
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Рис. 1. Темпи зростання франчайзингу в країнах-членах ЄС
Джерело: Складено автором на основі даних [2]
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Рис. 2. Динаміка кількості франчайзингових точок в Польщі
за 2005-2014 рр.
Cкладено автором на основі даних [3]

Аналізуючи динаміку приросту франшиз в Європі в період з 20052014 рр. (див. рис. 1), бачимо, що в кожній країні вона є різною і це не
дивно, адже є країни такі як Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія для
яких франчайзинг не є новим явищем, а натомість дуже розвиненим та
поширеним, тоді як, скажімо в Польщі він лише за останні роки набрав
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великої популярності. Згідно з Рапортом про ринок франчайзингу в
Польщі, котрий підготувала компанія PROFIT system, динаміка кількості
франчайзингових точок за останні 10 років постійно зрозстає. (див. рис. 2)
У попередні роки на польському ринку франчайзингу були переважно
представлені франчайзингові системи, які належать до сфери
громадського харчування, однак зараз прискорився розвиток концепцій в
галузі обслуговування, що значною мірою наближує Польщу до високих
європейських стандартів, які характерні європейським ринкам [3].
Сьогодні європейський франчайзинг розвивається поступово та
безперервно, за даними Міжнародної Федерації Франчайзингу
європейські франчайзери займали 31 % світового ринку у 2013 році [4].
Аналізуючи вище наведений матеріал, можемо зробити висновок, що
франчайзинг відіграє значну роль у розвитку сучасного європейського
бізнесу, адже надає можливості для розвитку як середнього, так і малого
бізнесу. Франчайзингові інструменти є одними із найлегших та
найшвидших способів входження на іноземні ринки та розширення
власних мереж збуту. Розвиваючи власну франчайзингову мережу,
франчайзер несе на нові ринки та території не лише власну торгову марку
та методи виробництва, а й високі норми та стандарти, яким відповідають
його товари.
Список використаної літератури:
1. Top 500 Franchises in Europe [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим
доступу до ресурсу: http://www.franchisedirect.co.uk/top500/.
2. The European Franchise Federation [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим
доступу до ресурсу: http://www.eff-franchise.com
3. Офіційний сайт Польської Організації Франшизодавців. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://franchise.org.pl/report-on-franchising-in-poland
4. International Franchise Association. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.franchise.org
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ПОШУК КООРДИНАЦІЇ МІЖ МОНЕТАРНОЮ
ТА МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ
Остання фінансова криза спричинила трансформацію цілей
макроекономічної політики, центр уваги науковців зосередився на
імплементуванні сучасної макропруденційної політики в монетарні
процеси глобального рівня. Гістерезис цілей в сучасній банківський
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системі спрямований на системну стабільність та контроль за рівнем
системного ризику, застосовується в якості основної базової концепції
дизайну посткризового нормативного порядку, який призвів до розвитку
макропруденційної політики. Трансформування цілей макроекономічної
політики та пошук нових методів стабілізації фінансових дисбалансів
призвели до дискусії щодо ролі монетарної та грошово-кредитної
політики. Автор використовує метод моделювання сценаріїв оцінки різних
сценаріїв взаємодії та конфліктів між грошово-кредитною та
макропруденційною політикою та спирається на висновок, що сучасну
макроекономічну політику необхідно підсилити макропруденційним
інструментами.
Стабільність фінансової системи та аналіз помилок при стрімкому
розвитку останньої глобальної фінансової кризи обумовили інтерес до
макропруденціальної політики, саме центральні банки зобов’язані
забезпечувати фінансову стабільність в умовах взаємозалежності
фінансової та монетарної політики. Макропруденціальна політика –
комплекс превентивних мір направлених на мінімізацію ризику системної
фінансової кризи, при якій значна частина фінансового сектору стає
неплатоспроможної або неліквідної, в результаті чого учасники ринку не
можуть діяти без підтримки органу грошово-кредитного регулювання або
органу пруденціонального надзору. В даному досліджені зроблена спроба
заповнити існуючі в вітчизняній економічній науці прогалини та
систематизувати знання в області координації макропруденційної та
грошово-кредитної політики. Акцент зроблений на моделюванні різних
сценаріїв взаємодії та взаємозв’язку між сучасними інструментами
макропруденційної та грошово-кредитної політики.
Кінцевою метою макроекономічної політики є досягнення вищого рівня
добробуту при ефективному рівні та структурі виробництва. При наявних
дисбалансах її цілі змінюються на стабілізацію інфляції, фінансову
стабільність, усунення коливання виробництва, це в свою чергу породжує
надмірні ризики ex ante та негативні ціни на активи й валютні коливання.
Інструменти грошово-кредитної політики можна використовувати не
тільки для захисту цінової стабільності, але і для захисту фінансової
стабільності [1]:
- зміни в грошово-кредитної політики впливають на обмеження по
позиках і ймовірність дефолту. У той час як послаблення грошовокредитної політики може призводити до погіршення якості позичальників,
що призводить до більш високих ставках за замовчуванням [2, с. 19;
3, с. 2];
- грошово-кредитна політика впливає на поведінку фінансових
посередників. Низькі процентні ставки знижують зусилля скрінінгу у
фінансових посередників [4, с. 20] та створюють умови для накопичення
надмірного ризику при досягненні більш високої прибутковості [5], крім
того при адаптуванні грошово-кредитної політики до фінансової кризи
виникають додаткові стимули до кореляції ризиків [6, с. 37];
- послаблення грошово-кредитної політики з низькими процентними
ставками може призвести до зростання цін на активи, що в свою чергу
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призведе до буму цін на активи, посилюючи фінансовий цикл; і навпаки
підвищення процентних ставок може залучити надмірне запозичення в
іноземній, і закласти основу для зовнішнього обмінного курсу, яке
викличе збільшення боргового навантаження і приведе до буму цін на
активи.
Хоча макропруденційна політика на інструментальному рівні і
заснована мікропруденційному регулюванні, необхідно пам’ятати, що
макропруденційне регулювання поєднано зі стійкістю фінансової системи
та зі зниженням ризиків у реальному секторі економіці, тобто
інтенсифікація макроекономічної стійкості на противагу розповсюдження
ендогенних та екзогенних шоків. Ідея макропруденційної політики
полягає в тому, щоб розробити набір принципів та правил, які можуть
зменшити внесок кожної установи в загальний системний ризик і, таким
чином, згладити фінансовий цикл (тобто, зниження системних ризиків, які
за своєю суттю накопичується в бумі, які мають руйнівні наслідки в фазі
спаду). Мета макропруденційного регулювання полягає в зменшенні
амплітуди фінансового циклу і сполученого з ним системного ризику
[7, с. 12]. Застосування інструментарію макропруденційної політики може
призводити до «небажаних» ефектів в грошово-кредитній політиці,
наприклад, використання контрциклічного капітального буферу та
левериджу може допомогти підвищити фінансову стійкість інститутів,
стримати зростання банківського кредитного плеча та сповільнити темпи
зростання балансу у відповідь на низькі ставки рефінансування [6, с. 30];
LTV (ліміти на співвідношення суми кредиту та вартості його
забезпечення) можуть зменшити ціни на активи, в той час коли грошовакредитна політика навпаки адаптована до зростання цін на активи.
Макропруденційна політика через обмеження на кредитні потоки
впливає на рівень інфляції та рівень виробництва. Динамічні буфери
капіталу підвищують стійкість банківської системи, при правильному
налаштуванні та консолідуванні з грошово-кредитною політикою
пом’якшують глибину спаду та підтримують кредитування. Але при
такому взаємозв’язку між двома політиками, необхідно зазначити, що
макропруденційна політика має більш точні цілі та інструменти її
досягнення. Згідно з правилом Тінбергена, мета фінансової стабільності
повинна застосовуватись разом з необхідним інструментарієм, однак цілі
та інструменти макропруденційної та грошово-кредитної політики
контрарні. Діагностуючи системний ризик центральний банк приймає
рішення щодо застосування макропруденційних інструментів без
прив’язки до процентних ставок, тобто незалежно від грошово-кредитної
політики. Розширення мандату центрального банку при прийнятті рішень
щодо застосування окремих макропруденційних інструментів є приводом
дискусії, чи повинен макропруденційний орган підпорядковуватися
центральному банку, чи бути концептуально незалежним [8, с. 22;
9, с. 195], відсутність єдиної позиції щодо співіснування нових
розширених форм незалежності центральних банків в умовах нової
фінансової стабільності. В Бельгії, Греції, Португалії, Нідерландів
макропруденційний орган підпорядковується центральному банку.
41

У Франції, Німеччині, Італії, Австрії, Естонії створена рада, яка більшістю
голосів приймає рішення щодо застосування макропруденційних
інструментів.
Ступінь незалежності центрального банку впливає на настройку
макропруденційного надзору при створенні регулюючого органу та інших
системних інститутів, координує грошово-кредитну політику, яка
встановлює загальні умови, які впливають на попит і пропозицію кредиту.
В якості основного монетарного режиму НБУ використовує більш
вузький механізм – трагетування інфляції, контролюючи таргет. Однак
ступень та рівень накопичення системного ризику в фінансовому секторі,
який безпосередньо впливає на фінансову стабільність, не розраховується.
В той же час макропруденційний нагляд та застосування
макропруденційних інструментів є пріоритетом в Європейському Союзі,
як на національному, так і на рівні Союзу. Отже застосування нових
макрофінансових інструментів може доповнити існуючу монетарну
політику, обмежити проциклічність фінансової системи та знизити
макроекономічну волатильність.
Макропруденційна політика відносно нове явище в практиці
державного регулювання, яка допомагає знизити накопичення загроз та
пом’якшити наслідки несприятливих циклів шляхом заохочення
накопичення буферів. Національному Банку України належить змістити
стратегічний акцент до нової політики фінансової стабільності та
підсилити
монетарну
політику
сучасними
макропруденційним
інструментами. Але разом з перевагами необхідно також відокремити і
ризики пов’язані з діяльністю макропруденційної політики:
- керівнику макропруденційного органу доведеться застосовувати
санкції або навіть ініціювати зміни у податкове законодавство [10, с. 23],
взаємодія з урядом необхідна для того щоб санкції та/або податки були
стягнуті.
- виникнення конфлікту інтересів стосовно слабких банків які
підвищують рівень накопичення системного ризику. Реструктуризація
банків, являє собою «дороге задоволення», в наслідок виникає конфлікт
інтересів стосовно резолюції неплатоспроможних банків. Розділення
управлінських структур, які приймають рішення є необхідною умовою
щодо запобігання фінансового або податкового панування над грошовокредитною політикою.
в
кризові
моменти
виникає
суперечність
цілей
між
макропруденційною та грошово-кредитною політикою через суміжні
механізми передачі в фінансовій системі, але механізми цієї напруги ще не
були досліджені.
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MODERN FEATURES OF INFOCOMMUNICATION INDUSTRY
IN THE NATIONAL ECONOMY
«Infocommunication» – a term introduced into circulation in the process of
interpenetration (convergence) of computer and telecommunication networks, is
the inextricable link of information and telecommunication technologies in the
creation of information and its subsequent exchange [1]. In this case, under the
infocomm industry need to understand the industry, bringing together actors,
providers of telecommunications services and other types of information
services.
«The emergence and formation of the infocomm industry was the result of
research and development activities of international companies, introduced to
the market a completely new services – cellular, satellite, broadband and
Internet. To maintain the competitiveness of the company are active innovation
policy and systematically bringing to market new services. It is also significant
that in the last few years has changed the emphasis of competition within the
infocomm industry, he has moved into the sphere of the provision of additional
services and sales promotion for the conquest of new market segments» [2].
One of the most common ways of optimization of innovative activity in modern
conditions is a competitive company policies aimed at cooperation and
cooperation with competitors.
Analyzing the global trends in the development of info-communications can
be concluded that the ICT industry of the national economy in today's evolving
world of information can only be viewed as a regional segment of the global
information space. National market has great potential. Sustained high growth,
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high market capacity, consolidation of regional companies contribute to the
growth of investment attractiveness for foreign telecom companies. But the
specificity of the existing national market: the diversity of government policies
with respect to alternative and traditional telecom operators, the small number
of manufacturers of telecommunications equipment, the difference in the levels
of development of the regions of the country – risks creating additional
conditions for foreign investors [1]. At the same time, further development of
the market is impossible without investment.
In today's national economic role of natural monopolies is expressed in the
exclusive right to carry out its production and sales activities in the economic
system is to implement a vital function for society. Infocommunication
industry, being a natural monopoly, which is characterized by high barriers to
entry, low elasticity of demand, but most importantly, the network nature of the
organization of the market, the existence of an integrated system of extended
space networks, by means of which the provision of certain services, has a high
economic and social significance. Her reform was to compensate for the costs
of reform in a competitive environment and a new system of management,
increase profitability, and provide the necessary volume of communication
services at optimal rates for all categories of consumers [1].
But not all of these objectives were achieved. A feature of the provision of
information and communication services is that the production process to create
complete communication services for the transmission of information from the
outgoing to the incoming caller requires the simultaneous participation of a
plurality of business entities, each of which is on the site performs part of the
work, the network gives it character. Therefore, the final results of individual
companies may differ from the final results of the production chain.
Administrative and economic independence of telecoms gives them the right to
organize the production process for maintenance of equipment and the
provision of telecommunications services to customers in accordance with the
plan agreed with the appropriate level of the hierarchy in the system [2].
In the context of the emergence of many business entities need to consider
the possible directions of the strategy for the successful functioning of the
infocomm industry [1]. It is, first of all, necessary reorganization of the
backbone of the industry, the formation of effective industrial markets through
appropriate licensing policies and policies for allocation of frequency spectrum;
transition to conventional techniques in the world of the tariff regulation of
public telecommunications services; concept development to support national
productions in the area of info-communications; government support for largescale rapid spread of terminal equipment for the Internet, the program creates
conditions for accelerated development of the Internet in all areas, including the
creation of mechanisms for universal service.
Features of development of industry and telecommunications have caused
such a problem in the area of regulation, as the definition of the boundaries of
the functioning and development of info-communication providers. By the
properties of distributed network and virtual organizations, territorial and
administrative subordination, it is impossible to clearly define where the line
organization and the external environment [2].
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Currently, global infocommunication industry is undergoing revolutionary
changes. Continuous development of information and communication
technologies, new vehicles and communications equipment to give network
operators new challenges in terms of maintaining standard quality
communication services [1]. The growing competition in the field of infocommunications, deregulation and de-monopolization of services markets
encourage both recognized and new operators look for ways to more rapid
introduction of new services and reduce their costs.
That is why the process of globalization of the economy through the
development of information and communication technologies makes it possible
to move towards new forms and principles of the regulation, to carry out
positive changes in governance structures, production and corporate culture,
establish new production and economic contacts with foreign partners, to
participate in the specialized information databases, which makes it possible to
effectively make strategic decisions on the management of the organization.
This particular branch of communication and information technologies in the
nature of the cause of network management and the need for coordination
functions from a single center.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
В последнее время сотрудничество государства и частного сектора
получило интенсивное развитие во многих странах. Причина такого
взаимодействия состоит в недостаточности инвестиционных ресурсов,
необходимых для ускорения процесса создания новшеств. Альянс между
государством и частным сектором, с одной стороны, – это путь к
расширению альтернативных источников финансирования, а с другой –
способ получения максимальных выгод от вложенных средств.
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Окружающая бизнес-среда не всегда имеет возможность стимулировать
производство инновационных продуктов, поэтому государство, используя
свои преимущества, становится не только инвестором, но и гарантом
создания благоприятных условий развития инновационной сферы.
Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), как правило,
используется в европейских странах для создания инфраструктурных
объектов.
По
мнению
экспертов,
объекты
инновационной
инфраструктуры являются не только драйвером экономического роста, но
и инструментом государственной политики в области науки, технологии и
занятости населения [1].
Существует мнение, что объекты инновационной инфраструктуры в
отдельности можно рассматривать как «инновационную систему в
уменьшенном масштабе», исходя из того, что каждый из них
предназначен для посредничества в трансфере технологий и научных
знаний частному бизнесу [2].
Самым распространенным видом инфраструктурных объектов является
инкубатор. В широком смысле инкубатор – это физическое пространство,
на территории которого предоставляется определенный набор услуг для
небольших компаний [3]. Принципиальным отличием инкубатора от
других, более крупных объектов инновационной инфраструктуры
является то, что он нацелен на поддержку малых компаний с высоким
потенциалом роста, которые находятся на начальном этапе своей
деятельности. Удачным примером ГЧП в этом контексте является
Израильская программа технологических инкубаторов.
По мнению экспертов ОЭСР и Всемирного банка, существует
повышенный риск функционирования инкубатора, поскольку из десяти
инновационных проектов в среднем только один оказывается успешным
[4]. Однако иные результаты наблюдаются в развивающихся странах, где
«выживаемость» компаний в инкубаторах составляет свыше 90%, тогда как
вне инкубационного процесса такого успеха добиваются только 50% [5].
Одним из наиболее крупных объектов инновационного процесса
является технологический парк, который признается наиболее
эффективной формой интеграции образования, науки и производства. По
мнению Международной ассоциации научных парков (International
Association of Scientific Parks), научный парк – это организация под
управлением профессиональной компании, цель которой состоит в
обеспечении роста благосостояния сообщества посредством продвижения
культуры инноваций и повышения конкурентоспособности находящихся
на данной территории частных компаний и научных учреждений [6].
В настоящее время успешные научные парки превращаются в научные
города, где сосредоточены по несколько исследовательских кластеров,
вузы, государственные учреждения по поддержке инноваций. Такие
объекты с успехом функционируют во Франции, Испании, Швейцарии.
Как следующий этап в развитии модели технопарка следует
рассматривать создание технологических инновационных центров
(Великобритания).
47

Государство может выступать инициатором создания новых
исследовательских центров. Чаще всего это происходит с целью
активизации взаимодействия между академическим и промышленным
секторами;
проведения
междисциплинарных
исследований;
стимулирования экономического развития регионов и т.д. Например, во
Франции Министерством исследований было инициировано создание
41 центра технологических исследований – Equipes de recherché
technologique (ERT). Базой для функционирования таких центров стали
государственные университеты. Цель поддержки – научные исследования
в области промышленного производства.
В последнее время наблюдается развитие сетевых форм взаимодействия
между университетами, бизнесом, государственными научными
организациями в странах ОЭСР. Во многом это связано с усилением
тенденций глобализации научной и технологической деятельности. Этому
также способствовали специальные меры государственной политики,
направленные на развитие инновационных сетей, которые представляют
собой системы связей между участниками инновационной деятельности.
Одним из примеров инновационных сетей являются Сообщества
Фарадея в Великобритании (Faraday Partnerships), где формируются
альянсы различных организаций и институтов, включающих
исследовательские и технологические организации, университеты,
профессиональные институты, торговые ассоциации и фирмы. Цель
альянсов состоит в повышении конкурентоспособности промышленности
Великобритании
путем
использования
результатов
научноисследовательской деятельности и трансфера технологий.
Два других типа инфраструктурных объектов – кластеры и особые
экономически зоны – в меньшей степени по сравнению с парками
относятся к объектам инновационной инфраструктуры, хотя
определенную поддержку инновационному процессу они все же
оказывают. Примером развития кластеров является программа Kind/Knet,
реализуемая в Австрии. Цель, преследуемая при создании таких центров,
состоит в том, чтобы сконцентрировать исследовательские усилия
нескольких участников (предприятий, университетов, государственных
лабораторий и т.д.), работающих в одной сфере, для осуществления
технической экспертизы и последующем продвижении и распространении
знаний о результатах исследований среди действующих и создающихся
компаний.
Одним из направлений ГЧП в инновационной сфере является участие
государства в развитии системы венчурного финансирования. В данном
случае поддержка осуществляется через бизнес-посредников. Например, в
Израиле была инициирована программа Yozma, которая стала толчком
развития венчурной индустрии. Как результат, созданная государственная
инвестиционная компания, по мнению экспертов, стала «фондом фондов».
Капитал этой компании был положен в основу формирования
10 инвестиционных фондов. При этом собственность государства
составляла только 40%. Таким образом, управление фондами
осуществлялось с преимуществом частного бизнеса. При этом на
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вложенный государством 1 доллар приходилось 1,5 доллара вложений
частного сектора.
Необходимость государственного участия в инновационных процессах
обусловлена объективными причинами, связанными с особенностями
инновационной деятельности как объекта для инвестирования средств
частного капитала. Однако в Украине этот процесс не получил своего
развития. Причин такого положения достаточно. Прежде всего, они
связаны с существованием высоких проектных рисков; неготовностью
власти вступать в партнерские отношения с частным бизнесом;
несовершенством нормативно-правовой базы, регулирующей партнерские
отношения межу государством и частным сектором; недостаточностью
опыта, квалификации и знаний в этой области и др. При всех негативных
обстоятельствах процесс развития ГЧП в Украине набирает силу.
Подтверждением этому является принятие нового Закона Украины
«О государственно-частном партнерстве», проведение соответствующих
семинаров для государственных служащих, приглашение иностранных
консультантов и др.
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МЕГАІНСТИТУТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Кожне громадське суспільство будує свою стратегію на визначенні
цінностей, які забезпечують мотивацію, цільові установки людей,
сприяють активізації їх дій, особливо в кризисних ситуаціях, коли
виникає потреба в мобілізації духовних сил всього народу. Цінності
закріплюються у певних інститутах, які узгоджують та координують
спільні дії людей та спрямовані на захист, збереження та розвиток як
окремої людини та суспільства в цілому. Інститути – є результатом
тісного спільного існування людей, завдяки яким вони розуміють один
одного та дізнаються чого бажають від них оточуючі. В суспільстві
завжди існують два типи інститутів. Перший тип закріплює стагнаційні
тенденції – небажання здійснювати зусилля на подолання ризику,
блокує людську заповзятливість та ініціативність, стримує розвиток
здібностей та талантів. Інститути стагнації стимулюють халтурні,
халявні шляхи збагачення та самоствердження. Такі інститути блокують
впровадження нового та сучасного типу господарювання. Другий тип
інститутів забезпечує суспільну модернізацію шляхом адаптації
людських дій до постійних змін природних та соціальних умов
господарювання, що завжди призводить до економічного успіху.
Особливе місце в інституційному середовищі займають мегаінститути
модернізації та соціально-економічного прогресу. Мегаінститути – це
набір історично обумовлених правил та угод, що формуються на основі
стохастичних взаємодій між суб’єктами та забезпечують конкретний
спосіб відтворення, виживання та розвиток суспільства. Мегаінститути
надають суспільству особливі цивілізаційні ознаки та визначають
порядок функціонування формальних (законодавчих) та неформальних
(традиційних) інституцій. Особливість мегаінститутів полягає в тому,
що вони функціонують на основі принципів, що виходять за межі
безпосередніх потреб та орієнтуються на придбання суспільством
нового якісного стану. Кожний з мегаінститутів виконує свою роль в
модернізації суспільства.
Фундаментальним мегаінститутом суспільства є довіра, яка
забезпечує певний рівень впевненості в позитивних наслідках дій інших
людей та дозволяє приймати рішення в умовах невизначеності та
ризику. Процес розвитку довіри передбачає зміну її форм – від довіри
до людей, побудовану на особистісних зобов’язаннях, до довіри до
відчужених систем (грошей, законів, політичних символів тощо).
Суб’єкти в більш довірчих суспільствах використовують менше
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ресурсів на захист своїх прав власності через економію податкових
платежів, хабарів, тримання приватних служб охорони. Сьогодні в
українському суспільстві існує негативний баланс довіри до основних
владних інституцій. Майже 80% населення України не довіряє
Верховній Раді, уряду, міським радам, правоохоронним органам.
Низький рівень довіри до фінансових установ ставить перепони
інноваціям, оскільки інвестиції стають менш дохідними та більш
ризикованими, а доступ до банківських ресурсів значно вище.
До мегаінститутів суспільства відноситься інститут власності, який
історично спонукав суб’єктів до раціональної поведінки та забезпечував
розвиток найбільш ефективних способів господарювання. Власність
історично виникала та завжди функціонує як спільно-розділений
механізм володіння ресурсами та результатами. Саме баланс спільних та
індивідуальних інтересів призводить до виникнення різних форм
власності – від приватних до суспільних. Сьогодні найактуальнішим
механізмом реалізації спільно-розділеного характеру власності стає
інститут державно-приватного партнерства, який дозволяє реформувати
власність з метою її більш органічного включення до ринкової системи
та виступає повноцінною альтернативою приватизації життєво
важливих (стратегічних) економічних об’єктів. У відносини державноприватного партнерства держава вступає як суб’єкт, який одночасно є
носієм публічно-правових та громадянсько-правових повноважень.
В цьому разі відбувається не просте поєднання ресурсів, а унікальна
конфігурацію інтересів та відповідних повноважень партнерів,
наслідком якої є взаємно посилюючий ефект суспільної дії. Інститут
державно-приватного партнерства сприяє підвищенню рівня суспільноекономічної довіри в суспільстві за рахунок того, що громадяни
отримують можливість користуватися більш якісними послугами
соціального характеру за розумними цінами.
До мегаінститутів модернізації, що сприяють розвитку довіри та
власності відносять: парламент, раціональну бюрократію, незалежний
суд, академічну та університетську науку, незалежні засоби масової
інформації. Парламент спрямовує свою діяльність на прийняття законів,
що повинні збільшувати продуктивність спільної діяльності всіх
суб’єктів економіки, а не реалізувати потреби окремих суспільних груп
(найчастіше фінансових кланів). Академічна та університетська наука
генерує новації, а не вирішує поточні проблеми політичної влади.
Раціональна бюрократія виступає в якості ефективного регулятора, що
строго виконує встановлені правила соціальних взаємодій, порушення
яких припиняє незалежна судова влада. Незалежні засоби масової
інформації створюють транспарентність суспільних відносин, що стає
умовою зростання довіри до діяльності всіх громадських інституцій.
Важливою функцією інститутів модернізації є систематичне
нарощування гуманістичних тенденцій (людської шляхетності) та таких
цінностей, як чесність, професіоналізм, відповідальність, гідність,
солідарність.
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Мегаінститути набувають реальної сили через політику (національну,
регіональну, місцеву) – сукупність усвідомлених дій, що спрямовані на
упорядкованість суспільних дій в будь-якій сфері відносин. Погана
політика може зруйнувати нормальні як цінності, так і мегаінститути.
Серед різноманітних моделей розвитку люди обирають найкорисніші та
найефективніші варіанти політичних рішень. Такий відбір здійснюється
двома шляхами. Перший – це усвідомлений та цілеспрямований відбір,
на основі моделювання цих процесів та їх відтворенні в реальному
житті, що робиться новаторами політичного розвитку. Інший – це
стихійний відбір, що здійснюється в результаті конкурентної боротьби,
в якій перемагають інноватори, що змогли здійснити більш ефективні
інновації. Найкраще, коли політичні дії здійснюються шляхом
соціального проектування та моделювання суспільних змін, що дозволяє
уникнути серйозних конфліктів та протиріч.
Загальною умовою формування громадського суспільства стає
механізм спеціального соціального конструювання, проектний початок
якого побудовано відповідно до ідеї свободи та справедливості. Свобода
людини реалізується, перш за все, в його природних правах (right),
тобто не від’ємних від нього принципів і можливостей, що не залежать
від суспільних відносин (бажань та потреб інших людей). В той час як
суспільне право (law) означає об’єктивну волю, що визначає ступінь
свободи і рівності, що дозволяє реалізувати основну цінність
суспільства – виживання та відтворення як окремої людини, так і
суспільства в цілому. Право як основний регулятор спільних дій,
вимагає від окремих людей орієнтуватися на основний критерій –
справедливість, яка віддзеркалює основні цінності суспільства, що
забезпечують його самовиживання (самозбереження та відтворення).
Справедливим стає будь-яка діяльність людини при умові, що вона
співвідноситься з правом, а значить не загрожує існуванню суспільства.
Політика формування механізму підтримки в суспільстві певного рівня
соціальної справедливості повинен бути адекватним досягнутому рівню
багатства суспільства.
Таким чином, мегаінститути громадського суспільства формуються на
основі інституційних проектів держави (що реалізується на основі
здійснення законодавчої та виконавчої практики), які повинні бути
спрямовані на створення інститутів модернізації, що передбачає
існування таких фундаментальних основ суспільства як довіра,
суспільно-розподілені
відносини
власності,
реалізація
яких
здійснюються через парламент, раціональну бюрократію, незалежний
суд, академічну та університетську науку, незалежні засоби масової
інформації. Виконання того чи іншого інституційного проекту, як на
державному, так і місцевому рівні, повинно пройти експертизу на
відповідність основним критеріям мегаінститутів – забезпечення
свободи, рівності та справедливості.
Перспективи модернізації суспільства в багато в чому залежать від
збільшення довіри до інститутів влади завдяки зростанню їх
відповідальності та забезпечення транспарентності в їх роботі.
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Законодавчо-правова діяльність держави повинна будуватися на
основі спеціального соціального конструювання інститутів модернізації
на основі реалізації спільно-розділеного характеру власності, що
дозволить досягнути балансу індивідуальних та спільних інтересів.
Особливу увагу слід приділяти пошуку форм та способів реалізації
інституту державно-приватного партнерства. На державному рівні
повинні бути розроблені законодавчо-правові моделі такого
партнерства. В той час як на місцевому рівні повинні складатися
конкретні способи такого партнерства.
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Сучасні умови соціально-економічного розвитку Європейського Союзу
потребують пошуку нових підходів і принципів, що можуть забезпечити
підвищення рівня конкурентоспроможності та досягнення економічного
зростання.
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Зарубіжний досвід публічно-приватного партнерства в інноваційній
сфері свідчить, що в моделі взаємодії держави та бізнес-структур в
інноваційному процесі роль приватного сектора полягає в розробці
технологій на основі власних досліджень та в ринковому освоєнні
інновацій, а роль держави – у сприянні виробництву фундаментального
знання й комплексу технологій стратегічного характеру, а також у
створенні інфраструктури та сприятливих інституціональних умов для
інноваційної діяльності приватних компаній.
Забезпечення інноваційного розвитку є пріоритетним завданням органів
управління Європейського Союзу після прийняття Лісабонської стратегії у
2000 році. До ключової серед ініціатив Стратегії соціально-економічного
розвитку Євросоюзу на період до 2020 року «Європа 2020: Стратегія
інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання» відноситься
«Інноваційний Союз», мета якої полягає у створенні сприятливих умов для
досліджень та інновацій, удосконаленні доступу до фінансування задля того,
щоб новаторські ідеї перетворювалися на товари та послуги, які
забезпечують економічне зростання та створюють робочі місця. Реалізацією
Стратегії передбачається зростання частки витрат на НДДКР до 3% ВВП [1].
У 2014 р. стартувала рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020» із загальним бюджетом до 2020 р. понад 70 млрд євро.
Горизонт 2020 об’єднує Рамкову програму з досліджень та інноваційного
розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій
(СІР) та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ). Рамкова
програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» розділяється на
три компоненти: передова наука (24,3 млрд євро), індустріальне лідерство
(17 млрд євро) та відповідь на соціальні виклики (31 млрд євро) [2].
У програмі «Горизонт 2020» мають діяти 2 види проектів: дослідницькі та
проекти, близькі до інноваційного ринку. У загальному бюджеті ЄС
частка витрат на дослідження та інновації має зрости до 8,5% у 2020 р.
порівняно з 6,7% у 2013 р. [3, с. 10].
Ефективна технологічна модернізація промисловості в країнах ЄС має
здійснюватися при застосуванні механізмів публічно-приватного
партнерства. Серед країн ЄС на дослідницькі програми з розрахунку на
душу населення найбільше відраховуються у Фінляндії (93 євро), Данії
(85 євро) та Швеції (84 євро). Частка Данії в 2007–2011 рр. становила 2,3%
загальних коштів Євросоюзу, виділених на дослідницькі програми
(у 2003–2006 рр. – 2,38%) [3, с. 55].
Сутність механізму публічно-приватного партнерства полягає у
впровадженні стратегії налагодження і підтримки діалогу між державою і
приватним сектором. Так, для прикладу, Королівською податковою та
митною службою у Великобританії видано низку інформаційних
документів з питань застосування пільг на корпоративний податок у
відношенні доходів, пов'язаних з інноваційною діяльністю. Така співпраця
призвела до введення податкових пільг, прозорості та ефективності
регулювання відповідних відносин [4, с. 4].
Характерною рисою інноваційної політики Німеччини є визначення
основного інструменту фінансової підтримки досліджень та інноваційної
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діяльності з боку держави. Саме держава відіграє активну роль у напрямі
наукових досліджень: до 80% науково-дослідницької діяльності вищих
навчальних закладів здійснюється за рахунок фінансування з грантів п’яти
великих наукових товариств. Крім цього, уряд здійснює фінансову
підтримку розвитку довгострокових і ризикових досліджень у ключових
галузях науково-технічної та виробничо-господарської діяльності.
У Німеччині для ініціаторів створення фондів ризикового капіталу
застосовуються податкові пільги до 50% [4, с. 5].
За прогнозом Європейської Комісії «Світ у 2025 році», «при сохранении
современных тенденций к 2025 году США и европейские страны утратят
научно-техническое и технологическое лидерство, уступив его азиатским
странам». Зокрема, США та європейські країни втратять лідерство за
таким показником, як інвестиції в НДДКР, – питома вага Китаю та Індії в
сукупному обсязі світових інвестицій складатиме 20%. У 2010 р.
ефективність НДДКР у США на 49% перевищувала країни ЄС за такими
ключовими показниками, як вплив на економіку, у тому числі за обсягом
доходів від реалізації ліцензій і патентів – на 222%; кількістю спільних
статей дослідників, які фінансуються з державних і приватних джерел, –
на 94%; обсягом витрат на НДДКР за рахунок коштів приватного
сектору – на 61%; кількістю статей у співавторстві в міжнародних
виданнях – на 46%; обсягом експорту медичних і наукоємних товарів – на
25%; кількість докторських ступенів – на 14% [5, с. 6, 8].
Для стимулювання державної підтримки інновацій у країнах ЄС
доцільно впровадження механізму фінансового забезпечення: пряме
фінансування інноваційних підприємств (гранти, позики на пільгових
умовах, інші програми фінансування); податкові пільги інноваційним
підприємствам; фінансова підтримка венчурних підприємств в
інноваційних сферах [4, с. 11–12].
Серед податкових пільг виділяються знижки на прибуток у розмірі
капіталовкладень у нове устаткування, знижки з податку на прибуток у
розмірі витрат на НДДКР, створення за рахунок прибутку фондів
спеціального призначення, неоподатковуваних податком, обкладення
прибутку за зниженими ставками, віднесення до поточних витрат на
окремі види обладнання. Наприклад, для бельгійських компаній розмір
податкової знижки становить 13,5% [6].
У Великобританії до ключового механізму державної підтримки
розвитку науки і високих технологій відноситься застосування податкових
пільг для організацій, що займаються дослідженнями і розробками. Розмір
пільги залежить від розміру компанії і становить: 150% від витрат на
дослідження і розробки для малих і середніх компаній; 125% від витрат на
дослідження і розробки для великих компаній. Додатково компанії мають
право користуватися прискореною амортизацією щодо окремого виду
придбаних основних засобів, які використовуються для досліджень і
розробок. До основного заходу, спрямованого на заохочення проведення
досліджень, відносяться податкові відрахування на дослідження (30% від
витрат підприємства на НДДКР у межах 100 млн євро, плюс 5% від витрат
понад цієї суми). Також передбачаються податкові пільги з витрат на
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патенти. У відношенні до ряду підприємств встановлюється особливий
податковий режим [4, с. 3-4, 8].
Центром європейських політичних досліджень за результатами
опитування у лютому – березні 2011 р., визначено наступні механізми
фінансового забезпечення інноваційного розвитку промисловості в ЄС:
74,1% респондентів вважають, що ЄС і урядам країн, які до нього входять,
слід вживати додаткові заходи для стимулювання попиту на інновації;
40,7% – відзначають більш широке використання податкового
стимулювання інновацій, наприклад, податкові кредити; 33,3% опитаних
стверджують щодо використання фіскального стимулювання інновацій,
наприклад, за рахунок надання податкових пільг або повернення
сплачених податків споживачам нових технологій [5, с. 28–29].
На думку Н. Раджу, Д. Прабху [7, с. 156], «Для впровадження та
підтримки ініціатив гіперспівпраці компаніям доцільно здійснити
наступні кроки: запровадження функції оцінювання інновацій, сутність
якої полягає у визначенні, сприянні та підтримці партнерств компанії із
зовнішніми
інноваторами
(постачальниками,
підприємцями,
університетами, гравцями соціального сектору); підвищення внутрішньої
швидкості компанії, що означає зменшення бюрократії та спрощення
процесів на стадіях розробки, виробництва та впровадження; захист та
монетизація інтелектуального капіталу».
Із зарубіжного досвіду, урядами держав-членів ЄС приділяється значна
увага проведенню ефективної фінансової політики у науково-технічній та
інноваційній сфері на принципах публічно-приватного партнерства, де
основними цілями є реалізація збалансованого комплексу заходів в рамках
інноваційної політики, створення ефективних механізмів стимулювання
технологічної модернізації всіх галузей промисловості.
Удосконалення інноваційної політики в країнах ЄС відбувається за
такими основними напрямами, як координація та оцінка інтегрованої
інноваційної політики; удосконалення політики в галузі державних
наукових досліджень, комерціалізації та розвитку малих і середніх
інноваційних компаній; технологічна політика.
У рамках реалізації інноваційної політики в багатьох країнах більшого
значення набувають створення системи регулярного моніторингу стану
інноваційної системи, а також оцінки результативності та ефективності
реалізації як окремих напрямів інноваційної політики, так і загальної
інноваційної стратегії в цілому. Для цього розробляються нові та сучасні
методи оцінки цільових програм у сфері інноваційної політики з
урахуванням оцінки конкурентоспроможності наукових досліджень та їх
внеску до соціально-економічного розвитку країни.
Політика наукових досліджень реалізується за наступними напрямами:
збільшення і підвищення ефективності фінансування наукових досліджень
з боку держави; раціоналізація і підвищення ефективності управління
системою
державних
науково-дослідних
організацій;
розвиток
дослідницької функції провідних університетів, інженерної освіти.
У рамках фінансування інноваційної діяльності та підтримки компаній
державами надається пряма фінансова підтримка перспективних проектів
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з розробки нових продуктів і технологій між декількома компаніями або з
придбанням сучасних технологій.
З досвіду країн ЄС, розвиток інноваційної складової економіки
формується індивідуально для кожної країни, проте в кожному
конкретному випадку може бути прийнято до уваги позитивно
зарекомендовані підходи, використано окремі ефективні заходи, що
успішно впроваджуються в різних країнах ЄС. Цікавим є досвід
Німеччини з просування інноваційних товарів і послуг на зовнішні ринки.
У Швейцарії створено умови для комерційного впровадження результатів
НДДКР та інновацій.
До фінансових механізмів публічно-приватного партнерства в сфері
інноваційного розвитку промисловості у країнах Європейського Союзу
відносяться: право державних науково-дослідних інститутів бути
учасниками (акціонерами, засновниками) комерційних інноваційних
компаній; стимулювання створення спільних підприємств науковими
інститутами
та
бізнес-структурами;
стимулювання
застосування
інноваційних технологій на рівні малих і середніх підприємств, а також
діяльності організацій-посередників між бізнесом і творцями інноваційних
технологій; підтримка технопарків і технологічних інкубаторів; пряме
фінансування інноваційних підприємств (гранти, позики на пільгових
умовах, інші програми фінансування); фінансова підтримка венчурних
підприємств в інноваційних сферах; стимулювання патентування; підтримка
авторів-розробників за допомогою додаткових виплат працівникам при
комерційному використанні з винаходів; дозвіл державним службовцям –
співробітникам державних науково-дослідних інститутів – брати участь у
комерційній діяльності з впровадження наукових розробок (праця за
сумісництвом, володіння акціями, участь в управлінні компаніями);
податкові пільги інноваційним підприємствам; віднесення інноваційної
політики до компетенції спеціально створених державних органів;
інформаційна та методична підтримка учасників інноваційної діяльності
(створення інформаційних ресурсів щодо порядку отримання грантів,
створення спеціальних банків даних запатентованих винаходів).
Створення сприятливих фінансових умов для розвитку та підвищення
ефективності інноваційної діяльності є пріоритетним завданням державної
промислової політики в країнах ЄС на засадах публічно-приватного
партнерства.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Останнім часом у світовій практиці все більше уваги приділяється
можливості залучення до управління об’єктами державної та комунальної
власності приватного сектору, з яким пов’язується можливість підвищити
ефективність функціонування підприємств, що виробляють комунальні
послуги, залучити до господарства додаткові фінансові ресурси,
впровадити новітні технології та сучасний досвід менеджменту приватних
компаній.
Вкрай актуальним зазначене питання є і для України, житловокомунальне господарство якої характеризується застосуванням застарілих
методів управління, незадовільним технічним станом цілісних майнових
комплексів, низькою якістю послуг. Основними причинами необхідності
активізації використання механізмів державно-приватного партнерства є
гостра нестача фінансових ресурсів підприємств внаслідок їхньої
збиткової діяльності та обмеженість державного і місцевих бюджетів.
Зарубіжний досвід свідчить про наявність наступних основних моделей
управління комунальними службами: англосаксонської, французької,
німецької. Англосаксонська модель заснована на принципах введення
конкуренції усюди, де можливо, розробленні чітких короткотермінових
контрактів та створенні контролюючих органів, які стежать за виконанням
цих угод. Такої політики англійці додержувалися під час здійснення
приватизації служб водо-, електро- та газопостачання, транспорту,
вивезення сміття. На відміну від цього, у Франції спеціалізований орган
регулювання відсутній, натомість основна роль віддається місцевій владі,
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яка наділена широкими повноваженнями та співпрацює із приватними та
змішаними підприємствами. Характерним у Франції є те, що місцева
влада незначно втручається у роботу комунальних служб, додержуючись
принципу довіри. У Німеччині також вагома роль належить місцевим
органам, які заключають контракти із муніципальними підприємствами
[1, с. 19-55].
Найбільший досвід застосування різноманітних форм співпраці
суспільного та приватного секторів накопичено у Франції, яка є однією з
перших країн, що залучила приватний сектор до управління
водопостачанням і водовідведенням. Так, адміністративні округи і
муніципалітети країни несуть юридичну відповідальність за управління
понад 12 тис. водопровідно-каналізаційних об’єктів і мають право
вибирати належний метод їхньої експлуатації. Станом на середину
дев’яностих років, 75% міського населення (понад 40 млн. мешканців)
підключено до систем постачання питної води, які експлуатуються
приватними фірмами, і 40% населення користуються аналогічними
послугами водовідведення [2, с. 40].
Серед аргументів застосування партнерства державного та приватних
секторів розглядаються: зведення ролі держави до виконання традиційно
державних функцій (регулювання економіки та перерозподіл у соціальній
сфері), визнання високої ефективності приватного управління та, головне,
можливість вирішити проблеми дефіциту бюджетів на основі залучення
приватного капіталу. Хоча французька модель передбачає самоокупність
приватних операторів та надання їм ексклюзивних прав, з метою
дотримання під час такого партнерства інтересів громадськості, місцева
влада укладає відповідні контракти, якими визначаються вимоги щодо
якості, технічні та санітарні норми, вимоги безперервності надання
послуг, рівності доступу споживачів, тарифи та таке інше. При цьому
влада бере на себе зобов’язання використовувати в інтересах приватного
оператора права органів влади [3, с. 123 -131].
На території Європейського Союзу державно-приватне партнерство
розглядається як Public Private Partnership (PPP), тобто публічно-приватне
партнерство, яке Європейською комісією визначається як «передавання
приватному сектору частини повноважень, відповідальності та ризиків
щодо реалізації інвестиційних проектів, які традиційно впроваджувалися
чи фінансувалися публічним сектором» або як «система відносин між
органом публічної влади (управління) та приватною організацією, у якій
останній надається більша роль у плануванні, фінансуванні та реалізації
певної послуги для населення, аніж при використанні традиційних
процедур співпраці (наприклад, тендеру), і менша, аніж при використанні
механізму приватизації. При цьому, захист державних та комунальних
інтересів гарантується через інституційні основи, положення нормативних
актів та укладених договорів» [4, с. 19-55].
Інтерес до державно-приватного партнерства в Україні на державному
рівні проявляється лише останнім часом, про що свідчить прийнятий
Закон України № 2404–VІ «Про державно-приватне партнерство»,
відповідно до якого під державно-приватним партнерством розуміється
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співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим,
територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади
та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та
юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що
здійснюється на основі договору в порядку, установленому цим Законом
та іншими законодавчими актами [5].
Аналіз цього закону [5] виявив, що ним передбачена можливість
укладання договорів не тільки державою (Кабінетом Міністрів України та
уповноважених ним центральних чи місцевих органів виконавчої влади
або суб’єктів господарювання, що діють на основі державної форми
власності), але також органами місцевого самоврядування та/або
територіальною громадою. При цьому органи місцевого самоврядування
зможуть самостійно вирішувати питання щодо визначення переліку
об’єктів комунальної власності, відносно яких доцільно використовувати
можливі форми партнерства з приватним партнером, а також умови
проведення конкурсів.
Отже застосування механізмів партнерства із приватним сектором (на
основі договорів концесії; оренди; лізингу; на довірче управління та інших
договорів) стане можливим і по відношенню до об’єктів комунальної
інфраструктури. При цьому визначається, що передача об’єктів державної
або комунальної власності приватному партнерові для виконання
договору не передбачає перехід права власності на ці об’єкти до
приватного партнера, такі об’єкти протягом реалізації проекту не
підлягають приватизації, а створене приватним партнером за договором
майно відноситься до державної або комунальної власності.
Крім зазначеного, досить важливим є закріплення положень про
загальні умови проведення конкурсів та укладання договорів в рамках
державно-приватного партнерства з обов’язковим аналізом економічних
та фінансових аспектів реалізації проекту, соціальних наслідків, аналізу
ризиків, а також про державний контроль та державні гарантії. Серед
гарантій звертають на себе умови про недопустимість погіршення змінами
до законодавства умов реалізації проектів в рамках партнерства,
невтручання у діяльність приватного оператора з боку державних органів
та органів місцевого самоврядування, збереження умов укладених
договорів протягом всього строку їх дії тощо. З нашої точки зору, це
повинно сприяти розширенню інтересу приватних операторів до
комунального сектору міських господарств, оскільки у них з’явиться
впевненість у можливості досягти очікуваних результатів.
Але ж реалізація механізмів державно-приватного партнерства на
практиці може бути пов’язана з певними проблемами, серед яких зокрема,
можемо виділити: втрату контролю над діяльністю приватного оператора;
погіршення якості комунальних послуг; збільшення бюджетних витрат.
Для того щоб уникнути цих негативів, необхідні висока кваліфікація
представників місцевих органів влади, відповідні закони та чітко
прописані механізми їх реалізації. За таких умов можна розраховувати на
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позитивні наслідки державно-приватного партнерства. Сьогодні ж не
вистачає методологічної бази.
Таким чином, для того, щоб державно-приватне партнерство могло бути
реалізоване в комунальному господарстві нашої держави, необхідним є
формування певних інституціональних умов. До таких умов можемо
віднести: визначення вимог, яким повинні відповідати оператори, що
бажають увійти в зазначену галузь, зокрема: щодо доказів його фінансової
забезпеченості, доказів його можливості здійснення діяльності з
експлуатації; впровадження проектної форми реалізації намічених планів;
обґрунтування органів місцевого самоврядування вибору форми
залучення приватного сектора; впровадження ефективної системи
контролю, з боку органів місцевого самоврядування, за виконанням
приватними операторами поточних функцій та інвестиційних зобов’язань;
розробка вимог до системи звітності приватного оператора; залучення до
прийняття рішень щодо передачі об’єктів комунальної інфраструктури
приватному сектору громадськості, а також визначення періодичності та
видів громадського контролю; розробка і впровадження механізму
визначення відповідальності представників приватного сектора за
спричинення своїми діями або бездіяльністю збитків майну
територіальних громад, і навпаки, визначення у зв’язку з цим прийнятного
для обох сторін механізму повернення вкладених коштів.
Але щодо впровадженням державно-приватного партнерства в
комунальне господарство України ситуація поки що складна. Для того
щоб таке партнерство змогло ефективно функціонувати в нашій країні,
необхідні певні інституціональні зміни, пов’язані перш за все зі
створенням законодавчої платформи для реалізації подібних проектів.
Список використаної літератури:
1. Доминик Лоррэн Городское хозяйство, рынок и политический фактор //
Частное финансирование коммунальных служб и отраслей инфраструктуры.
Французский опыт / Под руководством Клода Мартинана. – Международный
экономический
отдел
Министерства
благоустройства
территории,
строительства и транспорта Франции. – 1995. – С. 19-55.
2. Варіанти залучення приватного сектора у сферу комунальних послуг в
Україні: інформаційний бюлетень. – К.: ПАДКО, Агентство США з
міжнародного розвитку, 2012. – 43 с.
3. Мишель Кордье Прямое или делегированное управление сетями
водоснабжения и канализации? // Частное финансирование коммунальных
служб и отраслей инфраструктуры. Французский опыт / Под руководством
Клода Мартинана. – Международный экономический отдел Министерства
благоустройства территории, строительства и транспорта Франции. – 1995. –
С. 123-131.
4. Жан-Пьер Джиан Разделение обязательств и рисков между партнерами //
Частное финансирование коммунальных служб и отраслей инфраструктуры.
Французский опыт / Под руководством Клода Мартинана. – Международный
экономический
отдел
Министерства
благоустройства
территории,
строительства и транспорта Франции. – 1995. – С. 19-55.
61

5. Закон України «Про державно – приватне партнерства в Україні» від
1 липня 2010 року № 2404–VІ [Електронний ресурс]: офіційне Інтернетпредставництво
Президента
України.
–
Режим
доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/12134.html

Котенко Т.М.
головний економіст відділу соціальної інфраструктури,
Інститут демографії і соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Національної академії наук України,
м. Київ, Україна
ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
Ефективність та результативність рекреаційної та туристичної
діяльності, що підтримує стабільне економічне зростання, створює робочі
місця, забезпечує доходи та надходження до державного і місцевих
бюджетів, можливо досягти лише завдяки постійному активному
просуванню місцевого продукту на внутрішній та міжнародний
туристичні ринки. Нині потребують подальшого вивчення питання
регулювання українського ринку туристично-рекреаційних послуг,
підвищення
конкурентоспроможності
національних
виробників
туристичного продукту, а також їх виходу на світовий ринок туристичнорекреаційних послуг.
Для сталого розвитку рекреації та туризму держава повинна
заохочувати рекреаційну та туристичну діяльність в країні в цілому,
створюючи для цього відповідні економічні та політичні умови,
підтримуючи свій загальний імідж як туристично-рекреаційної країни,
зокрема фінансуючи масштабні закордонні та національні РR–акції.
В рамках таких акцій можливе сприяння певним територіям у
рекламуванні їх як привабливих для рекреації та туризму місцевостей,
самі ж регіони також мають брати активну участь у своєму рекламуванні
як на національному, так і на міжнародному ринках, враховуючи
посилення процесів глобалізації. Все це вимагає закладення відповідних
коштів на таку діяльність не тільки в державному, але й в місцевих
бюджетах.
Залучення відпочиваючих та туристів на відповідні території
рекреаційно-туристичного призначення не має бути виключною турботою
туристично-рекреаційних підприємств, як це є у більшості випадків зараз
в Україні. Особи, що відпочивають, оздоровлюються або подорожують,
незалежно від тривалості, споживають послуги не лише певного
туристично-рекреаційного підприємства та інших підприємств сфери
послуг певної місцевості, але й користуються вигодами, які надаються
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органами місцевої влади: це – охорона правопорядку, громадський
транспорт та дорожна інфраструктура, водо- і теплопостачання,
каналізація, служби охорони здоров’я, озеленення міст. Надання
різноманітних рекреаційно-туристичних послуг високої якості, створення
атмосфери доброзичливості та відчуття безпеки туристами впливають на
збільшення рекреаційно-туристичного потоку. І чим більше (але до певної
межі) ці потоки – тим краще бо це сприяє зростанню добробуту місцевого
населення через працезабезпечення місцевих мешканців і зростання
ділової активності, а також збільшенню надходжень до місцевих
бюджетів.
В останні роки, внаслідок поступального розвитку міжнародного
співробітництва у сфері туризму, кількість в’їзних (іноземних) туристів,
які відвідують Україну, зростала лише до 2013 р. Так, у 2012 р. Україну
відвідали 270 тис. в’їзних (іноземних) туристів (8,9% туристів,
обслугованих ліцензіатами), у 2013 р. – 232 тис. (відповідно 6,7%), тоді як
у 2014 р. – лише 17 тис. (відповідно 0,7%). Поступово збільшувався обсяг
внутрішнього туризму також до 2013 р.: у 2012 р. – 774 тис. осіб (25,8%
туристів, обслугованих ліцензіатами), у 2013 р. – 703 тис. (відповідно
20,4%), у 2014 р. – лише 323 тис. (відповідно 13,3%) [1, с. 467]. Такі
тенденції засвідчують вплив зовнішніх чинників на формування та
функціонування національного туристичного ринку, зокрема таких як:
економічна та політична стабільність держави, її участь в міжнародних
організаціях різного рівня та типу, характер двосторонніх відносин,
ступінь інтегрованості в світогосподарську систему, а також моду та
імідж. Рівень розвитку національної індустрії туризму та рекреації
визначається здатністю задовольняти потреби кожної категорії споживачів
відповідно до їх національних споживчих стандартів за параметрами
відповідності кількісних і якісних ознак пропонованого туристичного
продукту світовим (регіональним) стандартам, кон’юнктурі зовнішніх
ринків [2].
Збільшення обсягів в’їзного та внутрішнього туризму і рекреації
позитивно
впливає
як
на
розвиток
туристично-рекреаційної
інфраструктури України, сприяючи збереженню та стимулюючи
модернізацію мережі об’єктів готельного господарства та санаторнокурортних закладів, так і на забезпечення зайнятості населення. В 2014 р.
4572 закладів рекреації і туризму надавали послуги 5,4 млн. осіб, з них
552 тис. іноземцям (10,2%), отримавши 6578,5 млн. грн. доходів від
наданих послуг. В 2644 підприємствах готельного господарства
обслуговано 3,8 млн. приїжджих (70,3% відвідувачів), в т. ч. іноземців –
527 тис., або 13,8% від загальної кількості приїжджих. Найбільше готелів
та аналогічних закладів розміщення концентрується в Львівській (273),
Одеській (235), Закарпатській (229 од.), Івано-Франківській (212 од.)
областях, м. Києві (157) та Дніпропетровській (146 од.) області.
В 1928 санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку оздоровлено
1,6 млн. осіб, в т. ч. іноземців – 24,4 тис., або 1,5% від загальної кількості
обслугованих осіб. Найбільше оздоровлено осіб у семи регіонах України:
Дніпропетровська (14,6%), Одеська (13,0%), Запорізька (11,1%), Львівська
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(10,6%), Херсонська (7,1%), Миколаївська (6,4%), Закарпатська (4,9%)
області [3, с. 11, 52-53].
В рекреації і туризмі сконцентрований великий потенціал медичних,
управлінських кадрів, допоміжних працівників, зайнятих в обслуговуванні
рекреаційного і туристського потоку. В 2014 р. в туристичній і
рекреаційній індустрії було зайнято 78,4 тис. осіб, в т. ч. в готелях та
аналогічних закладах розміщування – 26,6 тис. осіб (33,9%), в санаторнокурортних і оздоровчих закладах – 51,8 тис. осіб (66,1%).
До негативних чинників, які впливають на туристично-рекреаційні
потоки в умовах глобалізації ринку туристичних послуг належать:
– невідповідність якісних характеристик (у тому числі рівня
комфортності) та організаційно-економічних механізмів функціонування
туристично-рекреаційної інфраструктури міжнародним нормам і
стандартам;
– неефективність механізмів регулювання цін на туристськоекскурсійні, санаторно-курортні й готельні послуги, рівень та динаміка
яких повинні визначатися стратегією пожвавлення індустрії оздоровлення
та відпочинку;
– низький рівень маркетингових досліджень у сфері туристськоекскурсійної та санаторно-курортної діяльності;
– слабкість її інформаційно-рекламного забезпечення на внутрішньому
і особливо зовнішньому ринках тощо.
Подальший розвиток послуг туризму та різних форм рекреації має
вагоме значення для диверсифікації економічної діяльності. Прогресуючі
структурні зміни в економіці та розширення міжнародних контактів
сприяють пожвавленню цього сектору послуг. Оскільки розвиток туризму
і рекреації є вагомим чинником зростання рівня зайнятості (особливо в
сільській місцевості), збільшення доходів як місцевих, так і державного
бюджетів, покращення добробуту населення, то передбачається:
– реалізація цільових програм з розширення мережі об’єктів дозвілля і
відпочинку, реставрації історико-культурних пам’яток, створення
супутньої інфраструктури, яка сприяє нарощуванню обсягів надання
туристично-рекреаційних послуг (зокрема, автотуризму – об’єктів
автосервісу, автомобільних доріг, закладів торгівлі та ресторанного
господарства тощо);
– створення єдиної системи управління туристично-рекреаційною
інфраструктурою, а також стандартів надання туристично-рекреаційних
(туристсько-екскурсійних, санаторно-курортних і готельних) послуг,
удосконалення механізмів контролю за їх дотриманням;
– упровадження дієвих механізмів фінансування відпочинку
малозабезпечених громадян, дітей та інвалідів;
– стимулювання розвитку підприємництва в рекреації та туризмі,
розбудови та модернізації матеріальної і техніко-технологічної бази
туристично-рекреаційної інфраструктури, а також мережі об’єктів з
обслуговування рекреантів і туристів у супутніх видах економічної
діяльності у напрямку наближення їх до міжнародних стандартів;
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– формування ефективних механізмів інвестування туристичної і
курортної сфер, а також системи пільгового кредитування будівництва
нових санаторно-курортних і туристичних об’єктів;
– посилення та систематизація на загальнодержавному рівні діяльності
з рекламування туристично-рекреаційних ресурсів і послуг, створення
електронного банку даних щодо туристичних і санаторно-курортних
послуг (маршрутів, об’єктів, закладів, природно-рекреаційних ресурсів,
історико-культурних пам’яток, транспортних та інших супутніх послуг із
зазначенням цін), у т. ч. порталів у інформаційному просторі Інтернет;
– пропагування сучасних форм туризму і рекреації;
– вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників туристично-рекреаційної сфери, розвиток
наукових досліджень у галузі курортної справи і туризму.
Розвитку внутрішнього і в’їзного туризму України, підвищенню
конкурентоспроможності національного туристичного продукту на
світовому ринку туристично-рекреаційних послуг в умовах глобалізації
мають сприяти наступні основні заходи щодо управління туристичнорекреаційними потоками: подальше вдосконалення нормативно-правової
бази функціонування суб’єктів господарювання з надання рекреаційних,
туристичних і супутніх (у т. ч. транспортних, побутових) послуг;
розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг за рахунок
спеціалізованого туризму та окремих медичних послуг з діагностики,
профілактики і лікування захворювань; нарощування мережі курортнотуристичних закладів, готелів, платних лікувально-оздоровчих центрів;
проведення тендерів на право виділення територій під рекреаційну
забудову з пайовою участю держави, яка передбачає розвиток інженерної
та загальнокурортної інфраструктури.
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕК УКРАЇНИ
Розвиток паливно-енергетичного комплексу України відбувається з
урахуванням не тільки внутрішніх соціально-економічних умов, але й
тенденцій в світовій енергетиці. Зростаючі потреби в енергетичних
ресурсах зумовлюють збільшення обсягів виробництва енергетичних
видів палива, але при цьому зростає й роль відновлювальних джерел
енергії. Обмеженість покладів енергетичних видів палива стимулює
впровадження енергоефективних та енергозбережувальних технологій, що
вимагає додаткових інвестиційних ресурсів, тому поширення практики
застосування державно-приватного партнерства в паливно-енергетичному
комплексі в сучасних умовах набуває особливої значущості.
Загальні правові, економічні та організаційні засади функціонування
інституту державно-приватного партнерства в Україні визначаються
Законом України «Про державно-приватне партнерство» [3]. Головним
органом в системі центральних органів виконавчої влади, на який
покладено функції формування та реалізації державної політики в сфері
державно-приватного партнерства є Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України.
Доцільно відзначити, що державно-приватне партнерство можна
розглядати у якості одного зі стимулюючих механізмів розвитку
інвестиційної діяльності, останнє визначено як один з чинників реалізації
реформи в сфері дерегуляції та розвитку підприємництва відповідно до
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [4]. Разом із цим, створення
сприятливого інвестиційного клімату через механізми державноприватного партнерства особливо відмічається у проекті Нової
енергетичної стратегії України [2], що в умовах посилення національної
енергетичної безпеки стає вельми актуальним.
В цілому, враховуючи європейський вектор розвитку та інтеграцію до
Європейського Союзу, передбачену Угодою про асоціацію між Україною
та ЄС [5], розвиток державно-приватного партнерства сприятиме
вирішенню проблеми підвищення ефективності функціонування
державного сектору економіки. Слід зазначити, що залучення приватних
партнерів до участі у програмах розвитку об’єктів державної власності в
країнах ЄС набуло поширення ще з 1990-х рр., зокрема, у Великобританії,
Франції, Німеччині, Італії, Іспанії. Досвід цих країн у розвитку державноприватного партнерства, відкриття іноземним компаніям доступу на
національний ринок, сприятимуть обміну кращими практиками та
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напрацюваннями при реалізації проектів в межах державно-приватного
партнерства.
Разом із тим слід підкреслити, що адаптація паливно-енергетичного
комплексу до нових умов функціонування вимагатиме більших зусиль та
політичної волі уряду. Енергетичний сектор України вже давно потребує
реформ, йдеться про те, що найбільш збиткова вугледобувна галузь
знаходиться у процесі трансформації вже більше 20-ти років, але
суттєвого покращення у галузі не відбулося. До останнього часу
вугледобувні підприємства державного сектору економіки виступали
найбільшим отримувачем державної допомоги у вигляді державної
підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної
вугільної продукції, розмір якої у 2013 р. склав 13,3 млрд грн, а в 2014 р. –
8,7 млрд грн, але вона не спроможна була покрити повністю збитки від
випуску товарної продукції, не кажучи вже про заходи з модернізації та
технічного переоснащення підприємств, які є запорукою для підвищення
ефективності їх функціонування. Не менше проблем спостерігається й у
енергетиці, зокрема, у тепловій, яка суттєво залежить від вугільної
промисловості і також потребує значних інвестицій для модернізації, у
тому числі на інноваційній основі.
В цілому, реформування енергетичного сектору виступає одним із
пріоритетних векторів, визначених Стратегією сталого розвитку
«Україна – 2020» [4]. Відповідно до проекту Нової енергетичної стратегії
України у якості головної мети розвитку енергетики України до 2020 р.
визначено забезпечення енергетичної безпеки, а також перехід до
енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання
енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій, що сприятиме
інтеграції в енергетичний простір ЄС [2]. При цьому підкреслюється
необхідність вирішення таких завдань, як створення сприятливого
інвестиційного
клімату
через
механізми
державно-приватного
партнерства, а також відмова від практики бюджетного сприяння
природним монополіям через фінансові інструменти. Останнє означає
необхідність припинення практики державної підтримки вугільної
промисловості, що цілком відповідає вимогам ринкової економіки та
ст. 262 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [5].
Отже, подальше функціонування підприємств вугільної промисловості
України вже не може залежати від державної підтримки, галузь має
остаточно пройти через процес трансформації та адаптуватися до умов
конкурентної ринкової економіки, хоча за нових умов є ймовірність, що
окремі підприємства зможуть отримувати державну дорогу, але вже на
умовах і з урахуванням положень Угоди про асоціацію. Так, ст. 262 п. 3
визначає певні умови, коли державна допомога не суперечить Угоді про
асоціацію [5].
Державно-приватне партнерство в цілому є відносно новим явищем для
української економіки, але виступає один з перспективних механізмів
розвитку паливно-енергетичного комплексу, що може бути застосованим
до вугледобувних підприємств та об’єктів електроенергетики.
Безпосередньо в Законі України «Про державно-приватне партнерство» [3]
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відзначається, що сфера його дії поширюється на пошук, розвідку родовищ
корисних копалин та їх видобування, крім тих, що здійснюються на умовах
угод про розподіл продукції, а також на виробництво, розподілення та
постачання електричної енергії. Разом із тим, чинним законодавством
передбачено можливість надання державної підтримки здійснення
державно-приватного партнерства у формі надання державних та місцевих
гарантій, а також шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи
місцевих бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та
місцевими програмами, а також в інших формах [3].
Слід зазначити, що на теперішній час основи державної політики
стосовно державно-приватного партнерства не знайшли свого
відображення у національному законодавстві. Так, відповідно до
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки»
[1]. передбачалося, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України разом із зацікавленими органами виконавчої влади буде
розроблено проект Закону України «Про Стратегію розвитку державноприватного партнерства в Україні», але досі такий законопроект не
розроблений. При цьому питання щодо розвитку паливно-енергетичного
комплексу із залученням механізмів державно-приватного партнерства
повинно виступати одним з найважливіших завдань поряд із розвитком
інфраструктури.
Державна політика в сфері державно-приватного партнерства має
засновуватися на таких принципах, як:
- формування законодавчої та нормативно-правової бази в сфері
державно-приватного партнерства;
- визначення пріоритетних сфер розвитку державно-приватного
партнерства;
- орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки;
- державна підтримка реалізації проектів державно-приватного
партнерства;
- створення умов для ефективного використання державно-приватного
партнерства та захисту інтересів учасників проектів;
- прозорість при прийнятті рішень щодо реалізації здійснення державноприватного партнерства;
- інформаційне забезпечення щодо державно-приватного партнерства;
- підготовка кадрів в сфері державно-приватного партнерства;
- реалізація заходів з перейняття та адаптації міжнародного досвіду в
сфері державно-приватного партнерства.
Таким чином, відсутність комплексного стратегічного уявлення про
розвиток державно-приватного партнерства в Україні гальмує його
застосування не тільки в паливно-енергетичному комплексі. Враховуючи
пріоритетність забезпечення енергетичної незалежності України,
формування ефективної законодавчої та нормативно-правової бази, яка
сприятиме поширенню практики державно-приватного партнерства, є
одним з основних завдань, реалізація якого спроможна забезпечити
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ефективний розвиток розвинутих країн світу базується на застосуванні
нових, альтернативних знань та методів управління кожною ланкою
господарства держави. За період незалежності України можна
спостерігати невизначеність та багатовекторність, інколи неузгодженість,
в управлінні стратегічними галузями господарства та економіки в цілому.
Лише за період 2010–2014 рр. частка України у світовому ВВП
скоротилася з 0,41 до 0,38%. Наприклад, у 1990 р. підприємствами
України забезпечувалося близько 1,3% від загальносвітового випуску
продукції. Отже, за останні 24 роки цей показник зменшився втричі [1].
У 1993–1997 рр. експорт України був сумірний з експортом Туреччини,
Польщі, Чеської Республіки. Впродовж 2011–2014 рр. він катастрофічно
скорочувався і наразі становить 25–30% від показників цих держав
(Польща – 218 млрд., Туреччина – 176, Чеська Республіка – 147, Україна –
52 млрд. дол. США) [2]. Зазначене дозволяє стверджувати, що необхідно
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активізувати продуктивні сили країни у правильному напряму за для
економічного зростання не лише в коротко – а і довготривалому періодах.
Станом на 2014 р. економічна ситуація в Україні дещо несприятлива та
значно поступається таким країнам-сусідам як Польща, Румунія,
Словаччина, Угорщина (табл. 1). На початку 90-х наша країна відзначалась
першістю в світі за видобутком залізної (13% від світового обсягу) та
марганцевої руди (40%), за виробництвом сталі вона займала п'яте місце в
світі (52,6 млн. т), також за обсягом випуску мінеральних добрив, вугілля; у
світовому виробництві сільськогосподарської продукції – сьоме місце у світі
за вирощуванням пшениці, п'яте місце – за обсягом валового збору жита,
шосте – за вирощуванням вівса, п'яте – ячменю, друге – цукрового буряка,
шосте – за виробництвом молока. Станом на 2014 р. із зазначеного переліку
ми зберегли та наростили лідерство у сфері АПК.
Таблиця 1
Показники економічного розвитку України
та окремих країн-сусідів, 2014 р.

Країни
Світ в
цілому:
Білорусь
Молдова
Польща
Росія
Румунія
Словаччина
Угорщина
Україна

ВВП на
Кількість
ВВП
душу
Експорт,
Імпорт, Інфляція,
населення, номінальне,
населення, млрд. дол. млрд. дол.
%
осіб, млн. млрд. дол.
тис. дол.
7,260,652

77,868,768

10,724

9,470
3,556
37,995
143,819
19,910
5,418
9,861
45,362

76,139
7,944
548,003
1,860,597
199,043
99,790
137,103
131,805

8,040
2,233
14,422
12,735
9,996
18,416
13,902
3,082

23,666,445 22,814,888
43,555
3,345
242,467
594,796
81,865
91,737
118,428
64,788

44,106
6,268
232,545
471,591
80,678
87,570
108,296
70,173

2,4
18,1
6,1
0,6
7,2
3,8
-0,2
3,1
14,7

Складено автором на основі [3]

За останні 10 років країна наростила аграрний експорт у 3,6 рази –
до 17 млрд. дол. Вага сільського господарства – більше третини загального
експорту та 12% в загальному обсязі ВВП. Аграрний експорт забезпечує
чисте надходження валюти в країну до 30 млн. дол. щодня. Україна посідає
перше місце у світі за експортом соняшникової олії, третє – за кукурудзою,
четверте – за експортом ячменю, сьоме та восьме – за соєю і курятиною
відповідно [4]. Зважаючи на зростання кількості населення та планеті та
загострення проблеми голоду, вітчизняна експортна орієнтація є доцільною,
але все таки носить сировинний характер.
Щодо торгівельних відносин із країнами світу, то у 2014 р. ЄС став
головним торговельним партнером України. Обсяг торгівлі товарами та
послугами між Україною та ЄС склався в обсязі 44 297,4 млн. дол. США
або 35,8% від загального обсягу торгівлі України. Експорт товарів та
послуг до країн ЄС за згаданий період становить 20 302,1 млн. дол. США
або 31,8% від загального обсягу експорту товарів та послуг України.
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В свою чергу, обсяг імпорту з країн ЄС сформувався у обсязі
23 995,3 млн. дол. США або 40,0% від загального обсягу імпорту в
Україну. З боку держав-членів ЄС основними торговельними партнерами
України у 2014 р. стали ФРН (17,9%), Польща (13,5%), Італія (9,3%),
Угорщина (7,0%), Великобританія (5,8%), Нідерланди (5,1%). Основна
частка українського експорту припадала на Польщу (13,6%), Італію
(12,7%), ФРН (10,2%). Поряд з цим, найбільше товарів і послуг
імпортовано з Німеччини (24,3%), Польщі (13,4%), Італії (6,5%),
Угорщини (6,4%) [5].
Зважаючи на світовий досвід, вкрай актуально розвивати
високотехнологічний сектор економіки. За даними Світового банку,
частка високотехнологічного експорту в країнах, де економіка швидко
зростає, досягає 40%, у розвинених країнах – 25. В Україні – лише 6%,
причому в останні роки спостерігається тенденція до зниження й цього
смішного показника. Виробництво в Україні високотехнологічної
продукції, яка створювалася на основі наукомістких знань, та її експорт
протягом останніх 18 років коливалися на рівні 5 %, тоді як, наприклад,
для Китаю цей показник за такий само відрізок часу зріс більше, ніж
удвічі – з 13 % до 27 % [6; 1].
За результатами досліджень, що проведені в НТУУ «КПІ», сформовано
набір топ-5 критичних чинників, що гальмують розвиток економіки
України [1]:
1) висока частка тіньового сектора в економіці країни (становить
близько 50 % і навіть відбувається тенденція до зростання на рівні 52% у
2015 р.);
2) масштаб корупції (повний масштаб корупції в 2014 р. досяг 14%
ВВП, або приблизно 30 млрд. дол. на рік);
3) зниження видатків державного бюджету, суттєве скорочення
дефіциту пенсійного фонду (у 2014 р. дефіцит коштів Пенсійного фонду
України склав 50,9 млрд. грн. (3,9% від ВВП);
4) зниження видатків бюджету країни, обслуговування державного
боргу (найбільші платежі перед МВФ та власниками державних облігацій
України будуть в 2016 р. – за позики, отримані ще в 2008–2010 рр.);
5) енергомісткість валового внутрішнього продукту (Україна
задовольняє свої потреби в природних енергоресурсах за рахунок
власного їх видобутку приблизно на 45%; при цьому енергомісткість ВВП
в Україні в 3–5 разів вища, ніж в економічно розвинених країнах).
Відповідно до напрацювань Інституту суспільно-економічних
досліджень (ІСЕД), сучасні галузі економіки України можна поділити
умовно на чотири категорії: стратегічні лідери, потенційні лідери, поточні
лідери і проблемні галузі. До першої належать, наприклад, комп'ютерне
програмування, виробництво машин і устаткування, до другої –
фармацевтична продукція і телекомунікації, до третьої – металургія,
сільське господарство, хімічне виробництво. Четверта категорія –
малоперспективні видобування вугілля чи виробництво текстилю. Товари
з першої та другої категорій формують український експорт наступальним
і залучають інвестиції [2]. Саме таким шляхом – знаходження
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перспективних сегментів і їх преференційного розвитку – розвивались
сусідні європейські країни і отримали позитивний результат.
Досить виправданим та обґрунтованим є пропозиції щодо формування
драйверів економіки України на різні часові горизонти – 2020 рр. та
2030 рр. (рис. 1).
Узагальнюючи викладені положення, варто наголосити на необхідності
активізації продуктивних сил країни, відповідно до наявних передумов, та
впровадженні стратегії розвитку країни на основі обґрунтованих
драйверів. Маючи високий природно-ресурсний, демографічний та
науково-технічний потенціали країна має перетворитись із сировинного
придатка на регіональний центр науково-технічного, інноваційного
розвитку.

Рис. 1. Головні кластери (драйвери)
економіки України 2020-2030 рр. [1, с. 129]
Список використаної літератури:
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довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад.
НАН України М. З. Згуровський //Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ефективність національної економіки залежить від відповідного
інституційного середовища яке спрямоване на формування дієвих
ринкових механізмів, розвиток інновацій та наукового потенціалу,
залучення інвестицій, створення ефективної законодавчої бази.
Г. Шмоллер стверджував, що не існує універсальних правил і норм,
придатних для всіх країн та всіх часів [1]. Отже, економіка України
повинна мати свою власну модель розвитку, з урахуванням історичного
розвитку країни, соціально-культурних особливостей нації та зарубіжного
досвіду.
На формування національної моделі економіки, її структуру впливають
ресурсні та інституціональні фактори. «За своєю природою ресурсні
фактори є об’єктивними та формують багатство нації. Обрання і дієвість
інституціональних факторів залежить від свідомого чи несвідомого
вибору суспільства» [2, с. 276]. Інституційне середовище представлено
певними правилами гри. За Д. Нортом, інституційне середовище – це
«сукупність основоположних політичних, соціальних і юридичних правил,
які утворюють базис для виробництва, обміну і розподілу» [3, с. 33].
О.Г. Чубарь під інституційним середовищем розуміє «сукупність
найважливіших фундаментальних соціальних, правових, політичних,
економічних, морально-етичних, культурних правил і норм, що
визначають поведінку та взаємовідносини у суспільстві, в тому числі між
суб’єктами господарювання і державою, і повинні бути спрямовані на
підвищення ефективності економіки та якості життя населення» [4, с. 100].
З нашої точки зору інституційне середовище представлено
формальними (економічними, політичними) та неформальними
інститутами.
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Економічні інститути сприяють інвестиційній та інноваційній
діяльності, розвитку виробництва, ефективному розподілу ресурсів,
економічному зростанню підприємств та держави, тощо. Основними
кількісними
показниками
діяльності
економічного
сегменту
інституційного середовища є ВВП, показники інфляції, безробіття, рівень
корупції, відсоткова ставка НБУ, середньомісячна заробітна плата по
країні, інноваційний індекс, індекс конкурентоспроможності та інші.
Політичні інститути через судову, виконавчу, законодавчу системи
опосередковано впливають на розвиток національної економіки. Діяльність
політичного сектора інституційного середовища визначають якісні
показники, зокрема: ефективність проведення виборчих процесів, якісний
склад державних органів управління, ефективність законодавчої бази тощо.
Крім зазначених формальних інститутів складовою інституційного
середовища є неформальні інститути. Неформальна складова інституційного
середовища визначається соціально-культурними чинниками розвитку
держави; морально-етичними правилами та нормами ведення бізнесу,
взаємодії суспільства та органів влади; політичною культурою.
Ю. В. Гайдай аналізуючи досвід представників західної економічної
думки, зробив висновок, що в інституційному середовищі західної
економіки економічні інститути мають значний вплив на економічне
зростання, а політичні інститути безпосередньо впливають на вибір та
побудову економічних інститутів. Серед основних критеріїв оцінки якості
інституційних одиниць науковці західної економічної думки виділяють:
– якість управління (рівень корупції, політичні права, ефективність
державного сектору, регуляторні норми);
– ступінь юридичного захисту прав приватної власності та їх виконання;
– межі повноважень політичних лідерів (інституційні та інші обов’язки,
що покладені на політичну еліту) [5].
Рівень розвитку інституційного середовища значно впливає на
економічне зростання держави. Таким чином, характеризуючи
інституційне середовище національної економіки доцільно акцентувати
увагу на проблемних напрямках розвитку інституційних складових, що
негативно впливають на ефективність національної економіки:
– неефективна державна політика підтримки та розвитку бізнесу:
основою формування даної політики повинен стати відкритий діалог між
державою та економічними суб’єктами бізнес-середовища, з метою
вироблення єдиної стратегії розвитку бізнес-середовища та національної
економіки, з урахуванням потреб та інтересів як держави так і суб’єктів
бізнес-середовища;
– наявність кризи збуту як на внутрішніх так і на зовнішніх ринках.
Укріплення позицій та вихід на нові ринки збуту можливе лише при
модернізації національних підприємств та оновленні технікотехнологічної бази виробництва, що позитивно буде впливати на якість
продукції (послуг) і конкурентоспроможність підприємств на
внутрішньому та зовнішньому ринках збуту;
– непривабливе інвестиційне середовище, що виникло внаслідок
нестабільної політичної та економічної ситуації в країні, неефективної і
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мінливої податкової політики, відсутності чіткої інвестиційної політики та
політики стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвесторів, що
призводить до відтоку іноземного капіталу, згортання інвестиційної
діяльності вітчизняних інвесторів, як результат нестача інвестиційних
ресурсів на внутрішньому ринку;
– адміністративні бар’єри та тіньова економіка: процедури відкриття,
закриття підприємств малого та середнього бізнесу, отримання різного
роду дозволів, ліцензій є ускладненими, проходження яких вимагає багато
часу. Зростання та посилення адміністративних бар’єрів підвищують
трансакційні витрати підприємства, в тому числі виникають трансакційні
витрати, що трансформуються в неофіційні платежі підприємства з
подолання адміністративних бар’єрів та призводить до зниження
рентабельності діяльності підприємства. Наведені чинники сприяють
розвитку тіньового сектора економіки, що негативно впливає на
економічне зростання країни;
– неефективна монетарна політика держави, зокрема, кредитна, валютна,
депозитна. Нестабільність фінансової системи призводить до коливань
валютних курсів, знеціненню національної валюти, відтоку депозитів;
– проблема дієздатності та непрозорості судової, законодавчої та
виконавчої влади, як наслідок, високі трансакційні витрати захисту прав
власності і прав учасників контрактної діяльності; недосконала
законодавча база ведення бізнесу; відсутність ефективної системи захисту
інвестиційних вкладень та прав інвесторів;
– слабка дієздатність та вплив на формування інституційного середовища
громадських організацій. Метою діяльності яких є захист інтересів
суспільства, знаходження консенсусу між потребами суспільства та
державою, підтримка та розвиток демократичного громадянського
суспільства.
На основі проведених досліджень доцільно зробити ряд висновків:
– інституційне середовище національної економіки представлене
сукупністю формальних та неформальних інститутів. Ефективний
розвиток національної економіки можливо досягти завдяки поєднанню та
розробки єдиної системи формальних та неформальних правил поведінки і
взаємодії господарюючих суб’єктів, держави, суспільства;
– інституційне середовище національної економіки має динамічну
природу. Воно змінюється та розвивається з урахуванням міжнародних
вимог та стандартів, потреб бізнесу і суспільства;
– наведені проблемні напрямки розвитку інституційних складових
свідчать про те, що Україна потребує інституційних перетворень. Провідну
роль у проведенні зазначених перетворень має відігравати держава;
– при формуванні ефективного інституційного середовища національної
економіки необхідно враховувати еволюційний розвиток країни взагалі, та
економіки зокрема, історичний розвиток суспільства, соціальнопсихологічні риси та ментальність населення країни, особливості
національної культури;
– позитивна динаміка розвитку національної економіки залежить від
інституційних факторів, а саме: чітких «правил гри» в бізнес-середовищі,
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з урахуванням потреб та інтересів підприємств, держави, вітчизняних та
іноземних інвесторів, суспільства; ефективності податкової, фінансової та
банківської систем; чітко визначених прав власності; прозорості та
відкритості державних органів влади; застосування морально-етичних
правил і норм ведення бізнесу та функціонування органів державної влади
на всіх рівнях управління; усвідомлення відповідальності за вчинки та
прийняті рішення як представниками бізнес-середовища, так і
представниками державних органів влади.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СИСТЕМЕ СОБСТВЕННОСТИ
В предыдущих работах автора изложены подходы к пониманию сути
системы «институт собственности», построению ее структуры [1] и
рассмотрению этой системы как общей ресурсной системы (система
собственности-ОРС) [2]. В данном контексте мы учитываем логикогносеологическую конструкцию взаимосвязи общего и особенного,
опираемся на концепции «бремени собственности», «неполных
собственников», «общего знания», используем схему исследования
управления общим ресурсом Э. Остром [3].
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При условии проведения в
Украине децентрализации
до местного уровня

Решение проблем коллективного действия в системе собственности – ОРС
Реализация принципов
проектирования
институциональных
изменений
и
соответствие
правил
критериям (табл. 1)

ИНДИВИДЫ



Местный уровень –
это уровень общины,
т. е. наиболее приближенный к
индивиду. Система собственности
территориальной общины и ее
членов является их общим ресурсом,
ОРС общины.

Внешний
надзор

СИСТЕМА НАДЗОРА

обеспечивает условия поддержания
степени соблюдения правил
на высоком уровне при низких затратах

Надежное обязательство
при условии:
1)
правила принимает большинство
индивидов, находящихся в том же
положении;
2)
ожидаемая долгосрочная чистая
выгода, получаемая как результат принятия
этой стратегии, превышает ожидаемую
долгосрочную чистую выгоду от следования
краткосрочной («доминантной») стратегии.

Преимущества данной
стратегии
и ее обеспечение

Способ получения информации о
выполнении правил

Взаимный
надзор

Способ передачи информации
о выполнении правил

Система
откалиброванных
санкций

Отпугивание
нарушителей
(предотвращение нарушений)

Интенсивный
мониторинг

Предотвращение
запуска
цепи
событий, при которой рост меры
нарушения
правил
порождает
дальнейшее
увеличение
меры
нарушения правил

Стабильные институциональные
договоренности и
индивидуальные
стратегии поддерживают друг
друга
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

 принимают решение
следовать согласованной
стратегии «я буду следовать
правилам – пока ты будешь»

 трансформируют
структуру своих
стимулов на различных
общественных площадках

Множество
организованных
индивидов:
 принимают
последовательные и
взаимосогласованные
решения,
учитывающие
обратную связь;
 формируют и
переформатируют те
самые ситуации, в
рамках которых
принимаются
индивидуальные
решения и в рамках
которых люди
сталкиваются с
последствиями
повседневных
действий

Осознанное следование согласованной
с действиями других стратегии, создание
институциональных установлений

Индивиды в состоянии
трансформировать
свои структуры (действие
внутренних факторов)

СТРАТЕГИЯ
ОБЩЕГО
ЗНАНИЯ

Внешние
агенты
инициируют изменения в
малых группах (действие
внешних факторов)

Приростная,
последовательно-поступательная
и
самотрансформирующаяся природа институционального предложения
(институциональное предпринимательство) в системе собственности
как основа масштабных институциональных изменений

Рис. 1. Схема институциональных изменений в системе собственности-ОРС
77

Таблица 1
Принципы проектирования институциональных изменений
в системе собственности-ОРС

Принцип
(как логическое
условие)
проектирования
1. Правовая
определенность
системы
собственности и ее
границ

Содержание

система собственности определена как общая
ресурсная система граждан государства, ее структура
формируется на основе соответствия административнотерриториальному делению страны, – что закреплено в
Конституции государства;

граждане страны осознают свою принадлежность к
системе собственности и к ее управлению как общим
ресурсом, заинтересованы в согласовании паттернов
присвоения и совместных действиях по обеспечению
воспроизводства принадлежащей им общей ресурсной
системы, поэтому их нормы дисконтирования низки

цели функционирования системы собственности
определяются как коллективные цели индивидов.
2. Применение
 исследование функционирования системы
методологии
собственности на основе концептуальных моделей и
системного анализа, методик оценивания систем;
оценки систем на
 информационные системы призваны помочь в
основе
решении информационных, логических и расчетных
качественных и
задач. Являясь основным инструментом обоснованности
количественных
управленческих решений информационные системы
шкал в
представляют собой сложные программно-аппаратные и
детерминированных, телекоммуникационные комплексы, выступают в
вероятностных и
качестве самостоятельного объекта исследования.
неопределенных
Теоретические основы информационного,
условиях,
лингвистического, математического, программного и
управления
других видов обеспечения распределенной обработки
системой
информации, построения баз данных, баз знаний,
собственности как
аналитических и других систем определяют
информационной
потенциальные возможности и ограничения
системы
информационных систем в целом.
3. Механизм

прямая встроенность правил конституционного,
управления
коллективного и операционального выбора и обратные
системой
связями между ними, т.е. прямая и обратная
собственности-ОРС встроенность правил;
является

механизмы функционирования отношений
встроенным
собственности и управления системой собственности
элементом в ее
формируют структуру институционального механизма
структуру
системы собственности-ОРС (встроенность механизмов
друг в друга [4])
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логической структура проблем собственности
4. Применение
отражает субстанциональную сущность собственности и
способа
структуру института собственности, зависит от конкретной
структурирования
проблем в решении конфигурации переменных, относящихся к физическому
миру, используемым правилам и характеристикам
вопросов
индивидов, вовлеченных в конкретную ситуацию;
собственности.

взаимосогласованные решения по двум классам
Соответствие
проблем: присвоения и обеспечения предложения,
правил,
подчиненность в принятии решений законам
ограничивающих
собственности и общественного развития;
присвоение и
 правила присвоения/обеспечения предложения
требующих
отражают специфические свойства территориальной
обеспечить
(региональной) системы собственности, зависящие от
необходимый
экономических и политических условий, культурных
уровень
стереотипов восприятия мира и др.;
предложения,
 правила отражают специфические свойства,
местным условиям
присущие конкретным ресурсам и приспособлены к
местным особенностям
5. Операциональные  правила проектируются на уровне территориальной
общины и приспособлены к конкретной местности;
правила
 индивиды принимают стратегии стабильного
проектируются и
кооперативного поведения и следования правилам без
меняются при
внешнего принуждения;
участии
 суждения индивидов подвержены общеизвестным
большинства
типам смещенности:
индивидов в
 индивиды придают потенциальным убыткам
порядке
больший вес, чем потенциальным выгодам;
коллективного
выбора, учитывается  индивиды будут в большей мере желать принятия
таких новых правил, которые ограничат их активность как
подверженность
присваивателей, если будут иметься явные свидетельства
индивидов к
деградации ресурса (актуально для Украины!);
смещенности в их
 индивиды уделяют больше внимания затратам,
суждениях
которые нужно нести немедленно, чем выгодам,
которые начинают приходить в будущем и
растягиваются во времени;
 индивиды склонны придавать больший вес
последним событиям по сравнению с событиями,
которые происходили ранее и значительно дальше от
настоящего дня;
 можно ожидать, что изменение правил произойдет
после нескольких относительно неудачных лет в
терминах продуктивности данной ресурсной системы и
не произойдет после ряда удачных лет;
 индивиды в меньшей степени склонны принимать
неизвестные им правила, чем правила, уже принятые
другими, находящимися в похожих обстоятельствах и
относительно которых уже известно, что они работают
относительно хорошо;
 выгоды и затраты от сохранения правил статус-кво
и от перехода на новые правила необязательно
воспринимаются всеми индивидами данного ОР
одинаково.
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6. Взаимосвязь
формального и
неформального в
системе надзора и
санкций

7. Управление
системой
собственности
осуществляется на
разных уровни
организации,
встроенных одна в
другую
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деятельность по надзору имеет публично-открытый
характер;

обязательный мониторинг и аудит системы
собственности с целью контроля за соответствием ее
функционирования законам собственности и
управлением как общей ресурсной системой общества;

принятие индивидами стратегии добровольного и
квазидобровольного следования правилам;

применение откалиброванных санкций, когда
тяжесть каждой конкретной меры соответствует тяжести
и контексту проступка;

некоторая избыточность системы внутреннего и
внешнего надзора и санкций, чтобы неспособность
какого-то одного механизма удержать от нарушения
правил не провоцировала к лавинообразному процессу
отказа от их выполнения. Механизм функционирования
отношений собственности структурирует
взаимодействие между людьми в отношениях
присвоения, одновременно ограничивая возможность
выбора для индивидов через действие экономического,
юридического, социального, политического, моральнопсихологического и идеологического механизмов
(отражает органическое единство соответствующих
сфер жизни человеческого общества), что также
усиливает избыточность надзора и влияет на
выполняемость правил;
 существование механизмов обсуждения и
разрешения вопросов собственности: легкий доступ к
местным низкозатратным площадкам разрешения
конфликтов (неформальный) и хорошо
функционирующий судебный механизм (формальный
механизм);

частные выгоды системы надзора: получение
информации, необходимой для принятия взаимносогласованной стратегии.

деятельность по управлению системой
собственности административно-территориальных
единиц государства осуществляется Агентствами по
управлению системой собственности, организованными
на уровнях региональной и национальной юрисдикции;

Продолжение таблицы 1
8. Управление
 правовая структура государства признает право
системой
собственников на самоорганизацию и организационные
собственности
единицы (которые могут входить в состав более
осуществляется на
крупных организационных единиц): на местах
разных уровни
функционируют ассоциации собственников; они
организации,
создают рабочие комитеты, которые представляют
встроенных одна в
интересы территориальной общины и входят в
другую
структуру Агентства по управлению системой
собственности регионального уровня. На уровне общин
через участие добровольных ассоциаций достигаются
соглашения, реализующие коллективный выбор и
достигается соответствие между правилами присвоения
и обеспечения;
 система управления опирается не на иерархические
отношения, а на создание институциональных
договоренностей по согласованию индивидуальных и
коллективных стратегий.
9.
 система собственности не является ни объектом
Полицентрические
централизованного владения, ни субъектом
взаимоотношения и централизованного регулирования, так как имеет место
управление в
как частная (индивидуальная и общественная) так и
системе
государственная деятельность;
собственности
 права собственности определены и защищены
правовыми регуляторами, функционирование системы
собственности обеспечивают эффективная судебная и
биржевая системы;
 территории управляются государственными
органами с ограниченными целями (например, органы
налогообложения обеспечивают сбор налогов), причем
это управление предполагает активное участие граждан
и их добровольных ассоциаций;
 механизмы разрешения конфликтов предоставляют
непрерывная юрисдикция суда и регулярные собрания
добровольных ассоциаций собственников.
10.
 трансформируемые сами себя институциональные
Институциональные изменения, осуществляемые в процессе
изменения
последовательных приращений и протекающие в
рассматриваются
благоприятных политических условиях;
как постепенный
 процесс институциональных изменений включает в
процесс
себя множество мелких шагов, каждый из которых
последовательных
характеризуется небольшими объемами начальных
приращений в
инвестиций;
благоприятных
 региональные и национальные правительства
политических
обеспечивают условия для расширения возможностей
условиях
членов территориальных общин осуществлять
эффективное институциональное проектирование.
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Окончание таблицы 1
11. Существенная

местный уровень – это уровень территориальной
мера автономии
общины, т. е. наиболее приближенный к индивиду.
местного уровня и
«Существенная мера» автономии местного уровня
использование
позволяет на этом уровне осуществлять
правила
институциональный выбор (включает
агрегирования в
конституциональный, коллективный и
ситуации
операциональный выбор) на основе использования
институционального правила агрегирования (в Украине «существенную
выбора
меру» автономии обеспечивает административная и
территориальная реформы);

в условиях автономии местного уровня и
закреплении в правилах институционального выбора
принципов и порядка функционирования системы
собственности-ОРС члены территориальных общин по
установленной процедуре выбирают свои собственные
правила, регулирующие отношения собственности в
пределах своей общины.

Изучая процессы самоорганизации и самоуправления в отношении
«малоразмерных» ОР Э. Остром пытается «идентифицировать базовые
принципы проектирования институтов… а также установить, как эти
базовые принципы влияют на склонности участников продолжать
инвестировать время и усилия в практику управления их ОР» [3, с. 67].
В системе собственности-ОРС все субъекты собственности (индивиды,
группы индивидов, общество), и прежде всего индивиды, являются
полными институциональными собственниками, т. е. проектировщиками
правил присвоения и управления этой системой, но должны быть
«ограничены» в выборе решений относительно использования своей
собственности законами собственности и общественного развития [2]. Мы
можем воспользоваться исследовательской схемой Э. Остром в
управлении системой собственности как общим ресурсом на местном
уровне (при условии осуществления в Украине административной и
территориальной реформ, в результате чего будут созданы
территориальные общины), так как нужно будет решать одни и те же
проблемы
–
проблемы
коллективного
действия.
Схема
институциональных изменений в системе собственности-ОРС приведена
на рис. 1, принципы их проектирования изложены в табл. 1 (разработаны
на основе принципов Э. Остром и ее эмпирических исследований [3], а
также собственных разработок автора).
Предложенный подход позволяет связать воедино процессы присвоения
в системе собственности-ОРС с процессами в ее управлении и
институциональным проектированием. Исследование базируется на
принципах методологическом институционализма и может представлять
собой теоретическую основу анализа мер экономической политики в
период трансформации социально-экономической системы Украины и
масштабного ее реформирования.
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ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ
У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Вирішення сучасних суспільних та економічних проблемних питань,
зумовлених євроінтеграційними намірами України, потребують суттєвих
трансформаційних перетворень, які забезпечать рівноправне становище
нашої держави у системі світогосподарських зв‘язків. Досвід розвинених
країн світу підтверджує, що сталий економічний розвиток будь-якої країни
залежить від ефективності процесу оновлення технологій, стимулювання
передачі наукових розробок із сфери знань у виробничу сферу, що
досягається за допомогою розвитку системи освіти, ринку інтелектуальної
власності, створення інноваційної інфраструктури. Отже, здійснення
інноваційних перетворень у вітчизняній економіці є стратегічним завданням
економічного розвитку нашої країни. Але впровадження інноваційних змін
неможливо без розуміння сутності самих інновацій.
Дослідженню сутності та розвитку інновацій присвячені праці багатьох
зарубіжних та вітчизняних науковців: Й. Шумпетера, Г. Барнетта,
Р. Мюллера, Б. Санто, Р. А. Фатхутдінова, И. В. Войтова,
Ю. Є. Атаманової, О. М. Вінника, В. В. Зянько, Л. Л. Антонюка,
М. І. Крупки, О.О. Лапко, М. В. Чорної та ін.
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Незважаючи на значний обсяг публікацій та досліджень в сфері
інновацій, науковцями і досі дискутується питання, що ж таке
«інновація».
В економічній теорії термін «інновація» вперше використав
Й. Шумпетер. Для пояснення механізму формування підприємницьких
циклів він використовує поняття «інновація», яке визначає як нову
виробничу функцію, що може бути виробництвом нового товару,
відкриттям нового ринку та впровадженням нових форм бізнесорганізацій [2, с. 84].
У своєму дослідженні Г. Барнетт визначає інновації як нові думки,
способи поведінки або предмети, що якісно відрізняються від попередніх
форм [3]. Деякі вчені розуміють інновацію як будь-яку зміну на
внутрішньому та зовнішньому ринках [4, с. 15], чи зміну системи щодо
зовнішнього середовища [5]. Автор погоджується з твердженням
В. В. Зянько, що нову думку не зовсім правильно називати інновацією, а
особливо, якщо вона існує лише у свідомості людини і ще не
сформульована нею, та не всяку зміну системи щодо певного середовища
можна назвати інновацією [6, с. 48]. На думку науковця, проста зміна
системи – це процес її нормального розвитку чи функціонування, а тому
таку зміну теж не можна вважати інновацією [6, с. 48].
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації – це
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери [7]. Законодавчо закріплене тлумачення інновацій змістовно
знаходить своє відображення у дослідженнях Атаманової Ю. Є. [8, с. 41]
та Войтова І. В. [9], які також розуміють інновації як нову або
удосконалену продукцію, технології, інші об‘єкти та організаційні
рішення, що забезпечують сильні конкурентні позиції господарюючих
суб‘єктів, економічний та соціальний ефект.
Деякі науковці ототожнюють поняття «інновація» та «нововведення».
Зокрема Крупка М. І. зазначає, що інновація – це нововведення,
використання якого призводить до якісних змін у виробництві з метою
отримання соціально-економічної вигоди (ефекту) [1, с. 22]. У роботі
Вінника О. М. інновації визначено як нововведення в галузі техніки,
технології, організації праці або управління, засноване на використанні
досягнень науки і передового досвіду [10, с. 37]. Однак, треба погодитись
з тим, що інновація – це не просто нововведення, а нова функція
виробництва [2, с. 84]. Інновація означає іншу якість засобів виробництва,
яка досягається не шляхом дрібних поліпшень старого устаткування чи
наявної організаційної схеми, а разом з ними, через введення нових
засобів виробництва чи систем його організації [11]. Тому, на думку
автора, не кожне нововведення можна назвати інновацією.
Представляючи інновацію як процес деякі науковці [12; 13] вказують,
що вона виникає з ідеї, що поступово перетворюється в реальний продукт
або рішення, використання або впровадження якого спричиняє певні
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зміни та вигоди. Так А. А. Пересада зазначає, що інновація – це процес
доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного
використання, що приносить дохід, а також пов‘язані з цим процесом
техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі [12].
О. М. Кундеус розуміє інновації як комплексний процес, котрий включає
в себе стадії: виникнення ідеї, її розроблення, впровадження в
конкретному продукті чи процесі, доведення до комерційного
використання і розповсюдження нового рішення, яке спричиняє якісні
зміни у виробництві з метою отримання соціально-економічної вигоди
[13, с. 9]. Теоретико-методологічні дослідження щодо природи інновацій,
які проводила Євростат та Організація економічного співробітництва і
розвитку, дозволили розробити «Керівництво зі збору та аналізу даних по
інноваціях», згідно з якими інновації – це введення в обіг будь-якого
нового або значно поліпшеного продукту (товару або послуги) або
процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу в
діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв’язках [14].
Схожу позицію, щодо тлумачення поняття «інновації» має Іванова В. В.,
що визначає його як сукупність знов створених і (або) поліпшених
товарів, послуг, процесів, ідей, методів, принципів, які мають практичне
застосування з метою отримання економічного, науково-технічного,
екологічного, соціального, інформаційного або іншого виду ефекту [15].
Перевагами визначень [14; 15] є акцентування уваги на різноманітті
інновацій та уточнення ступеня новизни, визначального для визнання
продуктів, методів або процесів інноваційними.
Багато вчених розуміють інновацію як результат: втілення новаторської
ідеї у певній предметній субстанції [6, с. 49]; впровадження новації з
метою зміни об‘єкта управління та отримання економічного або іншого
виду ефекту [15, с. 45]; розроблення та впровадження нової або
вдосконаленої технології, застосування якого дає можливість здобути
комплексний ефект [17]; кінцевих розробок зі створення принципово
нових продуктів, методів, засобів, процесів, проектів, систем в будь-якій
сфері діяльності підприємства, впровадження якого забезпечує йому
надприбуток [18].
Проведений огляд дефініцій поняття «інновація» дає можливість
виділити такі основні ознаки його визначення: як зміни, як нововведення,
як процесу, як об‘єкту, як результату. Отже, така відмінність в трактуванні
демонструє відсутність єдності у розумінні сутності інновацій. Це
говорить про багатогранність цього явища та необхідність його
подальшого дослідження з метою усунення невизначеності понятійного
апарату та певних складнощів в практичній діяльності.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
Питання співвідношення держави з ринковими механізмами особливо
активізувалися в умовах глобалізації та нестабільності, що охопили
світову економіку наприкінці першого десятиліття ХХІ ст. Виникла
необхідність посилення ролі державного фактора у ринковому механізмі,
однак спрямованої не на підкорення усіх волі держави, а як чинника
здійснення фундаментальних реформ. Тому сьогодні зміст державного
вливу все частіше акцентується не лише на реалізації безпосередніх
державно-владних та організаційно-правових заходів, але й на делегуванні
іншим суб’єктам державно-владних повноважень з метою впливу на
економічні процеси.
У такому контексті особливої уваги заслуговує визнаний багатьма
науковцями і практиками підхід, заснований на ідеї державно-приватного
партнерства (далі ДПП). Останнє у зарубіжній практиці трактується, поперше, як система відносин держави і бізнесу та інструмент економічного
і соціального розвитку на усіх рівнях та, по-друге, як конкретні проекти,
реалізовані спільно державними органами і приватними компаніями на
базі об’єктів державної і муніципальної власності [1]. Основними
принципами ДПП визнано: 1) пріоритетність інтересів держави;
2) ефективний розподіл ризиків між сторонами; 3) політична підтримка
держави; 4) прозорість; 5) рівноправність у відносинах між сторонами.
В Україні процеси ДПП беруть свій початок фактично із введенням у дію
Закону України „Про державно-приватне партнерство” [2], в якому були
визначені правові засади та основні принципи такого партнерства. На
сьогодні практика володіє досить широким переліком форм і видів ДПП.
Найпоширенішою формою співробітництва між державним та приватним
секторами є концесія, а також спільна діяльність. Так, станом на кінець
2014 р. на засадах ДДП реалізувалися 243 проекти, з яких 210 договорів
концесії та 33 договори про спільну діяльність. У розрізі окремих форм
власності, стосовно об’єктів державної власності: укладено 7 договорів
концесії та 15 договорів про спільну діяльність, а щодо об'єктів комунальної
власності – 203 договори концесії та 18 договорів про спільну діяльність в
основному у сфері надання житлово-комунальних послуг.
В той же час слід констатувати, що практичне застосування ДПП не
набуло достатнього розвитку в Україні, прикладів успішних інвестиційних
проектів на принципах ДПП практично немає. Свідченням тому, що
ефективність використання механізму ДПП у регіонах України перебуває на
досить низькому рівні є, насамперед, вкрай низька частка приватних
інвестицій. Вона становить не більше 10%, у той час як у розвинених країнах
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під час реалізації переважної більшості проектів ДПП її мінімум складає
25%. Тобто, за світовими стандартами такі проекти взагалі не можуть
вважатись державно-приватними [3]. Решту витрат за такими проектами
ДПП доводиться фінансувати з державного (або регіонального) бюджету.
Більшість проектів в Україні розроблено в галузі електроенергетики та
газопостачання. Позитивним є зростання кількості проектів зі створення
екологічних, відтворювальних енергетичних комплексів (вітрова,
геліоенергетика тощо). Водночас, реалізовано всього один проект у галузі
транспорту. Проекти ДПП майже не використовуються для реконструкції та
будівництва автомобільних доріг. Сьогодні немає жодного діючого
концесійного договору щодо побудови автомобільних шляхів. Не
зафіксовано випадків успішного залучення приватних інвестицій на засадах
ДПП до реалізації стратегічно важливих соціально-гуманітарних проектів
(у т.ч. у сфері освіти, охорони здоров’я, розвитку та підтримки культурноісторичної спадщини тощо). Це також суперечить світовим і регіональним
тенденціям, а тому є перспективним напрямком розвитку ДПП.
У 2012 р. “Програма розвитку державно-приватного партнерства” (проект
Агентства США з міжнародного розвитку) оприлюднила результати
дослідження рівня розуміння і обізнаності щодо ДДП в Україні. Базове
опитування показало, що тільки 35% респондентів коректно розуміють
сутність ДПП, а саме як проекту на засадах довгострокових відносин між
державними органами та приватними компаніями. При цьому найнижчий
рівень поінформованості спостерігається серед підприємців, найвищий –
серед представників місцевих органів влади [4]. Щодо державних органів, то
фахівцями зазначається недостатня фахова підготовка державних
службовців, які займаються питаннями ДПП, низький рівень їх мотивації
щодо пошуку та роботи з приватними інвесторами з метою започаткування
проектів на засадах ДПП.
Відзначається й недосконалість вітчизняної нормативно-правової бази.
До недоліків, зокрема, відносять не встановлення мінімальної частки
участі у проекті приватного партнера; виділяють труднощі з отриманням
приватним інвестором дозвільних документів та погоджень, необхідних
для виконання умов договору; відсутність норм, що існують у розвинених
країнах світу, а саме обговорення умов виплати приватним власникам
компенсацій у випадку невиконання державою своїх зобов’язань за
укладеними договорами, відшкодування різниці у тарифах тощо.
Серед недоліків нормативно-правової бази відзначається недостатнє
спрямування законодавчого регулювання на розвиток даного інституту.
Йдеться про недосконалість публічного адміністрування, нерозвиненість
його сучасних форм, відсутність системи економічної мотивації щодо
створення взаємовигідних умов для спільних проектів, які б зацікавили
приватні структури до тривалого співробітництва з державою [5, с. 97].
Продовжуючи оцінку розвитку ДПП та його окремих форм, слід
зазначити, що оцінити нинішній стан ДПП в Україні досить складно.
Офіційна систематизована інформація щодо ДПП фактично відсутня
окрім даних Світового банку та Міністерства економічного розвитку та
торгівлі України, що перешкоджає об’єктивній оцінці.
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Перспективи максимального використання зусиль і можливостей
співпраці держави і приватного сектора та їх трансформації у динамічний
поступальний розвиток національної економіки пов’язані із системним
оновленням державної політики щодо застосування окремих форм ДПП.
Вона має ґрунтуватися на врахуванні внутрішніх і зовнішніх факторів, що
її визначають, оптимальній взаємодії державних і приватних інститутів, а
також відповідних моніторингу й законодавчому забезпеченні.
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ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАПОРУКА
СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
В умовах сучасних тенденцій трансформаційних змін управління
національним господарством в різних країнах, зокрема і в Україні,
основною метою державної економічної політики повинне стати
ефективне досягнення перманентного та стабільного економічного,
соціального та культурного розвитку держави.
Розвиток національного господарства управляється та корегується не
тільки органами державної влади, але й спільнотами, адже в
національному господарстві діють господарчі суб’єкти, створені людьми.
Тому саме ефективна взаємодія самоорганізації та організації
національного господарства є запорукою надійного розвитку будь-якої
країни. Посилення ж спонтанних процесів однієї з компонент взаємодії
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впливають на дисбаланс системи в цілому і, як наслідок, визиваючи
дезорганізуючі фактори, призводять до деградації національного
господарства.
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
сьогодні в Україні із 3 340 державних підприємств – 45%
(1511 підприємств) є непрацюючими [2].
Нажаль, необхідно констатувати, що в Україні не сформовано
ефективних механізмів взаємодії держави і ринку. Зв’язки між державою,
ринком та суспільством є вкрай нестабільними, незбалансованими та не
відповідають інтересам а ні суспільства, а ні держави в цілому; а
інститути, які мають бути покликаними опосередковувати такі зв’язки або
нерозвинені, або відсутні взагалі. Держава неохоче підтримує бізнес (або
підтримує певні пов’язані із державним апаратом бізнесові групи), а
бізнес здебільшого обходить інтереси держави. Постійно відбувається
боротьба груп інтересів. Ці групи отримують можливість прямо впливати
на розробку законотворчих і урядових документів, лобіюючи свої інтереси
через систему корумпованих установ та окремих її представників.
Діюче законодавство, що регулює внутрішні ринкові відносини в країні
потребує істотного доопрацювання. Концепція розвитку внутрішньої
торгівлі України, схвалена Кабінетом Міністрів України ще 20 грудня
1997 р., яка стверджує, що «децентралізація системи управління
торгівлею… значною мірою зумовила зниження ефективності торгівлі,
яка в системі деформованої галузевої економіки частково навіть стала
джерелом тіньових доходів» [3], повинна бути або переглянута, або
приведена до відповідності сучасним реаліям економічного стану країни
та загального політичного курсу на децентралізацію державної влади.
Система державного регулювання, як фактору організації національного
господарства, повинна діяти за законами ринкової і загальної природної
доцільності. У сфері економічних відносин і державної економічної
політики так само потрібен внутрішній чутливий регулятор, який постійно
визначав би, чого не вистачає, а що є в надлишку; який щоразу вимірював
би баланс розвитку та рівень обмеженості тих чи інших благ. І наочно
показував, як у кожному конкретному випадку необхідно будувати
раціональну комбінацію всіх виробничих засобів і ресурсів.
Інакше кажучи, система економічних підходів до державної
регуляторної політики, яка має на меті стабільний розвиток економіки
країни має створюватися за допомогою своєрідної «лічильної машини»,
яка має бути вбудована в управлінську систему. Її головна мета має
полягати в оптимальному поєднанні ринкових (як фактор самоорганізації
національного господарства) і державно-адміністративних регулювань (як
фактор організації національного господарства).
Крім того, державна політика регулювання національного господарства
повинна розглядатися як опредметнене ставлення держави до суб’єкта
суспільних відносин, а критерії, за якими держава намагається впливати
на поведінку суб’єкта повинні стати складовими її ідеології, стратегії та
політики економічного розвитку.
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Суспільство, на яке спрямовується державне регулювання, в даному разі
можна розглядати як одну «велику людину», як макросуб’єкта ринкових
відносин, що прагне зберегти внутрішню рівновагу і намагається
застосовувати різні, навіть заборонені законом методи задля забезпечення
і підтвердження послідовності, цілеспрямованості, економічної
доцільності щоденної людської поведінки, якщо регуляторні норми не
вкладаються в критерії її економічності [1, с. 89].
Таким чином, основними напрямами державного впливу на розвиток
економічних процесів як факторів організації національного господарства
з метою стабільного розвитку економіки країни повинні стати державне
регулювання поряд з плануванням організаційної діяльності,
стимулюванням і контролем, державним моніторингом і протекціонізмом
(підтримкою приватного підприємництва), а також правовою організацією
державного сектора ринкової економіки.
Суб’єкти ринкових відносин, як фактори самоорганізації національного
господарства, поведінку яких регламентують недосконалі регуляторні
норми, не просто не хочуть, а практично не можуть застосовувати їх в
умовах ринку. Такі норми суперечать принципу економічності людської
поведінки, яка є джерелом формування та розвитку економічної теорії і
практики господарювання людської цивілізації. Суб’єкти ринкових
відносин створюють власні «норми» своєї поведінки, які в результаті
витісняють або формалізують і блокують дію офіційних норм, які
неможливо виконати або виконання яких обходиться для суб’єктів
ринкових відносин надто дорого.
На ці важливі економічні, соціально-психологічні й соціально-політичні
аспекти державного регулювання необхідно звертати увагу тим фахівцям,
які професійно займаються питаннями державного управління
економічними відносинами у теоретичній і практичній сферах. Адже
недосконала регуляторна політика взагалі може призвести до розпаду
самої структури регуляторної системи та дестабілізації регуляторного
середовища, до розладу процесу взаємодії суб'єкта і об'єкта регулювання,
до дезорієнтування ринкових суб'єктів та економічної й політичної
неспроможності інститутів держави. Через це в системі суспільних
відносин починають одночасно існувати та діяти декілька варіантів
«правил ринкової поведінки» – адміністративно-формальний (писане
правило) і практично-доцільний (неписане правило).
Тобто в процесі трансформації управління національним господарством
необхідно зважати на важливу закономірність: економічність і доцільність
людських дій (фактори самоорганізації) неминуче підпорядковує
адміністративно-формальний характер регуляторних норм (фактори
організації). Якщо це відбувається, то державна регуляторна політика
взагалі втрачає власні основи і, що головне, здатність ефективно
корегувати в суспільно необхідному напрямі поведінку суб’єктів
ринкових відносин, «виховувати» цивілізованого та відповідального
суб’єкта ринку, формувати колективні та індивідуальні мотиви та цілі, які
збігаються із загальносуспільними інтересами та є тотожними
стратегічним засадам суспільного розвитку.
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Якісний розвиток національного господарства можливий лише за умов
взаємодії механізмів господарської самоорганізації та його державного
регулювання та управління, що, у сучасних умовах, означає сполучення
ринкового механізму та відповідального організаційного управління з
боку державних органів влади, а також суспільних інститутів.
Список використаної літератури:
1. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики:
методология и теория: Монография. – Донецк: Издательство“УкрНТЭК”,
2001. – 329 с.
2. Державні
підприємства
України:
поточний
стан:
реформа
держпідприємств
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777a43b-0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2
3. Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України: Постанова
Кабінету Міністрів України, 20 грудня 1997 р. N 1449 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1449-97-%D0%BF]

Піцик М.А.
аспірант відділу регіональної політики,
Національний інститут стратегічних досліджень,
м. Київ, Україна
ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ США ТА КИТАЮ)
Одним із ключових елементів управління економікою від національного
до місцевого рівня є формування ефективної інвестиційної політики.
Важливе значення у цьому плані набуває досвід країн, що досягли
значних результатів у сфері активізації процесів інвестування.
Насамперед, особливу увагу потрібно звернути на Сполучені Штати
Америки та Китайську Народну Республіку, оскільки саме ці країни є
лідерами по залученню інвестиційних ресурсів у національну економіку.
Специфіка інвестиційної політики в Китайській Народній Республіці
(КНР) спрямована на максимальний притік інвестиційних ресурсів зі
сторони іноземних інвесторів, де водночас тісно захищаються національні
інтереси на основі формування елементів протекціоністської політики.
Для реалізації якісної інвестиційної політики в КНР було прийнято
велику кількість законів та підзаконних актів, що здійснюють
комплексний регуляційний вплив на процеси інвестування. Вагомого
значення щодо активізації інвестування має закон «Про експлуатацію
спільних підприємств», а також різні підзаконні акти [1]. У даному законі
в основному здійснюється забезпечення високого рівня охорони
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інвестицій. Також в ньому уніфіковані різновиди іноземного інвестування
у форматі спільних підприємств, серед яких найбільш поширеними є [2]:
змішані підприємства із залученням іноземного капіталу, підприємства
спільного господарювання, підприємства спільного освоєння, акціонерні
компанії із залученням іноземного капіталу.
Вагомим є прийняття документу, що спрямований на «Тимчасове
регулювання іноземних інвестицій», від 27 червня 1995 року, а також
керівного каталогу галузей для іноземних інвестицій від 29 грудня
1997 року. Згідно тексту даного каталогу, інвестиційні проекти
розподіляються на три типи: заохочувані проекти, проекти, що підлягають
певним обмеженням та заборонені проекти. Такий розподіл здійснює
забезпечення економічної безпеки держави, оскільки іноземний капітал не
має вагомого впливу в стратегічних сферах китайської економіки.
Важливим чинником залучення інвестиційних ресурсів є податкова та
митна політика, що спрямована на створення спеціальних режимів для
іноземних інвестицій, а також надання пільгових умов діяльності. На
сьогодні у КНР застосовується пільговий податковий режим в окремих
районах країни та закріплюється за підприємствами виробничої
спрямованості орієнтованими на експорт, а також для інвестицій на
розвиток інфраструктури, захисту навколишнього середовища, в сільське
господарство та рибальство [3, с. 65]. Така політика стимулює експорт та
посилює рівень економічної безпеки саме тих галузей, які або повністю не
забезпечують попит у КНР, або мають незадовільний рівень розвитку.
Для активізації внутрішнього інвестування у КНР та вирішення
стратегічних інвестиційних завдань китайського уряду у 1994 році було
створено Китайський банк розвитку (КБР) [4, с. 327]. Основною функцією
даної фінансової установи є кредитування галузей промисловості, великих
інфраструктурних проектів та підтримки державних корпорацій. На сьогодні
він є найбільшим з трьох національних банків і має статус міністерства.
Варто зазначити, що в адміністративному плані серйозна увага
приділяється діяльності чиновників на місцях. У багатьох випадках їх
кар’єрні перспективи поставлені в залежності від спроможності залучати
іноземні інвестиції.
На сьогодні темпи інвестиційної активності в КНР залишаються досить
високими. Так, обсяг іноземних інвестицій за останні 10 років перевищив
700 млрд дол. США. Кількість підприємств за участю іноземного капіталу
досягла 450 тис., їх статутний капітал становить 1,7 трлн дол., а частка в
китайському експорті – 55%. Іноземні фірми відкрили в Китаї понад
1400 науково-дослідних центрів [5]. Щорічно за рахунок залучення
іноземних інвестицій економічне зростання в КНР забезпечується у
розмірі 1,5-2%.
Головними чинниками, що дали потужний притік інвестиційних
ресурсів в КНР, можна зазначити: наявність постійного та незмінного
політичного курсу, дотримання усіма китайськими урядами визначеної
стратегії державного розвитку, формування політики «відкритих дверей»
для іноземного капіталу, високий рівень забезпечення охорони іноземних
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інвестицій, стабільний і постійний ріст економіки та відсутність
ґрунтовних дестабілізуючих внутрішньоекономічних процесів.
Одним із стратегічних завдань розвитку економіки за новою стратегією
китайського уряду є перетворення країни в інноваційне суспільство.
У травні 2009 р. Державна рада КНР ухвалила рішення виділити додаткові
кошти на дослідні розробки – близько 5 млрд дол. США [6, с. 31].
Зокрема, це стосується авіабудування, інформаційно-комунікаційної
інфраструктури, медицини та приладобудування. Саме у вищезазначених
галузях економіка КНР має високий рівень залежності від передових
технологій різноманітних іноземних економічних суб’єктів, а створення
власних розробок дозволить значно посилити рівень економічної безпеки.
Головним завданням КНР в контексті забезпечення економічної безпеки
китайський уряд вбачає в повному економічному суверенітеті. Причиною
спрямування уваги саме на питання повної незалежності у контексті
економічної діяльності полягає в тому, що в даній країні простежується
дефіцит ресурсів для забезпечення внутрішніх потреб, внаслідок чого
виникає висока залежність від інших держав, що формує певні потенційні
ризики для сталого економічного розвитку. Другою причиною є величезний
притік інвестицій, відповідно, частина даного капіталу знаходиться в
стратегічних галузях і, як наслідок, певна група іноземних корпорацій має
опосередкований вплив на внутрішньодержавну політику КНР.
У Сполучених Штатах Америки інвестиційна політика реалізовується на
основі принципів економічної свободи, де держава здійснює мінімальні
втручання в процеси інвестування. Для стратегічних напрямків та галузей
економіки з метою реалізації політики щодо дотримання високого рівня
економічної безпеки уряд США формує замовлення, надаючи відповідні
інвестиційні ресурси. До таких сфер та галузей можна віднести: ВПК,
різноманітні наукові дослідження та інфраструктуру, особливо – критичну.
Із обсягу валових капіталовкладень в економіку США на частку держави
припадає понад 20%, з них 12% йде на інвестиції з федерального бюджету,
решта – інвестиції з місцевих бюджетів та бюджетів штатів. Вплив держави
на інвестиційну діяльність здійснюється за допомогою таких фінансових
інструментів, як пільгові ставки податку на прибуток, політика прискореної
амортизації, стимулювання окремих категорій інвестицій.
Ключовим аспектом як регіональної, так і національної інвестиційної
політики виступає її орієнтація на розвиток інновацій, де залучаються як
внутрішні інвестиційно-інноваційні ресурси, так і ресурси зовнішнього
походження. Найкращим прикладом є Кремнієва долина – найбільший у
світі інноваційний кластер. В її межах забезпечується близько 20%
загальносвітового виробництва обчислювальної техніки та різних
електронних компонентів для усіх сфер технологічної діяльності. Також у
США існує багато інших кластерів, зокрема в Лос-Анджелесі, Колорадо,
Луїзіані, Орегоні та ін.
Одним із аспектів стимулювання інвестиційної діяльності є вдало
сформована податкова система, яка у США має свої особливості. Це
проявляється у збільшенні податкового навантаження на більш
потужніших суб’єктів економічної діяльності. Насамперед, це стосується
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персонального прибуткового податку, який забезпечує до 50% усіх
податкових надходжень у федеральний бюджет та варіюється від 10 до
38,6%, залежно від рівня доходу [7]. На відміну від європейських систем
оподаткування, де акцентується увага на посилення фіскального
навантаження, в контексті процесів споживання у США пріоритетом
оподаткування визначено заможнішу частину населення.
У 2000 році уряд США ініціював кроки з метою послаблення податкового
навантаження та посилення процесів інвестування, споживчого попиту та
формування нових робочих місць. Саме принцип «більше маєш – більше
платиш» дозволив урядові США послабити диспропорції між різними
категоріями населення та став чинником акумуляції внутрішніх
інвестиційних ресурсів від найменш заможних груп населення, кошти яких
знаходяться в основному у різних інвестиційних фондах.
Що стосується активізації зовнішньої інвестиційної діяльності, то
одним із серйозних кроків залучення прямих іноземних інвестицій є
міжнародна
діяльність
американського
уряду
по
створенню
Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (TTIP),
яке являє собою зону вільної торгівлі між США та ЄС. Очікується, що
інвестиційне партнерство сприятиме появі як мінімум 750000 нових
робочих місць, а щорічний приріст ВВП становитиме 160 млрд. дол. для
ЄС і 128 млрд. дол. для США.
Правове регулювання іноземної інвестиційної діяльності в США
здійснюється в рамках загального регулювання зовнішньоекономічної
діяльності відповідно до комплексного Закону про торгівлю і конкуренції
1988 року та антитрестового законодавства [8]. Ключовою метою даного
закону є дотримання високого рівня національної безпеки країни, оскільки
він надає право Президенту США здійснювати контролюючу та
регулюючу функції щодо придбання активів іноземними інвесторами.
Особливо це стосується випадків, коли є підстави вважати, що можливий
іноземний контроль здатен загрожувати національній безпеці.
Слід зауважити, що згідно даного закону, інвестиційна політика США
спрямована на забезпечення рівності прав та умов як іноземним, так і
національним інвесторам в ході здійснення економічної діяльності.
Проте, з метою посилення національної безпеки у США встановлені
обмеження, пов'язані з придбанням активів іноземними особами в деяких
стратегічних сферах національної економіки, куди відноситься комерційна
авіація, телекомунікації, паливно-енергетичний комплекс, комерційне
рибальство, морське судноплавство, банківський сектор, початкове
придбання державних цінних паперів, володіння нерухомим майном у
деяких штатах.
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СТВОРЕННЯ РОДОВИХ ПОСЕЛЕНЬ –
ОДИН З НАПРЯМІВ ПЛАНОМІРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ МЕРЕЖІ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
Хтось вважає своєю Батьківщиною країну, в якій він народився, інший
область, третій – населений пункт, а дехто конкретне місце на Землі, де
жили його пращури, сіяли та збирали врожай, народжувалися та вмирали.
В цьому місці все є рідне, нагадує про Рід: вишита бабусею сорочка,
закладений прадідом гай… Від всього цього віє доброю пам’яттю та
енергією Любові. В кожної людини має бути Батьківщина. Але не
абстрактна, як межі держави, які можуть змінюватися. Людині потрібне
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справжнє коріння, яке пов’язує його із Землею, допомагає відчути зв’язок
з усім сущим у Всесвіті: Землею, іншими планетами, природою,
пращурами, всіма людьми, Богом…
Людина без Природи, без роду, без зв’язку з Землею й іншими
планетами, з Богом не може жити. Коли такий зв’язок розривається,
людина вмирає. Тільки за наявності таких зв’язків Людина росте та
розвивається, тоді вона є цілісною, у щасті (є частиною цілого). Тоді вона
отримує живлення від усього й зцілюється. Рід є найголовнішим в
розумінні сутності та ролі Родового помістя. Зростаючи, стаючи
самостійними, ми вже не потребуємо батьківської опіки, та приходить час
розуміння того, що все одно не вистачає батьківської енергії, яку
відчували у дитинстві, адже її ніщо не замінить. Й батьки не можуть
замінити бабусю й дідуся для своїх дітей. В разі розірвання зв’язку з
батьками руйнуються зв’язки з прабатьками, з усім своїм родом й
Творцем. Зберігаючи зв’язок поколінь ми отримуємо їх Любов, маємо
підтримку та спадок наших пращурів та Бога.
Більшість з нас зростали в містах, де природа перестала бути
середовищем існування, а залишилася лише місцем для відпочинку.
Цемент та асфальт не випромінюють корисної для людини енергії, тоді як
кожне дерево, кожна квітка – випромінюють цілющу енергію буття. Томі
в місті людина частіше хворіє, енергії життя в ній менше. Родове помістя
– це конкретне місце на планеті, де людина народилася, живе й пов’язана з
усім сущим. Це місце, де в Любові відбулося зачаття, де дитину народили
та виховали. Це місце, де сформовано простір поколіннями предків –
висаджено родове дерево, сад, ліс, збудовано дім, де в кожній живій істоті
або предметі розчинена енергія Любові. Це місце дарує цілющі плоди для
живлення тіла та душі, що прискорюють думку. Родове помістя оберігає
від негативних енергій, примножує позитивні та оберігає Любов. Це
місце, де народжуються діти, які будуть пам’ятати про те, як жили їхні
пращури, бо в усьому навколо будуть бачити нетлінні образи та добру
пам’ять, адже більшість дерев живуть сотні років. Таким чином зберігається зв’язок з предками, Природою, Землею, Творцем. Враховуючи те,
що все живе – це матеріалізовані думки Бога, то спілкуючись з Його
живими творіннями, розуміючи їх, ми спілкуємося з думками Творця,
поступово розуміючи Його задум, наближаючись до Нього.
На матеріальному плані буття Родове помістя – це ділянка землі
розміром 1 га, на якій людина власними руками висаджує ліс, сад, живу
огорожу, копає ставок, криницю, зводить будинок, альтанку, лазню,
облаштовують місця відпочинку, пасіку, закладають город. В Родовому
помісті створюється простір Любові, де гармонійно поєднуються інтереси
Людини, розкриваються її творчі таланти, здоровішим стає тіло,
народжуються діти, формуються добробут та добросусідські відносини з
мешканцями Родового поселення, відтворюється інфраструктура для
виробництва, освіти, виховання, відпочинку та зустрічей. Земельна
ділянка розміром 1 га дозволяє створити самовідновлювану та
самодостатню екосистему, що в повній мірі спроможна забезпечити
родину, що на ній проживає всім необхідним.
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Проектом Закону України «Про Родові садиби та Родові поселення»
земля, що надається для облаштування Родового помістя, має надаватися
кожному бажаючому того повнолітньому громадянину України
безкоштовно в довічне використання без права продажу з правом передачі
тільки у спадок. Земля, вирощені на ній продукти не оподатковуються. До
поселенців державою висувається вимога засадити не менше 0,3-0,5 га
неплодовими деревами. В Родовому поселенні як просторі, що об’єднує
Роди, створюються передумови для будівництва доріг, шкіл, магазинів,
облаштування спільних територій для занять спортом, відпочинку,
формування засад діяльності територіальних громад та місцевого
самоврядування, проведення свят, культурного спілкування, закладення
традицій. В Родовому поселенні діяльність є більш свідомою в силу того,
що його мешканці є однодумцями, тому задуми реалізуються за
щасливого образу життя родин та, як наслідок, створення нової
цивілізації. Майбутнє за країною, де кожна сім’я свідомо живе та створює
свій простір Любові, перетворюючи свою ділянку землі у квітучий сад й
розміщуючи свій Рід у здоровий та щасливий простір.
В Україні налічується близько 100 родових поселень, що ведуть
господарську та життєдіяльність на засадах природної доцільності (за
принципами органічного землеробства, безвідходної життєдіяльності, в
тому числі з використанням відновлюваних джерел енергії та
впровадження біоадекватних методик освіти та виховання). Вирішення
енергетичних питань відбувається завдяки запровадженню сонячних
батарей, вітрових та водних генераторів, біогазу, а також з використанням
інших видів альтернативних джерел енергії. Базова задача щодо висадки
не менш, ніж на третині площі неплодових дерев забезпечує поселенців
будівельним матеріалом, а сухостою під час обслуговування території
вистачає для опалювання та приготування їжі.
Життя на природі дозволяє відновлювати здоров’я за рахунок
природного екологічного харчування, вирощеного власними руками.
Наявність джерел з чистою водою, свіже повітря, лікарські рослини, гриби
та ягоди, що зростають поруч сповнюють людину життєдайною енергією.
Фізична активність, можливість жити у власному ритмі, не відчуваючи
впливу великих міст реалізує творчий потенціал особистості й здатність
робити більше за коротший проміжок часу. Організація власного життя
сприяє можливості відновлювати сили, а раціональні прийоми праці – не
дозволяють втомлюватися. Життя на власній ділянці землі, на своїй Малій
Батьківщині додає сил. Світова практика доводять, що довгожителі
живуть подалі від великих промислових центрів. Такі особистості є
працелюбними та оптимістичними, що реалізуються під час занять
улюбленою справою.
За статистикою, на 2% територій проживає 30% населення, що у власних
домогосподарствах виробляє від 60 до 90% продукції. Це, головним чином,
овочева та тваринницька продукція, фрукти, ягоди, горіхи тощо. За
відсутності дотацій, субвенцій та лобіювання інтересів на законодавчому
рівні відбувається становлення приватного сектору, в тому числі й через
повернення міських жителів до проживання в сільській місцевості,
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господарювання в літній період чи на вихідні. Головною умовою до таких
осіб збоку держави має стати дотримання екологічного законодавства, та
сприяння висадці дерев на 30-50% території. Досвід США кінця ХVIII ст.
засвідчив стійкість таких садиб до зовнішніх негативних чинників та
здатність до відновлення природного та ресурсного потенціалу території, в
тому числі з позицій вирішення демографічної ситуації. Розквіт країни
пов’язаний, передусім, з відновленням національної історико-культурної
спадщин, підвищення ролі й значення родин, шанобливого ставлення до
землі. Досвід КНР підказує можливість впровадження наукомістких та
високотехнологічних інноваційних виробництв на сільських територіях
внаслідок високого рівня кваліфікації та свідомості мешканців родових
поселень. В межах родових поселень активно вирішується питання освіти й
виховання головним чином за рахунок впровадження біоадекватної
методики (ноосферної освіти), а також відновлення роботи шкіл внаслідок
підвищення рівня народжуваності в сільській місцевості, будівництва доріг,
шкіл, дошкільних дитячих закладів, творчих майстерень, закладів культури
та мистецтва. Природодоцільна діяльність людини, зокрема землеробство
без обертання пласта дозволяє підвищити вміст гумусу в ґрунті та відновити
його водно-повітряний баланс, а багатоманіття видів флори й фауни формує
засади для прояву ефекту синергії внаслідок системної взаємодії. Світова
практика органічного землеробства і пермакультурного дизайну
(М. Фукуока, З. Хольцер, Б. Молісон, І. Овсінський, М. Курдюмов та ін.)
яскраво ілюструють перспективи таких підходів у напрямі вирощування
врожаїв, зниження трудомісткості робіт, підвищення врожайності та
поживності продукції, а також збільшенням гумусового шару ґрунту,
відновленням його водно-повітряного балансу. Мешканцями поселень
вирішуються питання розвитку сільських територій з позицій гасіння пожеж,
облаштування цвинтарів та доріг, будують школи та будинки творчості,
відновлюють роботу закладів культури та мистецтва тощо. Співпраця в
межах родів відроджує родову пам’ять як окремих сімей, так і народу, що
сприяє недопущенню викривлень в його історії внаслідок передачі від
одного покоління до іншого, – з першоджерела, від свідка подій.
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CHANGE MANAGEMENT AS A NECESSARY CONDITION
FOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT
OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE EU
Nowadays everyone can observe the processes, currently taking place in
Ukraine: high level of development of neighboring countries, significant need
for rational and efficient use of all available resources and environment saving.
All these facts once again prove that external economic environment is
changing rapidly and requires corresponding changes in the internal
environment of individual and business entities.
Against this background, innovative activity becomes a decisive factor in the
survival and development of domestic enterprises. Innovations can be directed
to improve all aspects of the enterprise, starting from product innovations and
finishing with management. However, implementation of innovations in these
difficult conditions is complicated with the need of clear understanding of
innovation processes and their efficiency appropriate validation.
After getting in the new conditions of the market economy many of domestic
manufacturing organizations are facing the number of problems, the main
source of which are factors of their external environment. Variable, dynamic
and unpredictable environment requires constant management reaction to the
changes to ensure the implementation of the existing portfolio and its
continuous development, which are adequate to external changes. Today, when
the answers to the question of change management must be found more and
more often, it becomes a problem that requires implementation of appropriate
management changes.
Change Management is a process that makes possible for organizations to
modify any part of its structure to maintain efficient functioning in the
constantly changing environment. It includes actions designed to support,
acceptance and approval of necessary and agreed modifications and changes.
The development of organizational and economic mechanism of change
management in industrial enterprises requires a conceptual foundation of such
administrative categories as «change», «organizational change» and «change
management».
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Change (in the organization) – a gradual transition of organization to the next
level of development, by converting one or more its elements.
The elements, which may be a subject to changes, are structure, tasks,
technologies, management processes, organizational culture, and staff. One might
have noticed that innovations and changes affect the same elements and processes
in the organization, but between them, there is a significant difference.
Based on earlier studies it could be selected three basic definition of change
management. By definition of A.T. Zub and M.V. Laktionov change is a
gradual or stepped process of company’s transition on a new level using of
existing ideas and concepts [1, p. 214]. Thus, according to the authors’ opinion,
the first and most obvious is that the term refers to the task of managing change.
Change management process itself consists of at least two dimensions.
The second dimension of change management involves reaction to the
innovation, over which management of the company has few instruments of
control or cannot control them at all. These changes are the result of actions,
such as legal, social and political transformations, changes in direction and
phase of the economic process.
The first and second dimensions are determined by scientists as proactive and
reactive accordingly [2, p. 115].
Change management can also refer to the sphere of professional practice and
is a basis for another definition of the term. Independent consultants can act as
agents for change introduction in order to help their customers cope with the
changes facing them, or to help them to use proactive approach to the change
by solving management tasks by providing the inevitable changes. In almost all
cases, the process of change requires a peculiar approach to each situation.
Professional agents of introducing changes carry the functions of managing
change, working with managers of the company.
Another prominent scientist in the field of organizational change Lance
Berger identifies four types of changes [3-5]:
• Line change. Change within the same market, product line or business
issue, and change in another field.
• Quantum change. This change requires a transition on a related market or
reorientation to an adjacent technology to maintain or expand its main business.
• Metamorphosis. The company is fully changing and leaves the field in
which it previously operated.
• Geometric change. This is change in the enterprise as a part of significant
changes within the market.
Talking about management of organizational change, in modern practice is
widely used this definition: Change Management is the process of forecasting and
planning future changes, identifying all potential changes for a more detailed and
thorough study, assessing the impacts, approval or rejection, and also of
monitoring and coordinating implementers of changes in the organization.
In this sphere of management foreign researchers and experts use another
definition: management of organizational change is a process that is necessary
for organizations to identify new market needs and restrictions of the
environment, type of business strategy or operational initiatives to maximize
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results, to plan, to implement and to estimate the initiatives according to new
environmental conditions where the organization operates.
Reasons that make changes necessary should be divided into two groups:
external and internal.
External reasons are related to the general and the specific environment of
business operation, or rather, to the changes in the components of this
environment: in the economic situation, in the government regulation, in the
technological component, in the international aspects, in the socio-cultural
components, etc.
The impact of factors of specific environment on the need for organizational
change is more intensive: competitors, customers, suppliers.
Internal factors may also be causes of organizational change. In this case:
some of them may be due to direct and/or indirect effects of changes in the
environment, others may be the result of the self-development of enterprise.
Changes include the reorganization of the organizational structure,
manufacture of new products and radical changes in the technological process.
The need for the successful implementation of these changes is not in doubt.
But the need for successful implementation of small changes that take place
continuously is clear – changes in working methods, equipment placement,
changes in office procedures, appointment of managers and professionals,
change jobs, etc. Perhaps these changes are not important for the company as a
whole, but they are important for those conflict people whom they directly
affect. As individuals help to make company work, management cannot afford
to ignore their potential response to change.
Changes in the company involve changing one or more internal variables in
company goals, company structure, tasks, technology and human factors.
Making changes to the company manager must remember that all the variables
are interrelated. For survival of the company management should evaluate and
modify their goals according to the changes in the external environment and in
the enterprise itself. Changing goals for successful businesses is also needed
because current goals are achieved.
The current condition of Ukraine's economy is followed by severe general
economic crisis. In such socio-economic conditions the appropriate level of
production efficiency cannot be achieved, profits cannot be maximized and it’s
hard to be a leader in a market competition. The formation of steady economic
conditions requires the development of effective mechanisms and approaches,
implementation of changes that could help to improve production efficiency, to
create favorable investment conditions, to ensure competitiveness in the
consumer market.
The crisis is not only lost, but also new opportunities identify of disparities
and inconsistencies in the economy and society and at the same time the
possibility to overcome them. The crisis encourages implementing changes,
gives chances for renovation that can be used or unused by public. In a crisis
because of events that took place, the tactics of big business was changed: was
taken into account an effective principle of free movement of capital and
profits. Unfortunately, the implementation of this principle encourages mainly
one-way movement, especially income. Changes that occur need not only a
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statement of facts, but also the definition of the causes of their occurrence, the
degree of impact and possible consequences.
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KEY DEVELOPMENT TRENDS OF THE WORLD RETAIL TRADE
At the present stage of development the world retail trade is under the
influence of major changes, caused by the wide use of advanced computer and
communication technologies and increasing role of e-сommerce.
The retail market is changing and becoming ever more competitive, complex
and difficult predictable. Retailers are facing a wider diversification of customer
needs, complication of purchasing behavior of consumers, fragmentation of
values, global competition.
The opportunity lies in understanding how to win the customer of the future.
For retailers this will require improvements in every aspect of the business
providing “anytime, anyplace and any product” services [1, p. 4].
Technological advancements are becoming key components to win new
customers and to keep existing buyers so retailers should review their strategy
to stay competitive.
Retailers must strive to create coherent, integrated organizations, front-end
solutions, and delivery models around their various product segments and
channels.
E-commerce is growing year by year with more and more people opting for
the convenience of online shopping. “The study, conducted EY in conjunction
with Consumer Goods Forum Supply Chain Committee, found that 37 of the
42 heads of supply chains believe that traditional sales channels should not be
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considered as growth drivers. By 2019, it is expected to increase off-line
purchases by 5%, while online sales could grow by 15%” [2].
With increasing adoption of mobile devices, the online market will continue
to grow at an exponential rate as the majority of the current increase stems from
customers shopping from a phone, tablet or similar mobile device.
Customers are spending more time on social networks and the Internet than
ever before. Traditional marketing is therefore decreasing in favor of online
marketing.
The majority of marketing spend today is on Search Engine Marketing
(SEM). In Western Europe, spend on SEM is expected to reach 20 billion euro
in 2016 – an increase of 99.6 percent from 2011 [3, p. 8].
E-commerce players believe SEM is the most important channel and it is also
where they invest the most money.
Customers also state that search engines are the most important source when
purchasing online, followed by comparison sites and recommendations from
friends and family [3, p. 8].
Multi-channel retail is becoming the global standard in retail and a key
success factor for more and more companies.
By definition of M. Levy and B.A.Weitz “multi-channel retailing is the set of
activities involved in selling merchandise or services to consumers through
more than one channel” [4, p. 2].
Multi-channel retailing is a marketing strategy that offers your customers a
choice of ways to buy products. A true multi-channel strategy covers purchases
from a store, purchases from a website, telephone ordering, mail orders,
interactive television, catalog ordering and comparison shopping sites. The aim
of a multi-channel retailing strategy is to maximize revenue and loyalty by
offering your customers choice and convenience [5].
Multi-channel retailing is not a new phenomenon, and a retailer can start
from any one channel and move to other channels later. For example, “Sears
became a multichannel retailer in 1925 when it opened its first store to
complement its catalog channel which was launched in 1886” [4, p. 3].
To a large extent, the emergence of integrated multi-channel retailing was
driven by the rapid expansion of the Internet as a new selling channel [4, p. 3].
Driven by rapidly changing consumer behaviour and a growing market for
online retail, retailers in the UK and elsewhere in the world are embracing the
concept of multi-channel retailing [6, p. 2].
In the year 2012, trade network Tesco introduced a ‘virtual fridge’ at
Gatwick airport as one of the sales channels. The fridge allowed travellers to
scroll through the touch interactive digital displays, scan the barcodes with their
smartphones to add products to their online baskets, book a home delivery time
slot and check out. Their shopping would then be delivered when they returned
from their trip [6, p. 4].
According to a 2010 Strategy& survey, “68 percent of Web users like to do
side-by-side (and site-by-site) product comparisons on the Internet before
making purchases, and 49 percent feel that it is important to be able to order
online and pick up the items in a store. These features just hint at what
consumers increasingly expect from retailers through multiple channels, a wish
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list that includes access to a wide swath of products online and the option to
review in-store inventory via the Web” [7, p. 4].
Creating a multi-channel supply chain is a complex task due to the starkly
different objectives and priorities of traditional and online retail supply chains
[7, p. 6].
Approaches to organizing trading activities of the world's leading retailers are
changing. One of the ways is optimization of the structure of the trade network
by closing unprofitable stores. This is the result of demand shifts online. The
most striking example is the Wal-Mart which will close 269 Wal-Mart Express
stores worldwide, including 154 in the US, to focus on e-commerce and other
areas of operation [8].
It should be noted that Wal-Mart Stores is the corporation which holds the
first place in the ranking of 250 largest retailers around the world in 2013 and
operates in 28 countries.
Sears Holdings will close an undisclosed number of stores around the
country, most of them Kmart locations. The retailer operated 952 Kmart stores
and 735 Sears stores in the US as of October 2015. Macy's Inc. recently
announced the planned closure of 36 stores [9].
One more key development trend of the world retail market is the
omnichannel retail. The biggest difference between multi-channel and
omnichannel retail is that the former focuses on the different sales channel
offerings, whereas the latter is much more consumer centric. Omnichannel
retail focuses on enhancing the customer experience by offering more flexibility
to consumers to engage with the brand as they wish.
Another key development trend of the world retail market is increasing of
cross-border online trade.
Cross-border online trade for six of the biggest e-commerce markets (the UK,
the US, Germany, the Nordics, the Netherlands and France) is expected to grow
fivefold from USD 25 billion in 2013 to USD 130 billion in 2020, according to
new research by OC&C Strategy Consultants in collaboration with Google [10].
The Global Retail E-mpire report has found that the retail sector is becoming
increasingly global and interconnected as trade between countries is growing
exponentially. With more than 124 million active users globally, eBay is one of
the world's largest online marketplaces, where practically anyone can buy and
sell practically anything. Cross-border trade representing 22 per cent of the
company's total commerce and payment volumes.
One more example is the UK's largest online fashion store ASOS selling both
branded fashion goods and its own range of clothes. ASOS has websites
targeting the UK, USA, France, Germany, Spain, Russia, Italy, Australia and
China and ships to over 237 other countries from its central distribution centre
in the UK [10].
Thus the integration of sales channels is fast becoming a strategic direction in
the retail sector.
In such conditions author fully agrees that “retailers need to be very clear as
to their brand proposition, leveraging the increasing demand for these crosschannel services to truly differentiate themselves. They need to implement
business models that embrace new technologies, providing new ways to interact
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and service customers whilst also having the agility to change their operations
to offer personalised products and services. This multi-channel ability
underpins brand consistency and moves businesses closer to meeting and
exceeding customer expectation” [1, p. 4].
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УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКУ
В умовах ринкової економіки представляється очевидним, що
неплатоспроможність лісових господарств залежить прямо пропорційно
обсягу зобов’язань. Дійсно, абсолютно платоспроможним є підприємство,
106

капітал якого цілком є власним, а зобов’язання відсутні. Так як
зобов’язання виникають завжди – це означає, що лісове господарство з
випередженням (авансом) виконує свої зобов’язання. У той же час
підприємство може не мати власного капіталу, працювати цілком на
позикових коштах і залишатися платоспроможним. Усі чинники залежать
від виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Для управління підприємством потрібно мати уявлення не тільки про
стан та використання активів, капіталу та зобов’язань підприємства, про
хід виконання плану та результати фінансово-господарської діяльності,
але і про тенденції та характер виникаючих змін в економіці підприємства.
Осмислення, розуміння та точність вихідної інформації досягаються за
допомогою статистичного дослідження фінансового стану лісових
господарств в частині підвищення їх рівня платоспроможності. У процесі
його проведення первинна інформація проходить аналітичну обробку:
проводиться порівняння досягнутих результатів з даними за минулі
відрізки часу, з показниками інших підприємств, середньогалузевими та
нормативними значеннями; визначається вплив різних чинників на
величину результативних показників; виявляються недоліки, помилки,
невикористані можливості, перспективи розвиту тощо.
Статистичне дослідження рівня платоспроможності лісових господарств
в системі стратегічного управління підприємствами тісно пов'язаний з
плануванням та прогнозуванням, оскільки без поглибленого аналізу
неможливе здійснення функцій суб’єкта господарювання. Важлива роль
аналізу в підготовці інформації для планування, оцінці якості та
обґрунтованості планових показників, у перевірці та об'єктивній оцінці
виконання планів, що розроблені в аналітичному відділі. Недооцінка ролі
статистичного аналізу, помилки у планах та стратегічних управлінських
діях, в сучасних умовах, приносять значні втрати. І навпаки, ті лісові
господарства, на яких серйозно відносяться до аналізу, мають високі
фінансові показники, як у досліджуваному періоді, так і на перспективу.
В умовах нестабільно ринкового середовища, причини, які зумовлюють
невідповідність належному рівню фінансової стану, в частині підвищення
рівня платоспроможності лісових господарств можуть бути різними,
однак всі їх доцільно поділити на дві великі групи:
- поточні причини – це всі ті, які впливають на рівень фінансової
стану в частині підвищення рівня платоспроможності підприємства;
- стратегічні причини – це всі ті, які впливають на досягнення рівня
фінансової стану в частині підвищення рівня платоспроможності
підприємства, а саме: помилки у стратегії управління, в політиці
фінансування тощо.
Поточна
невідповідність
усувається
оперативними
методами
фінансового менеджменту. Невідповідність може ліквідуватися за
допомогою таких дій, як коригування або зміна цілей, створення нових
організаційних форм управління тощо. Для цього необхідно чітко уявляти
можливості підприємства, вміння правильного вибору та визначення
напрямків зміцнення фінансової сталості, обґрунтування перспективних
цілей і способів їхнього досягнення.
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Таблиця 1
Заходи профілактики ризику зниження фінансового стану, в частині
підвищення рівня платоспроможності лісового господарства
Профілактика ризику зниження фінансового стану, в частині підвищення
рівня платоспроможності лісового господарства
уникнення
мінімізація
диверсифікація
лімітування
- відмови
- отримання від - визначати
- розширене
здійснення
контрагентів
джерела
відтворення лісів
фінансових
певних гарантій фінансування
та раціональне
операцій,
при наданні їм
робіт з
лісокористування;
- рівень ризику комерційного
лісовідновлення,
- технологічне
за яким
кредиту;
лісокористування і переоснащення
надзвичайно
- скороченні
здійснення
деревообробного
високий і не
переліку форсвиробничовиробництва на
відповідає
мажорних
господарської
користь трудо-,
критеріям
обставин у
діяльності;
матеріало- та
ефективності
контрактах із
- розширення
енергозберігаючих
фінансової
споживачами
джерела
технологій;
політики
готової
фінансування
- зменшення
підприємства;
продукції, що
галузі за рахунок
обсягів експорту
- зниження
дасть
користувачів
круглого лісу і
питомої ваги
можливість;
лісосировинними збільшення
позичкових
- суттєво
ресурсами;
виробництва
фінансових
знизити ризик
- фінансовокінцевої
ресурсів у
виникнення
комерційної
продукції;
господарському безнадійної
діяльності
- впровадження
обороті;
дебіторської
лісогосподарських різноманітних
- підвищення
заборгованості.
підприємств та
форм власності на
рівня
інших джерел,
лісозаготівельних
ліквідності
пов'язаних з
та деревообробних
активів шляхом
розвитком
підприємствах;
збільшення
ринкових відносин - стимулювання
питомої ваги
між власниками
розвитку
оборотних
лісів,
підприємництва,
активів.
лісокористувачами впровадження
і комерційними
системи лізингу;
структурами, що
- впровадження
реалізують
системи плати за
продукцію
користування
переробки
лісовими
лісосировинних
ресурсами;
ресурсів.
- збільшення площ
заповідників;
- розширення
системи
рекреаційного
використання
лісів.
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В умовах трансформації економіки України управління фінансовим
станом в частині підвищення рівня платоспроможності підприємства
можна вважати управлінням в умовах фінансової кризової ситуації.
Управління фінансовим станом в частині підвищення рівня
платоспроможності лісових господарств повинна відповідати вимогам
антикризового управління фінансами підприємства і передбачати
раціоналізацію обороту обігових коштів та оптимізацію структури джерел
їхнього фінансування; забезпечення своєчасного оновлення оборотних
активів і високу ефективність їхнього використання; вибір та реалізацію
найефективніших шляхів розширення обсягів активів для забезпечення
основних напрямків розвитку; забезпечення рівня самофінансування
виробничого розвитку за рахунок розподілу чистого прибутку, оптимізації
податкових платежів, вибір ефективної амортизаційної політики;
забезпечення найефективніших умов і форм позикових коштів у
відповідності з потребами (цільовими напрямами розвитку) підприємства.
Профілактика ризику зниження фінансового стану, в частині
підвищення рівня платоспроможності підприємства повинна проводитись
у чотирьох напрямках: уникнення, мінімізація, диверсифікація,
лімітування (табл. 1).
В умовах ринкової економіки заходи профілактики ризику зниження
фінансового стану, в частині підвищення рівня платоспроможності
лісового господарства в залежності від ситуації, що склалася в результаті
фінансово-господарської діяльності в умовах ведення бізнесу в
конкурентному середовищі. Запропоновано практичні рекомендації щодо
підвищення рівня платоспроможності лісових господарств, які націлені на
ефективне управління підприємствами державної форми власності, у
поєднанні з економічним розвитком та розширенням лісоресурсного
потенціалу території, збереженням лісів та поліпшення екологічної
ситуації в країні.
Зазначимо, що не зважаючи на те, що сучасне лісове господарство
України зазнало значних трансформаційних перетворень в організаційній
структурі виробництва, видах виконаних робіт та наданні послуг,
джерелах фінансування, все ж таки, ефективність підприємств цієї галузі
ще дуже низька. Вельми необхідна підтримка державних органів
управління в ефективному функціонуванні лісових господарств,
реформування яких на пряму залежить від змін у системі
лісокористування, пов’язаних з діяльністю Державного агентства лісових
ресурсів України. Відмічено значення платоспроможності лісових
господарств, яка відіграє значну роль щодо ефективного ведення
фінансово-господарської діяльності підприємств державної форми
власності, оскільки без забезпечення підприємства належним обсягом
фінансових ресурсів неможливе ведення та управління бізнесом в умовах
конкуренції.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ
Останніми роками сфера професійних послуг – консалтинг, завоювала
по праву свою нішу в ринковій економіці, відіграє особливу роль у
розвитку господарюючих суб'єктів і має свій специфічний зміст. У
вітчизняній науці виділення консалтингу як окремої сфери професійних
послуг отримало назву консалтингової діяльності, яку досить часто
зіставляють з управлінським консультуванням. Однак, поняття
«управлінське консультування» слід розглядати в більш вузькому сенсі,
ніж поняття «консалтингова діяльність», останнє можна представити
моделлю з логічно взаємопов'язаними між собою елементами: основні
види діяльності (або консультаційні послуги) → місія та цілі консалтингу
→ процес консалтингу → методи консалтингу → консультування
управління організацією по забезпеченню стратегії її розвитку та поточної
діяльності на основі рекомендацій і висновків консалтингової фірми
[1, с. 53-79].
Основні складові консалтингу як діяльності, що здійснюється
спеціальними компаніями, представлені основними видами діяльності
(або консультаційними послугами, супроводжуючими ці види діяльності).
Найбільш поширеними, і тими, що користуються попитом в Україні, є:
аудит; бухгалтерські послуги; юридичні послуги; реклама та суспільні
відносини; тренінги; ділова інформація; рекрутмент; забезпечення ІТ
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технологіями; інвестиційні послуги; лобіювання; інжиніринг; логістичний
супровід.
Зростання інтересу до логістичного та інших видів консалтингу
пояснюється
прагненням
підприємств
зберегти
свою
конкурентоспроможність при постійних змінах в технологіях, ринках
збуту і потребах клієнтів, що змушує безперервно перебудовувати
корпоративну стратегію і тактику. Але для цього в багатьох випадках не
вистачає внутрішніх ресурсів для своєчасного та адекватного реагування
на зміни, що диктує необхідність звернення за допомогою до
кваліфікованих консультантів або компаній, що спеціалізуються на
наданні консалтингових послуг.
В останні роки ринок логістичних послуг істотно змінився – крім
традиційних послуг багатопрофільних логістичних компаній з'явилася
нова галузь – логістичний консалтинг. Поняття «логістичний консалтинг»
останнім часом все частіше зустрічається в науковій літературі, галузевій
пресі, в рекламних матеріалах компаній, в мережі Інтернет, проте не
наводиться його визначення як терміна, не з’ясовано сутність поняття та
методи, що використовує логістичний консалтинг.
У вузькому сенсі логістичний консалтинг – це процес впливу суб'єкта
логістичного консалтингу на об'єкт, що змушує цей об'єкт вчиняти певні
дії, спрямовані на досягнення насамперед його цілей, поставлених в
області логістики.
У широкому сенсі логістичний консалтинг включає в себе не тільки
саме вплив, але й комплекс знань, пов'язаних з науковим пошуком,
проведенням досліджень, постановкою експериментів з метою
розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових
гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового
обґрунтування проектів з логістичного консалтингу для успішної
реалізації цілей в області консультування на всіх рівнях логістичного
адміністрування.
Логістичний консалтинг на даному етапі розвитку є видом
управлінського консалтингу, але у майбутньому можливе виділення
логістичного консалтингу в самостійну галузь консалтингових послуг.
Таким чином, в концентрованому вигляді «логістичний консалтинг»
можна охарактеризувати як надання інтелектуальних послуг в галузі
надання допомоги керівникам підприємств у розробці комплексних і
системних рішень логістичних проблем з метою оптимізації логістичних
активів. При цьому основою проведення досліджень служать методи і
моделі логістики, логістичних та маркетингових досліджень, а також
наукові дисципліни, пов'язані з логістичним консалтингом [3, с. 78-85].
На нашу думку, логістичний консалтинг цілком може претендувати на
роль самостійного прикладного наукового напряму, що володіє власним
предметом наукового дослідження, методами пізнання явищ і системою
знань.
Предметом логістичного консалтингу є:
1. Потокові процеси (матеріальні, інформаційні, фінансові, сервісні,
трудові потоки);
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2. Закони, принципи і методи функціонування логістичного
консалтингу;
3. Діяльність логістичних консультантів, дослідницьких та
консалтингових структур;
4. Вимоги, яким повинен відповідати логістичний консультант;
5. Відносини, що складаються між клієнтом і консультантом та інші
відносини в процесі логістичного консалтингу [2, с. 18-23].
На відміну від інших видів управлінського консалтингу, областю
програми логістичного консалтингу є оптимізація логістичних активів, які
А.І. Семененко і В.І. Сергєєв представляють як «логістичні дії, операції
або функції, спрямовані на вдосконалення будь-яких процесів».
Оскільки в організаціях, які є споживачами консалтингових послуг,
процеси управління та здійснення комерційної діяльності регулюються за
допомогою основних управлінських процесів, планування, контролю,
аналізу, виконання і моніторингу, то слід виділити поняття «Процес
консалтингу» в якості базового (універсального) алгоритму, який можна
реалізувати будь-яким набором методів консалтингу, властивих
здійсненню конкретної послуги (виду консалтингової діяльності). Власне
процес консалтингу безпосередньо повинен бути пов'язаний із
завданнями, виконання яких домагається організація – замовник
консалтингової послуги. У даному процесі слід виділити:
• операції, що передбачають виконання завдань;
• взаємопов'язані компоненти процесу управління: контроль робочим
середовищем (персоналом), оцінка ризику, контроль над діяльністю,
інформація, зв'язок і моніторинг. Система внутрішнього контролю (СВК)
організацій теж використовує зазначені компоненти для вирішення своїх
завдань;
• інформаційне поле для здійснення консалтингу (середа консалтингу),
яке може бути представлено: сукупністю підрозділів, що здійснюють свої
завдання в процесі функціонування організації; нормативно-правовою
базою для здійснення стратегічних і тактичних завдань ведення бізнесу;
маркетингової та іншої зовнішньою інформацією, використовуваної для
оцінки зовнішнього середовища бізнесу.
Будь-яка організація процесу консалтингу з перерахованих компонентів
може бути модифікована в конкретну модель відповідно з виконуваними
завданнями управління та розвитку бізнесу [4, с. 377-381].
Необхідною умовою успішної діяльності у сфері логістичного
консалтингу є ефективно здійснюваний процес логістичних досліджень,
що включає в себе збір та обробку інформації, необхідної для вироблення
рішень по оптимізації потокових процесів об'єкта консалтингу, що
підлягає логістизації.
Для успішної організації процесу збору і обробки логістичної
інформації у фірмі, яка проводить логістичний консалтинг, необхідна
дослідницька інфраструктура, до якої належать: 1) спеціалісти, що
володіють досвідом роботи та спеціальними знаннями; 2) методичні
розробки щодо забезпечення процедур збору, обробки та інтерпретації
інформації; 3) матеріальна база, що дозволяє реалізовувати процедури, що
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включає технічні засоби фіксації і переміщення інформації, а також
спеціальне програмне забезпечення для введення, обробки і виведення
результатів досліджень; 4) допоміжні інформаційні масиви, до яких можна
віднести теоретичні матеріали, дані про ринки, логістичної
інфраструктури регіонів і т.п.
Підприємство може самостійно проводити дослідження функціональних
областей логістики на своєму підприємстві або укласти договір на їх
виконання зі спеціалізованою організацією, яка надає послуги
логістичного консалтингу.
Вибір варіанту організації досліджень здійснюється з урахуванням
таких факторів: 1) наявність у потенційних клієнтів досвіду проведення
досліджень і фахівців необхідної кваліфікації; 2) ступінь складності та
технологічні особливості продукції; 3) ступінь об'єктивності результатів
дослідження та рекомендацій; 4) наявність спеціального обладнання та
програмного забезпечення для обробки аналітичних даних, чим, як
правило, в більшому обсязі володіють спеціалізовані консалтингові
організації; 5) конфіденційність; 6) досвід попередньої роботи із
зовнішніми консультантами; 7) вартість послуг консалтингових
організацій; 8) завантаженість персоналу у потенційного клієнта.
Слід врахувати, що іноді у керівництва компаній може з'явитися
необхідність ознайомитися з незалежною точкою зору або
альтернативним вирішенням проблем для виправлення можливих
помилок при плануванні інвестицій в логістичний розвиток компанії.
Перед зверненням до консалтингової компанії клієнт повинен чітко
уявляти, яка мета ставиться при залученні зовнішніх консультантів.
Висновки. Поняття «логістичний консалтинг» можна охарактеризувати
як надання інтелектуальних послуг в галузі надання допомоги керівникам
підприємств у розробці комплексних і системних рішень логістичних
проблем з метою оптимізації логістичних активів. При цьому основою
проведення досліджень служать методи і моделі логістики, логістичних та
маркетингових досліджень, а також наукові дисципліни, пов'язані з
логістичним консалтингом. На нашу думку, логістичний консалтинг
цілком може претендувати на роль самостійного прикладного наукового
напряму, що володіє власним предметом наукового дослідження,
методами пізнання явищ і системою знань.
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Na Ukrainie, ze względu na spóźnione kształtowanie się gospodarki
rynkowej, zainteresowanie zrównoważonym rozwojem pojawiło się niedawno,
lecz narasta na tle nasilenia konkurencji na rynku wewnętrznym, przyswojenia
przez kompanię współczesnych mechanizmów rozwoju i integracji państwa w
gospodarkę światową.
Istnieje wiele definicji pojęcia „zrównoważony rozwój” (z angilskiego –
„sustainable development”). Wyraz „development” z języka angielskiego na
ukraiński tłumaczy się jako rozwój, ewolucja, rozszerzenie, wzrost,
polepszenie, unowocześnienie, zaś wyrazu „sustainable” nie sposób
przetłumaczyć bezpośrednio ani na język rosyjski, ani na ukraiński [1, с. 278].
Jeżeli rozpatrywać ten wyraz z punktu widzenia słowotwórstwa, to składa się
on z dwu innych: „sustain” – podtrzymywać, okazywać wsparcie,
wytrzymywać, nie pozwalać zgasnąć, być przerwanym [1, с. 995]; „able” –
zdolny, taki który posiada możliwość, potrafi [1, с. 18]. Innymi słowy, takie
rozszerzenie, wzrost i polepszenie, które nie powinno zagasnąć bądź być
przerwane, lecz musi być podtrzymywane, wspierane. W oparciu o to zostało
wprowadzone pojęcie „zrównoważony rozwój”, które ma odpowiadać
angielskiemu „sustainable development”. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu
to pojęcie oddaje istotę jego oryginału „sustainable development”, ponieważ
publikacji na ten temat w krajach WNP na razie są nieliczne. Niektórzy
ukraińscy badacze nie zgadzają się ze stosownością wykorzystania wyrazu
„stały”, gdy chodzi o „zrównoważony rozwój”. Przecież rozwój charakteryzuje
pewny proces ewolucyjny który ciągle jest w ruchu, a „stały” to taki, który jest
stały i niezmienny, czyli w tym związku wyrazowym są zestawione dwa
przeciwstawne pojęcia, które de facto nie mogą być połączone [2, с. 9].
Wielki słownik jednojęzyczny traktuje pojęcie „stały” jak „taki, który nie
zmienia się, zachowuje ten sam rozmiar, skład, niezmienny, stały; który nie
odczuwa wahań, nie poddaje się zmianom i jest wytrwały, solidnie zapewnia
istnienie, rozwój” [3, с. 1187]. A. Iwczenko dodaje jeszcze kilka interpretacji
wyrazu „stały”, na przykład taki, który „przewiduje długi czas istnienia,
wyznaczony do długiego funkcjonowania” [4, с. 446]. Rozwój, z kolei,
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interpretuje się jako „proces powstania bądź nasilenia czegokolwiek; proces
wzrostu, wzmocnienia; proces doskonalenia, ulepszenia; przejście z jednego stanu
jakościowego do innego” [4, с. 404]. Jeżeli więc interpretować pojęcie
„zrównoważony rozwój” za pomocą ukraińskich słowników jednojęzycznych, to
otrzymamy stały, trwały proces wzrostu, doskonalenia, ulepszenia, umocnienia,
który nie jest podatny na zachwiania i jest względnie stabilny, stały.
Wielostronność charakterystyk pojęcia strategia objaśnia trudność
formułowania ogólnej uniwersalnej definicji. Najbardziej pojemnym i
odpowiednim jest określenie „zrównoważony rozwój” jako wyznaczenie
podstawowych długoterminowych celów i zadań przedsiębiorstwa,
opracowanie działań, oraz podział zasobów, niezbędnych do osiągnięcia tych
celów z uwzględnieniem pozycjonowania organizacji względem warunków
zewnętrznego otoczenia i, szczególnie, względem konkurencji. Wtedy też
„zrównoważony rozwój” powinno być rozpatrywane jako połączenie
strategicznych, taktycznych i operacyjnych działań dla efektywnego
zarządzania przedsiębiorstwem. W ich procesie realizowane jest ważne i
odpowiedzialne działanie – realizowanie strategii dla osiągnięcia celu,
określonego w zarządzaniu strategicznym. W wyniku takiego oddziaływania
powinien ukształtować się złożony, wielopoziomowy system wzajemnie
powiązanych mechanizmów dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
Istnieje istotna różnica między pojęciami rozwój i wzrost. Wzrost
charakteryzuje zwiększenie parametrów ilościowych, wtedy gdy rozwój
bardziej wskazuje jakościowy system wskaźników, poszerzenia, przejście z
jednego stanu do innego, wyższego. Wzrost nie może trwać nieskończenie,
ponieważ istnieje graniczna wielkość wskaźnika i dalsze jej powiększanie
będzie już niemożliwe bądź też bezsensowne. Zaznaczyć należy, że nie ma
granic wzrostu jakościowego, przy czym, wzrost jakościowy jest po prostu
niezbędny we wszystkich sferach działalności, szczególnie gdy ilościowe
zwiększenie nie jest możliwe. Z filozoficznego punktu widzenia, rozwój
odbywa się na podstawie zasady przemiany ilościowych zmian w jakościowe.
Ilościowa zmiana w pewnych granicach, do pewnych wartości granicznych nie
powoduje zmian jakościowych. Jeżeli zmiany przekroczą te granice, to
ilościowe zmiany obowiązkowo doprowadzą do znaczących zmian
jakościowych. Czyli, rozwój można określić jako transformację ilościowych
zmian w jakościowe, ponieważ właśnie w tym procesie powstaje ruch systemu
od niższego do wyższego i od starego do nowego.
Rozwój można rozpatrywać jako stopniową transformację stałych stanów
systemu, przy czym, kolejny stan jest lepszy w porównaniu z poprzednim.
O. Szubrawska zaznacza, że „wymaganie niepogarszania kolejnych stanów,
przede wszystkim, dotyczy systemów ekonomicznych, które mają dość wysokie
poziomy wyjściowe rozwoju. Dla systemów pozostałych jedną z oznak ich
zrównoważonego rozwoju powinien być ich wzrost ekonomiczny. Przy czym,
wzrostu tego nie należy łączyć wyłącznie ze zmianami ilościowymi. Powinno
jemu towarzyszyć również podwyższenie jakościowego poziomu systemu
ekonomicznego” [5, с. 38].
Zarządzanie strategiczne rozwiązuje bardziej skomplikowane zadania doboru
perspektywicznych sposobów przedsiębiorczości w warunkach nieokreślonej
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pod względem informacyjnym przyszłej koniunktury rynku i polityki względem
tych rodzajów biznesu, które są sukcesywne dziś. Jednak takie rodzaje biznesu
mogą stracić swoje priorytety w przyszłości w związku ze zmianami w
społecznych zapotrzebowaniach i priorytetach konsumenckich. Te zmiany mają
tendencję do nasilenia i w sos tanich latach liczne ukraińskie przedsiębiorstwa
funkcjonują w warunkach niespodzianek strategicznych, utraty kontroli nad
środowiskiem zewnętrznym, spowolnienia tempa wzrostu i ograniczenia
zasobów.
Dla wielu ukraińskich naukowców i specjalistów z danej dziedziny
rozumienie zalet i rezerw wzmocnienia koncepcji zasobowej i sieciowej oraz,
szczególnie, koncepcji zdolności dynamicznych przedsiębiorstw jest potrzebą
powszednią. Obecnie wiedza, kompetencje organizacyjne, marki towarowe,
technologiczne know-how oraz inne aktywy niematerialne stały się podstawą
zróżnicowania konkurencyjnego w wielu branżach państwa. Coraz częściej
wbudowane w organizację administracyjne kompetencje, nie zaś dostępne na
rynku cenne zasoby fizyczne i niematerialne (nowoczesne wyposażenie i mocne
marki towarowe) okazują się stanowić rękojmię wyróżniających przewag
przedsiębiorstw w walce zarówno z zagraniczną, jak i krajową konkurencją.
W ciągu ostatnich lat teoria zarządzania określiła działalność strategiczną
jako perspektywiczny przedmiot badań. Podkreśla się nie zdolność
wykorzystania już istniejącego zachodniego zarządzania strategicznego na
przedsiębiorstwach Ukrainy. Przede wszystkim, zależy to od skomplikowanych
warunków gospodarowania, braku środków dla wdrażania procesów
innowacyjnych, niezdrowej walki konkurencyjnej na ukraińskich rynkach.
Podstawowe charakterystyki ukraińskiego zarządzania strategicznego: kadry,
ciągłe poszukiwanie nowych form i rodzajów działalności dla podwyższenia
konkurencyjności przedsiębiorstwa, równowaga ekonomiczna z nieokreślonym
i niestałym otoczeniem zewnętrznym, maksymalizacja dochodu z
uwzględnieniem interesów społeczeństwa.
Na rozwój przedsiębiorstwa również wpływać może poziom zatrudnienia,
wykształcenie mieszkańców, wskaźnik rozwoju ludzkiego, rozwój innych branż
przemysłu, sytuacja ekologiczna, obecność zasobów naturalnych i ludzkich
pozwala pozycjonować siebie na rynku i w społeczeństwie.
Opierając się na prognozowaną informację rynkową, zarządzanie strategiczne
powinno łatwo rzutować na zwykłe dla zarządzania instrumenty taktycznego i
operatywnego zarządzania. System zarządzania strategicznego powinien
zawierać mechanizmy o różnym czasie trwania ich cyklu życia w zależności od
krótkoterminowych bądź długoterminowych celów, czyli poziomu zarządzania:
strategicznego, taktycznego bądź operatywnego. Tylko w tym przypadku
możliwe jest przesunięcie motywów organizacji społecznej przedsiębiorstwa na
osiągnięcie celów strategicznych podmiotu gospodarującego.
Analiza istoty zrównoważonego rozwoju udowadnia, że rozwój
zrównoważony powinien być nieprzerwany i pozytywnym jego efektywność
charakteryzuje stałość charakterystyk wewnętrznych być odpornym na
negatywny wpływ zewnątrz. Proces zarządzania tym procesem może być
zapewniony przez określony mechanizm organizacyjno-ekonomiczny. Dlatego,
zarządzanie zrównoważonym rozwojem powinno być częścią planu
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strategicznego przedsiębiorstwa każdej branży przemysłu, szczególnie tych,
które są na poziomie upadku i likwidacji. Za główną przeszkodę dla wdrożenia
koncepcji można uważać przeszkody organizacyjne, czyli problemy
zarządzania procesem i przekonania społeczeństwa o priorytetowości tego
kierunku.
Dla rozwoju na Ukrainie badań i praktyki zarządzania strategicznego
znaczenie ma nie tylko ogarnięcie mozaiki zgromadzonych koncepcji, lecz też
rozumienie tego, które z nich już odeszły na peryferie teorii i praktyki
zarządzania i marketingu, a które są odpowiednie wobec zadań konkurencji w
globalnej i innowacyjnej ekonomice XXI wieku.
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CORPORATE MANAGEMENT
OF AIRCRAFT CONSTRUCTION SECTOR IN UKRAINE
The State Aircraft Manufacturing Concern «Antonov» was created in 2010.
This entity arose because of the historic legal and functional separation of
design and serial manufacture. This separation has acted as an impediment to
the joint sales, marketing and representation of the various design and
manufacture companies involved in the development and production of
Antonov aircraft. The State Aircraft Manufacturing Concern «Antonov» was
established to fulfil this joint representation role.
Advanced ideas and technologies are especially needed in our dynamic time.
Namely such a product Concern «Antonov» named after its founder, Oleg
Antonov, offers for the world market.
Concern «Antonov» built more than 22,000 units of more than one hundred
types and modifications of passenger, transport and special-purpose aircraft.
Cargo giants “Ruslan” and “Mriya”, being a visit card of the Company are the
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special pride of aviation designers. They set up 270 world records. As a total,
Antonov aircraft set up more than 500 records.
The enterprise, existing about 70 years, is one of several enterprises having
the whole cycle of creation of modern aircraft – from pre-project scientific
researches to construction, tests, certification, serial production and after-sale
maintenance.
Specific of the branch makes special demands on forming personnel and
Concern «Antonov» has a right to be proud with its main asset – a high
professional staff. More than 13,500 people work at the enterprise today.
Among them there are representatives of 198 professions and specialities, the
full staff of designers and scientists working in 35 scientific directions
including such rare one as aerodynamics and strengthen of aircraft, mechanics,
hydraulics, heat engineering, avionics, material science. Real masters of their
work are engaged at all stages of the development of aircraft.
The main subdivisions of State Aircraft Manufacturing Concern «Antonov»
are:
- experimental design bureau on projecting, perspective and experimental
researches, certification, support of serial production and operation;
- experimental production facilities engaged in manufacturing of
experimental aircraft;
- flight test and development base intended to carry out flight tests,
development and certification of the aircraft as well as for training of flight and
technical personnel;
- divisions of the leading specialists on the programs.
Besides, «Antonov» Company includes aviation transport subdivision –
«Antonov airlines», national aviation carrier, which delivers different cargoes
worldwide and «Antonov» Serial Plant producing serially «Antonov»
airplanes.
All this complex allows embodying designers' ideas in real aircraft. Thus,
competitive production, including designs enters a market. This gives to partners a
possibility to develop and modernize their own aviation production [1].
But «Antonov» is a Concern. Concerns are a structure adopted for corporate
groups. It can be used for both public and private companies. It is not a holding
structure, but more in the nature of a cooperative or collegiate body. It allows
companies to integrate their operations, without establishing a holding
structure. Where a Concern is established, the members of the concern retain
their full legal and operational autonomy. Concerns are typically used to
combine industrial enterprises, scientific organizations, transport facilities,
banks, trading enterprises, etc.
And companies that includes in Concern are unitary enterprises. Unitary
enterprises have no ownership rights to the assets they use in their operations,
but are merely granted management rights. The underlying owner of the
property (for instance, a government agency or Ministry) retains residual
control over the use and disposal of the property directly, but does not interfere
in the day-to-day operations of the enterprise. There are no shares as such in a
unitary enterprise, with income being distributed back to the state according to
a set proportion set by the Cabinet for each enterprise. There is no board of
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directors. The day-to-day operations of the company are under the sole control
of a Director-General. Strategic direction is provided by management in the
first instance, with major company decisions reviewed by the relevant
ownership entity [2].
In May 2015, «Antonov» Company became a part “UkrOboromProm” State
Concern. It was taken a decision to distribute responsibilities of ANTONOV’s
management between financial-economical and scientific-technical areas. The
main purpose was to increase the enterprise’s efficiency, but it was inefficiently
for all aircraft building companies [1].
Kharkov State Aircraft Plant, and the No. 410 Aircraft Plant for Civil
Aviation are two manufacturing companies that are aligned with the «Antonov»
Concern. Both of these companies are also established as Unitary Enterprises.
The Kharkov Plant is responsible for production of certain aircraft (An-74 and
An-140) within the Antonov fleet, whereas the No.410 plant is focused on
maintenance, repair and overhaul of Antonov customer planes (Figure1.).
That is structure is not so good for this company, because they cannot enter
into agreements with foreign companies and the allocation of costs between the
military and commercial units, the disclosure of financial information, the
disclosure of corporate objectives and strategy.
State Aircraft Manufacturing
Concern «Antonov»

Unitary Enterprise

Unitary Enterprise

Unitary Enterprise

Antonov Aeronautical
Scientific-Technical
Complex
(Antonov ASTC)

Serial Plant Antonov
(Aviant)

Kharkov State Aircraft
Plant

No. 410 Aircraft Plant
for Civil Aviation

It is the company
“Brain”, research and
design bureau

The main activity on
development and
construction of the
aircraft

Maintenance
regenerative repair

Technical maintenance
of aircraft engines,
repairs aircraft
assemblies

Unitary Enterprise

The Unitary Enterprises cannot enter into agreements with foreign
companies

Fig. 1. State Aircraft Manufacturing Concern «Antonov» Structure

The worst structure for “Antonov” is a holding group. It is recommended that
the operations of the Concern and the four operational companies be transferred
to one holding company (“Antonov Holding”), directly owned by the Agency,
in the form of a JSC, with an appropriate Board and a CEO. The holding
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company structure will allow for that greater coordination and will ensure that
financing and partnership arrangements are conducted at a group level. In the
long cooperate with domestic and foreign partners.
The creation of a holding company structure would also facilitate the
separation of military and civilian aircraft manufacture and aerospace systems
into separate legal entities within the structure. The State Agency for Corporate
Rights must to do only monitoring and “UkrOboromProm” control only
Military aircraft manufacture (Figure 2).
Holding Group
«Antonov»

State Joint-Stock Company

State Joint-Stock Company

State Joint-Stock Company

State Joint-Stock Company

Antonov
Aeronautical
Scientific-Technical
Complex
(Antonov ASTC)

Serial Plant Antonov
(Aviant)

Kharkov State
Aircraft
Plant

No. 410 Aircraft
Plant for Civil
Aviation

Military Aircrafts

Commercial Aircrafts
Aerospace systems

Fig. 2. New Holding Company Structure «Antonov»

The four operative companies should likewise be restructured from Unitary
Enterprises to State Joint-Stock companies incorporated under the Ukrainian
companies law.
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PECULIAR FEATURES OF RESOURCE SUPPORT
OF BUSINESS ENTITIES UNDER THE PROCESS
OF “NEW ECONOMY” DEVELOPMENT
The diversity and complexity of the economic processes of the late
XX century caused by intellectual development of production, transformation
of services into key sector of creating national product and employment, were
reflected in scientific concepts of «information society», «economy based on
knowledge» and «innovative economy» . Generalization of content of the
tagged concepts suggests their cognitive compatibility and complementarity, as
they are characterized by a common object of study – the «new economy». The
development of «new economy» is accompanied by the emergence of the sixth
technological structure, further intellectual development of production and
requirements for continuous/uninterrupted education, thereby causing a
transition from «society aimed at consumption» to «intellectual society» in
which basic values are high living standards, including the quality of the
environment, and the need for self-development. «New economy» as a stage of
economic evolution brings new demands and changes the configuration of
inputs. A certain specificity is inherent in inputs today that distinguishes them
from the traditional understanding [1, p. 19-20].
At the present stage of civilization development we can talk about the
possibilities of formal logic exhaustive theory of factors of production, which
equates a man as a producer with natural and tangible resources, and as a
consumer – with a reflex bearer of demand for commercially available products
and services. This approach to the system of factors of production can not
investigate qualitative dynamics of modern social reproduction that defines the
basis of its development and is directly related to the defining the role of a
human being, as well as innovations in the processes of transformation of the
modern system of reproduction. In the «new economy» the internal structure of
the basic factors of production undergoes certain changes, which in turn
changes the system of resources itself in the respect of quality, the specifics of
which is a total innovation characteristic of each element. In this perspective,
understanding of capital as a factor of production changes. Such understanding
was allotted to the notion of “capital” in classical and neoclassical theories, and
lost its only meaningful value due to the content multitude of its definition.
Thus we see transformation of capital from the factor of production into the
factor of interaction and relationships.
The development of «new economy» is accompanied by transformation of
the organization nature of the economic system, including competition objects
and types, shapes and nature of interaction in economic relations. Such items as
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tangible resources lose their priority in the competition, and intellectual capital
becomes dominant of the development. There appear new methods and forms
of interaction in the «new economy» that are coherent-competitive in nature,
this nature manifests itself not only at the level of competing entities, but also in
the interaction between seller and buyer. Struggle between subjects of
economic relations for limited resources is transformed into a strategic
cooperation, which involves synchronizing the pace of development and paths
of evolution, rather than their takeover or merger [2, p. 3-5].
The predominance of intellectual capital means shift from erratic behavior of
businesses to their movement along with invariable trajectories – attractors that
allow to create and achieve goals set by economic entities in their coherentcompetitive interaction. Here the criteria of advantage are defined not only by
internal motivations (desired target), but also by natural development (the real
goal) in which the economic entity is an essential element that allows us to
consider «new economy» as a self-organizing subject-managed system.
Peculiar features of intellectual capital as an economic resource are based on
the specific properties of its components (human, organizational, consumer
capital) and are revealed in three areas: the emergence of new exclusive
intellectual property rights, monopolization of the market, the emergence of
new competitive advantages associated with development of new elements,
interactions between the elements within each of the components of total
capital, creating a synergy effect which manifests itself in the expected
economic results.
Thus, in «new economy» resources are the basis of production not because of
their natural properties, but because they accuire social function only in
relations between people, who joined them in the process of restorating and
insuring income in various specific (according to their content) forms, and
setting the conditions for increment, accumulation of basic elements, qualities
and processes of business entities development. These circumstances suggest
the feasibility of interpretation of resources as a specific binding element of the
production function, which is in any state (dynamic, endogenous, exogenous,
physical, virtual, etc.) parameters and characteristics of which are highlighted in
the designated time and space context relations, which are characterized by high
level of intellectualization.
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LIQUIDITY ANALYSIS OF ENGINEERING COMPANIES
USING CASH FLOW RATIO IN THE ASSESSMENT
OF THEIR FINANCIAL CONDITION
The main source of the risk of bankruptcy and liquidation is the insolvency of
the enterprise. Solvency is an opportunity of the enterprise to pay all its current
liabilities at a particular time. Solvency must be analyzed on short-term (it is
liquidity), and also on long-term perspective. Engineering industry is the
priority sector of the Ukrainian economy and requires greater attention to the
liquidity and constant monitoring of liquidity ratios that enables to engineering
plants to react to signs of crisis. In this case the liquidity analysis is very
important and topical.
Financial analysis of the liquidity of companies in Ukraine due to its
importance always attracts the attention of scientists. The question of financial
performance and features financial analysis of agricultural enterprises covered
in the works of such scientists as: Halsey R.F., Kirkham R., Muntean M.,
Pacurari D., Shapurova A.A., Stanko B., Subramanyam K.R., Wild J.J.,
Zeller T., [1-8]. However, very little attention is paid to liquidity, which
determines the need for further research.
The purpose of this article is to analyze the liquidity enterprises of
mechanical engineering in the assessment of their financial condition.
In international and domestic practice uses the following liquidity ratios
which called as: «acid test» (acid test ratio) is also known as the quick ratio
(quick ratio), ratio of absolute liquidity (cash ratio), ratio of total liquidity or
coverage ratio (current ratio) and rate of working capital (net working capital),
which in domestic practice often overlooked when analyzing liquidity [1-8].
Foreign scientists are encouraged to use for the analysis of liquidity Cash flow
ratio. This indicator is the ratio of net cash flow from operating activities to
current liabilities of the enterprise. How to offer scientists and we agree with
them, it can be calculated as follows: Cash flow ratio = Operating cash flow /
Current liabilities. Net operating cash flow expresses the degree of liquidity
operations of machine building enterprise, ie as the main activity of the
company generates sufficient cash to meet the obligations without attracting for
this purpose external sources of financing, such as loans.
The research involved the comparison between the ratios of companies in the
machinery industry over a four year period. For the study data were drawn
public financial statements of such companies: Joint stock company «Kharkiv
Machine Building Plant «SVET SHAKHTYORA, Open joint stock company
“Kharkiv Tractor Plant named after S. Ordzhonikidze” Kharkiv region and
Deere & Company (brand name John Deere) is an American corporation that
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manufactures agricultural, construction, and forestry machinery, diesel engines
and lawn care equipment.
Acid test JSC «Kharkiv Machine Building Plant «Svet Shakhtyora» (table 1)
investigated enterprise shows that in 2014 most liquid and completely liquid
assets in the company can cover 2.59 times its current liabilities.
Table 1
The liquidity ratios engineering enterprises for the years 2011-2014
Joint stock company «Kharkiv Machine Building Plant «SVET
SHAKHTYORA»
Period
Ending:
Current Quick Ratio
Cash
Net working Cash Flow
Ratio
(“Acid test”)
Ratio
capital
ratio
31.12.2011
4,165
2,354
0,800
257044
-0,607
31.12.2012
3,393
2,707
0,016
386353
-0,305
31.12.2013
4,452
3,761
0,009
489616
-3,641
31.12.2014
3,028
2,590
0,025
580179
-0,421
Open joint stock company “Kharkiv Tractor Plant named after
S. Ordzhonikidze
31.12.2011
0,613
0,209
0,030
-169050
0,613
31.12.2012
0,546
0,160
0,012
-205852
0,546
31.12.2013
0,707
0,392
0,001
-132059
0,707
31.12.2014
0,428
0,107
0,006
-273232
0,428
Sourse: Calculated by the author based on information Stock market infrastructure development
agency of Ukraine. – Avaliable at: http://smida.gov.ua/

Current ratio shows the excess of current assets over short-term obligations
during the study period in 3-4,5 times. Absolute liquidity ratio was above the
recommended value only in 2011 In 2014 it is low – only 0,025. The working
capital of the enterprise is large, the company has enough current assets.
Liquidity ratio, calculated on the basis of net cash flow from operating activities
shows a negative value, and therefore the company needs to pay attention to the
management of their cash flow.
Let’s analyze the OJSC “Kharkiv Tractor Plant named after
S. Ordzhonikidze”. Quick ratio for the years 2011-2014 is very low in 2014 was
the lowest and amounted to 0.107. This means that the most liquid assets the
company is able to pay only 10.7% of current liabilities. Quick ratio lower than
one enterprise, which means that the serious financial difficulties. Working
capital is negative and has a large size. So the current debts of the company far
exceed its current assets. This dynamic continues studied for four years and is
threatening for the company. Cash Flow ratio indicates the presence of positive
net operating cash flow. Thus, the company has a little opportunity to repay
their debts.
So, studying the liquidity ratios and cash flows of the corporation Deere &
Company for the years 2011-2014, we found that they are on a high level
(Table 2).
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Table 2
The liquidity ratios and Cash Flow Corporation Deere & Company
Period Ending:
10/31/2014 10/31/2013 10/31/2012 10/31/2011
Current Assets
Cash and Cash
$3,787,000 $3,504,000 $4,652,200 $3,647,200
Equivalents
Short-Term Investments $1,215,100 $1,624,800 $1,470,400 $787,300
Net Receivables
$36,832,600 $35,039,200 $31,426,400 $27,501,600
Inventory
$4,209,700 $4,934,700 $5,170,000 $4,370,600
Other Current Assets
$0
$0
$0
$0
Total Current Assets
$46,044,400 $45,102,700 $42,719,000 $36,306,700
Current Liabilities
Accounts Payable
$8,816,000 $9,240,800 $9,288,500 $8,090,800
Short-Term Debt /
Current Portion of
$12,577,700 $12,898,000 $9,967,300 $9,629,700
Long-Term Debt
Other Current Liabilities
$0
$0
$0
$0
Total Current Liabilities $21,393,700 $22,138,800 $19,255,800 $17,720,500
Liquidity Ratios
Current Ratio
215%
204%
222%
205%
Quick Ratio
196%
181%
195%
180%
Cash Ratio
23%
23%
32%
25%
Cash Flow
Net Cash
$3,525,900 $3,254,300 $1,167,700 $2,326,300
Flow-Operating
Net Cash
($2,881,000) ($4,820,700) ($4,004,100) ($2,620,700)
Flows-Investing
Net Cash
($288,300) $406,500 $3,880,200 $139,600
Flows-Financing
Net Cash Flow
$283,000 ($1,148,200) $1,005,000 ($143,400)
Sourse: Web-site The NASDAQ OMX Group. – Avaliable at: http://www.nasdaq.com/

Liquidity ratios corporation Deere & Company expressed as a percentage,
but essentially it does not change. Quick ratio in 2011-2014 years higher than 1
and was within 180-196%. It shows sustained high level of quick liquidity.
Current ratio in 2014 was 215%, so the company can meet its current debt by
more than 2 times. Absolute liquidity ratio is in the recommended range
(0.2-0.3). Net Cash Flow-Operating consistently high and shows the
effectiveness of core activities. In 2014 Net Cash Flows-Investing and Net Cash
Flows-Financing were negative, but the Net Cash Flow was $ 283.000. Thus,
the corporation Deere & Company has a high level of liquidity, which ensures
high solvency. Domestic enterprises of machine building industry necessary to
introduce the experience liquidity management of foreign companies taking
into account the specifics of your business in Ukraine.
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During the research made the calculation and analysis of liquidity
engineering companies through a system of liquidity ratios. They characterize
the short-term solvency of the company, ie its ability to generate sufficient cash
to meet its obligations. Liquidity ratios were calculated on the basis of the
financial statements: balance sheet, income statement, statement of cash flows
and notes. In implementing the liquidity analysis of machine building enterprise
must take into account all available information, including data the
administrative account. If the analysis is carried out external users of financial
statements that do not have access to inside information of the investigated
enterprise to analyze data should be used all forms of financial statements.
Liquidity ratios are important, but they are calculated only on the basis of the
balance sheet and do not allow of objective findings. Thus, the information
offered by the liquidity ratio must be supplemented by other coefficients
mentioned in this article.
As the research showed the domestic engineering enterprises, liquidity ratios
necessary to complement the analysis of data from the statement of cash flows.
OJSC “Kharkiv Tractor Plant named after S. Ordzhonikidze” although it has
low liquidity, but the net operating cash flow of enterprise is positive. In JSC
«Kharkiv Machine Building Plant “Svet Shakhtyora” liquidity ratios are high
but net operating cash flow is negative.
The study showed that the use of the classic ratios, which are based only on
data from the Statement of Financial Position (the Balance Sheet), does not give
full information on the liquidity of the machine-building enterprises. The big
disadvantage is that the liquidity ratios do not reflect the temporal correlation
between the inflow and outflow of cash caused by changes in payments. In
order to avoid erroneous conclusions about the liquidity is necessary alongside
with the classic liquidity ratio must be take the parameters that take into
account changes in the inflow and outflow of cash (such as net operating cash
flow), using the relevant data from: the Statement of Cash Flows (especially
when the net cash flow are prepared through the direct method); Notes on the
financial statements (for example, the turnover of accounts receivable, accounts
payable turnover, inventory turnover, which show the rate of inflow and
outflow of cash an enterprise).
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THE DEFINITION OF STRATEGIC ALTERNATIVES
AS AN ELEMENT OF INTERNAL COMMUNICATIONS
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
In general, the essence of communication management is the implementation
of purposeful influence on the employees to ensure the acceptance, processing,
stockpiling, transfer timely and unbiased information to appropriate levels of
management (responsibility) to ensure the efficiency of enterprises business
processes.
Accordingly, the process is carried out according to the results of diagnosis
and involves the formation (modernization) of the enterprise communication
processes systems. Therefore, on the basis of the conducted system analysis of
existing approaches to the assessment and diagnosis of the state of enterprise
internal communications (IC) [1; 3-6] the advantages and disadvantages of
existing methods were identified and a system of indicators for internal
communications measurement was developed. This system is based on authors
approach to the allocation four components in the system of internal
communications: organizational, social-psychological, informational and
technological. For each structural element it is proposed to use selected
indicators: quantitative and qualitative.
The improvement of the management of the enterprise system of the IC
involves the formulation of an adequate strategy, which is [2]:
– built in terms and taking into account unpredictability of events
development;
– must be related to the future prospects;
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– takes into account the phased development of activity, the presence of
intermediate targets for each of the stages and links these stages and aids by a
single objective bases for decision making;
– takes into account the real presence of resources and potential
possibilities of their receiving.
Therefore, the matrix of IC diagnosis is formed of the 9 quadrants, among
which three areas: «attraction», «various communications», «communication
divide» are highlighted. For each quadrant there are certain strategies of IC
management optimization with a recommendation actions for situation
improving (Fig. 1).

Socio-organizational component
(Ksoc.org)

Component/level

(0-0,33]
Low
(0,330,66]
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The strategy of the The strategy of
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The strategy of the The strategy of the
strategy of the
positions
internal modifying
developing
maintenance
communications
diffusion of
communications

- area of «attraction»
- area of «various communications»
- area of «communication divide»
Fig. 1. Matrix of the diagnostics of the enterprises IC with strategies allocation

The «attraction» area is characterized by a high level of enterprises IC, it
would be expedient to use strategies of modifying internal communications
(with some differences depending on the quadrant) or maintain positions. The
strategy of internal modifying communications consists in development of
existent positions with the aim of the further passing to the quadrant with a high
level both technical-informational and socio-organizational constituents;
envisages the active application of skilled, informative and technological
potential of the enterprise. Strategy of the positions maintenance is directed at
the strengthening of the existent state of the enterprise IC with the aim of
prevention of business processes efficiency decline.
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The area of «various communications» is characterized by the presence of the
communicative interference of the individual types, a duplication of functions
in the framework of the several business processes implementation, the lack of
loyalty of enterprise personnel etc. Enterprise in this area can select one of the
mentioned strategies: strategy of the developing diffusion of communications
and strategy of the penetrating communications.
The strategy of penetrating communications is aimed to bridge
communication gaps and enhance the effectiveness of the business processes
through all components of the enterprise potential (human, financial, scientific,
informational, technological, etc. [7]). The strategy of the developing diffusion
of communications is provided for enhanced development of some less
developed components of the IC by reducing the concentration of the strong
components. Thus there is a possibility of transition to the «attraction» area of
the IC which characterizes with a slightly lower cost level compared with the
need to active steps implement in both directions and switching to indicators
average values. The existing strengths in certain areas form a wide range of
opportunities for the development of other weaker components.
Getting into the area of «communication divide» (where at least one of the
components has a unsatisfactory condition) involves the use of such strategies:
strategy of the deepening communications (several options depending on the
combination of quadrants) and architectural strategy (the strategy of radical
changes). These strategies are aimed at an essential improvement of the
situation through the use of financial, personnel, administrative, logistical
resources and, consequently, available financial, human, interface, etc.
components of the enterprise potential.
The architectural strategy involves a fundamental changes in the system of
enterprise internal communications: bridging communication gaps, reducing the
number of duplicative functions, formation of employee loyalty and a positive
image of the employer as a reliable partner for market counterparties etc.
Accordingly it helps to prevent the loss of potential income from the effective
implementation of business processes.
Competent implementation of the strategy of deepening communications
depending on available resources allows enterprise to stabilize internal
communications or maximize the weakest component and to align the state of
the other.
A more detailed description of the described strategies is presented on fig. 2.
Overall, the results of this research provide an opportunity to develop
strategic actions to improve the system of the enterprise internal
communications management. Prospects for further research in this direction is
to develop tools that will allow to take into account the degree of influence of
various categories of enterprise internal and external environment factors on the
performance of certain activities in the context of the internal communications
chosen strategy.
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Area of «communication abyss»

Area of «various communication»

«Attraction» area

Area

Strategy

Aims

The main ways of realization

The strategy of the
internal modifying
communications

- strengthening of the state of the information space
quality;
- optimization of the number and quality of technical
equipment and software;
- preservation of existing patterns of governance and
socio-psychological climate in the team

- modernization or replacement of equipment;
- implementation of measures of protection and control of
information protection;
- professional development of the staff;
- strengthening of the corporate spirit

The strategy of the
positions
maintenance

- position saving ;
- the unity of interests of all levels of management;
- promoting the efficiency of the decision-making process

- initiated / selective monitoring of the status of the internal
communication process and using of its results in the process
of enterprise management

The strategy of the
maintenance

- staff orientation to goals achievement;
- the growth of labor productivity;
- maintenance of existing technical and technological
condition;
- preservation of "purity" (unity) of the information space

- staff professional development;
- strengthening of the corporate spirit;
- periodic software updates;
- implementation of measures to prevent loss of information,
the emergence of communication gaps

The strategy of the
developing
diffusion

- strengthening of the corporate spirit;
-preservation of existing patterns of governance and socio- equipment modernization or replacement;
psychological climate in the team;
- implementation of measures of protection and control of
- optimization of the quantity and quality of technical
information protection;
equipment and software
- the creation of a system of primary informational control

The strategy of
penetrating
communications

- the extension of the internal communication policy of the
enterprise;
- meeting the needs of all participants of communicative
process;
- reducing of the number of communication obstacles

- introduction/development of system of employees
motivation;
- the development and implementation of the quality system
communications;
- periodic software updates;
- implementation of measures to prevent loss of information,
or causing communication gaps

The strategy of
developing
diffusion

- management effectiveness increase ;
- the formation of a positive HR-brand of the enterprise;
- the maintenance of a common information space

- development and implementation of norms, rules, principle
IC, quality system of communications;
-introduction/development of system of employees motivation;
-qualification and training;

The strategy of the
deepening
communications

- the growth of labor productivity;
- increasing of the level of personnel loyalty ;
- overcoming the failures in the system of technical
support;
- to avoid losses and distortion of information during
transmission and storage

- software update, upgrade or hardware replacement;
- implementation of measures of protection and control of
information protection;
- professional development of staff, including technical
education;
- strengthening of the corporate spirit;
- modernization of the control system

The architectural
strategy (strategy
of cardinal
changes)

- bridging communication gaps;
- prevent a decrease in the efficiency of business
processes;
- formation of the system

- change the type of control;
- activities for the formation of corporate culture, team spirit;
- update software

The strategy of the
deepening
communications

- establishment of a system of interaction between
employees;
- bridging communication gaps;
- to avoid worsening relations with contractors;
- optimization of the number and quality of technical
equipment and software

- change the type of control;
- activities for the formation of corporate culture, team spirit;
- modernization or replacement of equipment;
- implementation of measures of protection and control Of
information protection

Fig. 2. Comparative analysis of management internal communications strategies
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старший викладач кафедри
економіки підприємств харчування та торгівлі,
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
м. Харків, Україна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Актуальність дослідження теоретичних і практичних засад забезпечення
конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі в умовах
сучасної економіки зумовлена тим, що у практичній діяльності
вітчизняних підприємств торгівлі знань і навичок поведінки щодо
формування та нарощування конкурентних переваг в контексті
загальносвітових тенденцій явно недостатньо для створення тривалої
конкурентоспроможності. Тому життєво необхідним є створення такої
системи управління, яка дозволила б підприємствам роздрібної торгівлі не
тільки підтримувати життєдіяльність за несприятливих зовнішніх умов,
але й забезпечувати, підтримувати та підвищувати рівень їх
конкурентоспроможності. Таким чином, на перший план виходить
проблема розробки науково обґрунтованих засад прогресивної теорії
управління конкурентоспроможності підприємств торгівлі в контексті
загальносвітових тенденцій.
Мета даної публікації полягає в узагальненні досвіду теоретикометодологічного
та
методичного
інструментарію
управління
забезпеченням конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі з
урахуванням як галузевої специфіки роздрібної торгівлі, характеру
розвитку національного господарства, так і особливостей конкретних
етапів економічного циклу.
Дослідження загальних теоретичних основ і окремих аспектів
практичного застосування теорії конкурентоспроможності в різних
галузях економіки знайшли своє відображення в численних працях
закордонних та вітчизняних учених: І. Ансоффа, Ф. Котлера,
Г. Мінцберга, М. Портера, Р. Уотермена, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера,
Г. Азоєва, О. Градова, Р. Фатхутдінова, А. Юданова, Я.Б. Базилюка,
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В.А. Білошапки, О.І. Драган, В.Л. Діканя, Ю.Б. Іванова, О.Б. Чернеги,
М.В. Чорної та інших.
Ринкові відносини закономірно призвели до глобалізації рітейлу, яка
стала на початку ХХІ сторіччя ерою глобальної експансії найпотужніших
світових торговельних корпорацій, що конкурують як між собою, так і з
менш потужними національними операторами у всіх сферах торгівлі [1].
Великі транснаціональні (глобальні мережі) та національні корпорації, є
складовими мегаекономіки. Вони пов'язують у сфері обігу товари та
послуги багатьох країн. Така роздрібна торгівля є значною і впливовою
силою у світовій економіці і багато в чому визначає розвиток конкуренції
на внутрішніх і світовому ринках.
Створення глобальних торгових мереж стало одним з ефективних
методів управління торговим капіталом, що дозволяє великим рітейлерам
отримувати економію від масштабу діяльності у сфері роздрібної торгівлі
завдяки:
- удосконаленню організації управління підприємствами, що входять в
мережу, на основі використання спеціальних методів управління (у т.ч.
стандартизації та застосування апробованих технологій бізнес-процесів,
проведення моніторингу й аналізу витрат робочого часу, впровадження
системи менеджменту якості тощо);
- здійсненню оптових закупівель товарів, обладнання, витратних
матеріалів, що дозволяє вести цінову конкуренцію в боротьбі за залучення
покупців;
- підвищенню ефективності реклами, стимулювання збуту й інших
заходів, що забезпечує успіх на національних та світовому ринках;
- використанню великими мережевими операторами більш вигідних
умов залучення капіталу;
- оптимальному розміщенню мереж та їх локальних елементів з
урахуванням містобудівних, транспортних, соціальних та економічних
факторів.
Для сучасної роздрібної мережної торгівлі притаманні: єдиний
управлінський центр та маркетингова стратегія, централізація
закупівельної діяльності, єдиний менеджмент руху товарів та інших
ресурсів, стандартизація всіх торгових операцій, централізація
управлінської інформації (про стан запасів, поставок, продажів; складання
графіків поставки тощо), створення власного бренду для покупців (стиль
оформлення приміщення, дизайн та обладнання торгової зали тощо),
розроблена стратегія розміщення магазинів, можливості маневрування
фінансовими ресурсами. Все це можна віднести до інструментів
забезпечення глобальної конкурентоспроможності.
Циклічність розвитку ринкової економіки та особливості конкуренції на
споживчому ринку на різних етапах циклу економічного розвитку
глобального та національного господарства вимагають від роздрібної
торгівлі своєчасно розробляти (видозмінювати, корегувати) як систему
забезпечення конкурентоспроможності в цілому, так і окремі її напрями
(складові та елементи).
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Світова фінансово-економічна криза змушує роздрібні мережі боротися
за своїх клієнтів, використовуючи весь спектр доступних методів та
інструментів, а саме:
- цінову конкуренцію.
- зміну менеджменту мережі;
- перегляд системи управління мережею (перенесення керуючої
компанії закордон – податкова оптимізація);
- одностороннє зменшення вартості оренди;
- перегляд нових девелоперських проектів і відмова від виходу на нові
ринки;
- оптимізацію логістичних процесів і запуск розподільних центрів;
- заморозку заробітної плати персонала;
- вихід на абсолютно нові для компанії ринки;
- повну відмову від аутсорсингу і прямих поставок виробничих
компаній в магазин;
- збільшення частки власних торгових марок (ВТМ).
- агресивну активізацію розвитку, в т.ч. за рахунок площ, від яких
відмовилися конкуренти;
- власний імпорт;
- розширення асортименту за рахунок внутрішнього (національного)
виробника;
- придбання власного банку.
- запуску інтернет-магазинів;
- запуску нового формату («In-store pickup», «Drive-In», «магазин в
магазині» та інш.);
- розвитку онлайн-торгівлі та «мобільної комерції»;
- активного застосування концепції диференціації;
- використання соціальних мереж тощо [2; 3].
Зазначені заходи використовуються й вітчизняними підприємствами
роздрібної торгівлі.
Зарубіжний та вітчизняний досвід забезпечення й підтримання
конкурентоспроможності сучасної роздрібної торгівлі дозволяє говорити
про те, що система забезпечення конкурентоспроможності роздрібної
торгівлі є комплексною, складною, динамічною, гнучкою, глобальною та
інноваційною. В свою чергу укрупненими її складовими є: інформаційне,
правове, нормативне та ресурсне забезпечення. Теорія та практика
рекомендує
застосовувати
функціональний,
інтеграційний,
маркетинговий, адміністративний, соціальний та інші підходи для
формування дієвої системи забезпечення конкурентоспроможності
торговельної галузі.
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах зміни принципів господарювання, пов'язаного з підходом до
управління підприємств важливою характеристикою виступає показник
вартості бізнесу, який безпосередньо впливає на ринкову капіталізацію
підприємств.
Зростання показника капіталізації підвищує ринковий рейтинг
підприємства і підвищує його інвестиційну привабливість. Тому розвиток
ринкової капіталізації підприємств представляє важливу стратегічну
задачу. Одним із дієвих напрямів вирішення поставлених питань є вибір
цільових стратегічних показників зростання капіталізації підприємств.
Серед вітчізняніх та закордоних науков ців проблемами капіталізації
займались О. Амоша, О. Барановський, Я. Жаліло, Дж. М. Кейнс,
А. Корнійчук, Н. Міллер, Р. Тіснен, С. Шумська та інші.
Проте, залишаються невирішеними питання реалізації стратегічних
цілей і задач по управлінню процесом зростання капіталізації
підприємства.
Метою статті є розкриття стратегічних засад розвитку ринкової
капіталізації вітчизняних підприємств.
Національний фондовий ринок ефективно сприяє економічному
розвитку, лише за умови прозорості, доступності, захисту прав власності
та капіталізації прибутку, що відповідатимуть світовим стандартам.
Аналіз впливу розвитку фондового ринку і забезпечення його капіталізації
характеризується понятійним апаратом «капіталізація суб’єктів ринку».
Капіталізація суб’єктів ринку – це вартість підприємств, що визначається
на національному, регіональному та інтернаціональному фондових
ринках, рівень капіталізації яких напряму залежить від стану
корпоративного управління та втіленням в життя інноваційних програм
розвитку, як окремих компаній, так і країни в цілому [3].
134

В Україні цей показник дорівнює лише кільком сотням мільярдів
доларів США у абсолютному вимірі, в сучасних умовах він складає менше
за половину ВНП [6]. У той же час, розвинені країни світу давно
переходять від ринкових до мережевих відносин з високою динамікою і
гнучкістю співробітництва між компаніями. Зближення виробництв до
центрів скупчення доданої вартості визначається здатністю розробляти і
застосовувати інноваційні продукти працівниками, засновані на
поглибленні спеціалізації і, наприклад, в країнах ЄС реалізовувати на
практиці в стратегічних і економічних альянсах (кластерах).
Визначення М. Портера свідчить, що кластерно-промислові структури
являють собою групу виробництв, об'єднаних за географічною ознакою, і
відносяться до однієї сфери і здійснюють спільну діяльність, взаємно один
одного [7]. Істотна роль у фінансуванні через венчурні фонди належить
інвестиційним компаніям, які також формуються у кластерах.
З’являється потреба у визначені джерел фінансування, що
використовуються підприємствами і галузями, і основні фактори, що
перешкоджають розвитку фондового ринку на макрорівні. Ефективному
ринку цінних паперів зазвичай притаманний спеціальний механізм, що
забезпечує якість торгівлі. Для не великої частини підприємств таким
механізмом виступає лістинг на біржі, як це передбачено чинним
законодавством [5].
Враховуючи низький рівень освоєння підприємствами інноваційних
підходів до управління інвестиційним процесом, то можна вважати, що
роль фондового ринку у покращенні конкурентоспроможності країни є
замалою, оскільки Україна займає 88 місце за доступом до фондового
ринку [6].
Схожі тренди характерні і для залучення іноземного капіталу,
насамперед, з ближнього зарубіжжя, на фондовому ринку України.
Закордонний інвестор має на меті контролювати стратегічні галузі
національного господарства, оскільки на сьогоднішній день, фондовий
ринок України слабко застосовує (навіть мінімально) можливий потенціал
фінансового капіталу. Вагомим джерелом фінансування інвестиційної
діяльності підприємства є позикові кошти від паперів, що випускаються) а
також покупка акцій підприємства [1].
Через не конкурентоспроможність і нерозвиненості вітчизняного
фондового ринку спостерігається низька вартість підприємств на ринку,
гальмується ріст їх капіталізації. Дані тенденції простежуються в окремих
галузях економіки в цілому. Крім того, приблизно 3/4 валового доходу
приходиться на металургійну, хімічну та нафтохімічну галузі
промисловості. Через це, державна фінансова політика, яка зараз існує в
Україні, гальмує функціонування і розвиток галузей високих технологій в
економіці та на фондовому ринку, і лишає їх стимулів для розвитку на
мікрорівні, мезорівні, макрорівні та мегарівні [8].
Крім того на фондовому ринку України закріпилися монополісти, в
особі суб'єктів господарювання та власників вітчизняних і зарубіжних
ФПГ. Через втручання мажоритарних інсайдерів та афілійованих осіб,
близько третини підприємств секторів економіки та фінансів є
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збитковими. Це обмежує розвиток мережевої економіки п'ятого-шостого
поколінь з домінуванням інформаційних, комп'ютерних і біотехнологій з
фінансової точки зору.
Рівень монополізації у галузях, що використовують природні ресурси і
орієнтовані на стратегію «копіювання», набув небезпечного характеру. У
таких галузях виробляються первинні ресурси, які є ключовими у
формуванні ціни. Проте реакція з боку Антимонопольного комітету на
таку ситуацію мінімальна. Для України актуальним є впровадження
систем регуляції підприємництва з оптимальним застосуванням наявного
дослідницького та наукового потенціалу. Дуже необхідно розвивати
венчурний бізнес, створювати фонди венчурного фінансування, які
повинні функціонувати на розвиненому фондовому ринку.
У глобалізаційних умовах конкурентоспроможність економіки країни на
мікрорівні, мезорівні, макрорівні і мегарівні будуть забезпечувати великі
компанії: ФПГ, ФПГ, ТНК і кластери. Для прогресу в даному напрямку
Україна повинна чітко визначитися і ефективно відстоювати національні
інтереси у фінансовій сфері, в тому числі на фондовому ринку.
Висновки. Капіталізація підприємств виступає показником покращення
фінансового стану, а з іншого – їх вартість на ринку, визначається
національним, регіональним та глобальним фондовим ринком. Для
підвищення капіталізації цінних паперів потрібно, обмежити вплив
холдигів, забезпечити: вільний доступ до масивів даних.
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ЕТАПИ РОЗРОБКИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Для розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального
господарства (ЖКГ) пропонується використовувати сценарний підхід,
який полягає у застосуванні інструментарію та дозволяє здійснити вибір
сценарію розвитку підприємств ЖКГ в майбутньому, враховуючи
особливості зовнішнього й внутрішнього середовища та функціонування
житлово-комунальної сфери. У цілому, формування стратегії представляє
важливу функцію управління, яка передбачає процес вибору цілей і
напрямів їх досягнення, що впливає на розвиток підприємств ЖКГ.
У рамках сценарного підходу здійснюється розробка логічних і
структурованих варіантів майбутнього розвитку підприємств ЖКГ, що
створить підґрунтя для вибору найбільш оптимальних напрямів розвитку
й переходу в рамках стратегії, зокрема від песимістичного до нормального
(посереднього) й у подальшому до оптимістичного плану розвитку.
Використання сценарного підходу забезпечить реалізацію комплексу
взаємопов’язаних дій, які характеризуються відповідними напрямами,
застосуванням інструментарію щодо прийняття управлінських рішень.
Для розробки стратегії розвитку підприємств ЖКГ необхідно здійснити
наступні етапи: на першому етапі формуються цілі, основні параметри,
важливі питання, які виникають у процесі розвитку підприємств ЖКГ.
У рамках цього процесу слід відзначити, що метою розробки стратегії є
формування й реалізація напрямів розвитку підприємств ЖКГ,
враховуючи запропоновані сценарії.
На другому етапі реалізуються заходи щодо формування інформаційноаналітичного забезпечення функціонування підприємств ЖКГ. У цьому
контексті важливе значення має повнота, достовірність, доступність
інформації, враховуючи особливості взаємодії із всіма зацікавленими
особами, які функціонують в сфері ЖКГ.
На третьому етапі здійснюється аналіз зовнішнього й внутрішнього
середовища, в якому функціонують підприємства ЖКГ. Найбільш
поширеним інструментарієм є SWOT-аналіз, характеристика якого
представлена в табл. 1. Представлений аналіз спрямований на виявлення
сильних і слабких сторін функціонування підприємств ЖКГ, визначення
можливостей і загроз, враховуючи особливості функціонування на
сучасному етапі економічних перетворень.
137

138

На четвертому етапі здійснюється прогнозування варіантів можливого
розвитку підприємств ЖКГ, будуються можливі сценарії: песимістичний,
сценарій посереднього розвитку та оптимістичний, в яких відображають
відповідні їх характеристики.
На останньому п’ятому етапі розробляється механізм реалізації стратегії
розвитку підприємств ЖКГ, який повинен мати наступні характеристики і
ознаки:
- цільова орієнтованість механізму, який спрямований на забезпечення
впровадження й реалізацію стратегії розвитку на підприємствах житловокомунального господарства;
- функціональна спрямованість механізму, який забезпечує виконання
відповідних завдань і напрямів для досягнення визначеної мети;
- визначення послідовності структурних елементів механізму реалізації
стратегії розвитку підприємств ЖКГ;
- формування зворотних зв’язків й створення можливостей реагування
на виникнення диспропорцій та дисбалансів, що виникають у рамках
представленого механізму;
- оцінка показників, що характеризують якість впровадження механізму
реалізації стратегії розвитку підприємств ЖКГ і ін.
Відповідно до запропонованих напрямів розробки стратегії розвитку
підприємств ЖКГ здійснена розробка й використання механізму реалізації
відповідної стратегії, як результуючого етапу представленого процесу,
використовуючи сценарний підхід і стратегічний інструментарій.
При формуванні цілей щодо розробки й впровадження стратегії важливе
значення мають особливості й напрями функціонування підприємств
ЖКГ. Отже, основною метою є забезпечення розвитку підприємств ЖКГ
для зростання якості життєдіяльності населення.
Характеризуючи результати комплексної оцінки можливостей і загроз із
урахуванням сильних і слабких сторін у рамках SWOT-аналізу можна
зазначити, що підприємства ЖКГ, знаходячись у критичному стані, не
мають чітких і стабільних тенденцій розвитку, водночас характеризуються
значними можливостями для забезпечення свого зростання.
Виходячи з аналізу сформованих характеристик можливих сценаріїв
розвитку підприємств ЖКГ у рамках відповідної стратегії: у
короткостроковій перспективі реалізується песимістичний сценарій
(від 1 до 2 років); у середньостроковій перспективі запропоновано
використовувати сценарій посереднього розвитку (від 2 до 3 років); у
довгостроковій перспективі реалізується оптимістичний сценарій (від 3 до
5 років).
Для впровадження стратегії розвитку підприємств ЖКГ розроблено
алгоритм формування механізму її реалізації (див. рис. 1).
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Таким чином на основі аналізу розробленого алгоритму формування
механізму реалізації стратегії розвитку підприємств ЖКГ фокусується
увага на забезпеченні взаємодії між зацікавленими особами (споживачі
послуг житлово-комунальних послуг, центральні органи державної влади,
місцеві органи державної влади, інші зацікавлені особи) і житловокомунальними підприємствами, гармонізації їх інтересів із зростанням
взаємної ефективності й результативності. Зокрема, при взаємодії між
підприємствами ЖКГ і споживачами послуг, з одного боку,
забезпечується високий рівень якості наданих послуг, а з іншого боку,
створюються умови для своєчасного й повного їх погашення.
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ОЦІНКА ГРУПОВОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВЕКТОРНОЇ СУМИ
Оцінка трудового потенціалу групи співробітників і підприємства в
цілому являє собою нетривіальну задачу. Хоча ряд авторів вказують, що
«трудовий потенціал організації можна представити сумою трудових
потенціалів окремих працівників, які становлять обліковий склад всього
підприємства або його підрозділу» [1], проте більшість дослідників
відзначають, що для оцінки трудового потенціалу групи співробітників і
підприємства в цілому необхідно враховувати синергетичний ефект, що
виникає через додаткові зв'язки, відносини, різного роду взаємодію між
співробітниками, які виконують роботу спільно.
В роботі [2] пропонується розглядати інтегральний (загальний)
трудовий потенціал групи (підприємства) як векторну суму
індивідуальних трудових потенціалів.
У даній роботі розглянуто трудовий потенціал як двомірний вектор, що
дозволило здійснити оцінку групового трудового потенціалу як векторної
суми. Доведено, що на відміну від традиційного алгебраїчного підходу,
який розглядає трудовий потенціал як одновимірну характеристику,
запропонований підхід припускає, що трудовий потенціал є
багатоаспектним поняттям і його необхідно представляти засобами
багатовимірного аналізу.
Запропоновано розглядати інтегральний (загальний) трудовий потенціал
групи працівників, або підприємства в цілому, як векторну суму
індивідуальних трудових потенціалів. Математично оцінка групового
трудового потенціалу відображається формулами (1)–(2):
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де ТП – вектор оцінки трудового потенціалу i-го працівника j-го
підрозділу (групи), i  1,..., N ; j  1,.., M ;
N – число співробітників в j-й групі;
М – загальна кількість груп працівників на підприємстві;
ТП – вектор оцінки трудового потенціалу в j-й групі;
ТП – вектор оцінки трудового потенціалу підприємства в цілому.
Оцінку загального трудового потенціалу підприємства (ТП)
розраховано як норму відповідного двокомпонентного вектора трудового
потенціалу за формулою (3):
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де
і
– оцінки професійного потенціалу та потенціалу розвитку
вектора трудового потенціалу відповідно.
Необхідно відзначити той факт, що на величину загального трудового
потенціалу впливає два основних фактори: чисельність співробітників
групи (підприємства) і середній рівень трудового потенціалу. На жаль,
при порівнянні величин загального трудового потенціалу різних груп
(підприємств) дуже велике значення має саме фактор чисельності
персоналу. Тому для характеристики трудового потенціалу групи
(підприємства) представляється необхідним доповнити загальну оцінку
такими показниками, які дозволили б оцінити середній рівень трудового
потенціалу, а також варіативність даного показника всередині групи
(підприємства). Для оцінки середнього рівня трудового потенціалу можна
використовувати оцінку виду:
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де ТП
і ТП
– векторні оцінки середніх трудових потенціалів j-й
групи та підприємства відповідно.
Тоді вирази (1) і (2) можна записати наступним чином
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Очевидно, що згідно (6) і (7) підвищення трудового потенціалу можливо
двома шляхами:
1) екстенсивний шлях за рахунок збільшення чисельності персоналу;
2) інтенсивний шлях за рахунок підвищення якості трудового
потенціалу.
У разі, коли підприємству необхідно в найкоротші терміни підвищити
трудовий потенціал, то в основному використовують екстенсивний шлях.
При цьому досить часто середній рівень трудового потенціалу навіть
знижується. Використання інтенсивного шляху розвитку дозволяє, не
збільшуючи чисельність персоналу, за рахунок планомірної реалізації
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програм з формування та оптимізації трудового потенціалу поліпшити
якісну складову трудового потенціалу.
Оцінюючи ефективність запропонованого підходу до оцінки і
формування трудового потенціалу, необхідно враховувати, що сучасне
розуміння організаційної ефективності ґрунтується на використанні
комплексної моделі, що включає комбінацію факторів, які визначають
якість організаційної старанності. В роботі [3] в якості таких чинників при
визначенні соціально-економічного ефекту від роботи з персоналом
розглядаються такі критерії як продуктивність праці, задоволеність
працею, зниження напруженості у відносинах в колективі і т.п.
Використання трудового потенціалу як двомірного вектору, дає
можливість здійснити оцінку групового трудового потенціалу як векторну
суму. Це дозволило запропонувати методику оцінки трудового
потенціалу, як окремих працівників, так і груп працівників, на основі
використання апарату теорії багатовимірного аналізу, що дозволяє
врахувати нелінійний характер залежності зведених оцінок від безлічі
приватних оцінок трудового потенціалу з урахуванням неформалізованих
знань експертів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Інформація є важливим елементом системи процесу реалізації стратегій
на промисловому підприємстві. Стратегічні рішення в процесі реалізації
самих стратегій безпосередньо визначають долю підприємства, впливають
на його розвиток і життєздатність. Обґрунтованість рішень, що
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приймаються, залежить від рівня забезпеченості інформації, на якій вони
базуються, а реалізація стратегій немислима без регулярного потоку
інформації. Управління промисловим підприємством – це процес, який
пов'язаний з значними обсягами використання інформації, яка
характеризується постійними змінами різноманітних показників, що
відображають внутрішнє і зовнішнє середовище будь-якого промислового
підприємства. Дана інформація слугує основою для розробки та
подальшої реалізації стратегій підприємства.
Робота над реалізацією стратегії вимагає створення, поступового
поповнення і аналізу бази стратегічних даних про саме промислове
підприємство, його зовнішнє оточення, головні перешкоди на шляху
розвитку, тобто найбільш істотні моменти в житті підприємства, що
впливають на сам процес реалізації стратегій промислового
підприємства [1].
Стратегічні інформаційні потреби підприємства охоплюють усе, що
може вплинути на довгострокову діяльність підприємства, непередбачені
випадковості, пов’язані зі змінами у середовищі (в тому числі з форсмажорними обставинами), навіть інформацію про події, що перебувають
за межами безпосередньої діяльності та впливу, але можуть змінити долю
підприємства. Стратегічні інформаційні потреби залежать від тих
стратегічних цілей, які підприємство ставить перед собою.
Інформаційне забезпечення процесу реалізації стратегій являє собою
систему, яка об'єднує усі інші елементи організації в єдине ціле, дозволяє
сформувати процес стратегічного управління, як безперервну низку
управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних цілей [2].
Метою інформаційного забезпечення процесу реалізації стратегій на
промисловому підприємстві є збір, обробка, використання, зберігання,
підтримка в актуальному стані баз стратегічних даних, які гарантують
своєчасне та надійне інформаційне забезпечення промислового
підприємства
нормативно-правовою,
довідково-аналітичною,
методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також комплексом
програмних засобів, необхідних для їх аналізу при формуванні та
реалізації стратегічних рішень [6].
У процесі реалізації стратегії збирають і обробляють певні обсяги
інформації, щоб мати змогу відповісти на запитання: 1) які можливості
надає та чому привертає певна сфера діяльності конкретне промислове
підприємство; 2) як можна використати можливості зовнішнього
середовища; 3) які види конкурентних стратегій доцільно
використовувати в конкретній галузі; 4) в який спосіб визначається та за
допомогою чого займає певне місце підприємство у цій галузі, що є його
ключовими факторами успіху [3].
Стратегічна інформація характеризується рядом відмінностей,
обумовлених характером процесу реалізації стратегій, а саме:
1) орієнтація не стільки «в середину» організації, скільки на її зовнішнє і
проміжне середовище; 2) прогнозний характер результатів обробки
інформації; 3) велика вірогідність суб'єктивного тлумачення
інформативних показників; 4) міжфункціональний характер інформації
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(необхідність інформаційного забезпечення окремих бізнес-процесів), що
приводить до необхідності операції великими об'ємами аналітичної і
фінансової інформації.
При розгляді ресурсних, функціональних і комплексних стратегій,
промислове підприємство повинно: 1) визначити тип та обсяги необхідної
для стратегічної діяльності інформації; 2) розробити ефективну систему
збирання, обробки, використання та зберігання інформації; 3) вжити
заходів для запобігання негативного ефекту використання недостовірної
інформації.
Стратегічна
діяльність
потребує
надійного
інформаційного
забезпечення у вигляді баз стратегічних даних, допущень і прогнозів.
Створення такого забезпечення – це не лише нагромадження інформації та
її обробка.
База стратегічних даних (БСД) − це стислий системний опис
найсуттєвіших стратегічних елементів, що належать переважно до
зовнішнього середовища підприємства [5]. Вона формується внаслідок
цільового збору з багатьох можливих джерел, що є, по-суті, процесом
перетворення сукупності даних у стратегічну інформацію на основі їх
спеціальної обробки з орієнтацією на розробку і реалізацію стратегічного
плану. БСД підприємства може мати досить складну структуру, тобто
складатися з таких підсистем: БСД про сильні та слабкі сторони
підприємства; БСД про загрози та можливості (з оцінкою рівня ризику),
що існують у зовнішньому середовищі; БСД про рівень конкуренції та
критерії конкурентоспроможності в галузі; БСД про стан економіки
взагалі; БСД про ситуацію на суміжних ринках тощо. Досвід засвідчує, що
ефективність стратегічного менеджменту значно зростає, якщо БСД
формувати одночасно з розробкою та використанням інформаційноуправлінських систем різного типу.
На базі стратегічної інформації приймаються стратегічні рішення, які
потім втілюються в стратегії та організаційні, фінансово-економічні
соціально-психологічні, методичні та інші інструменти, за допомогою
яких здійснюється стратегічний процес [5].
Загальна
технологія
організації
впровадження
ефективного
інформаційного забезпечення стратегічного управління, повинна
передбачати послідовність дій. Серед них: 1) Загальна концепція та
забезпечення інформацією всіх етапів прийняття стратегічних
управлінських рішень; 2) Інформаційна підсистема стратегічного
управління формується і функціонує під безперервним впливом факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; 3) В межах відділу
стратегічної управлінської інформації здійснюються такі етапи
інформаційного забезпечення, як: вибір джерел інформації зовнішнього і
внутрішнього середовища підприємства; виконання стратегічного аналізу,
результати якого використовуються при формуванні БСД; 4) Функції за
окремими аспектами розробки та реалізації стратегії здійснюють всі
структурні підрозділи промислового підприємства. Інформаційне
забезпечення БСД використовується менеджерами всіх рівнів за
напрямами діяльності підприємства, до яких належать: стратегічний
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маркетинг, управління виробництвом, управління інноваціями, управління
фінансами управління персоналом; 5) З боку вищого керівництва доцільна
мотивація структурних підрозділів підприємства щодо формування за
напрямами діяльності на основі БСД якісної інформації для прийняття та
реалізації стратегій промислового підприємства; 6) Проміжні та кінцеві
результати стратегічної діяльності проходять стратегічний контроль.
Діяльність по реалізації й оцінці стратегії повинна здійснюватися
поетапно, у заздалегідь призначені періоди контролю проміжних
результатів. При такій оцінці інформація повинна надходити з усіх
напрямів і підрозділів підприємства. При виборі показників для
стратегічного контролю необхідно виділити пріоритети, для того щоб
зробити однозначний висновок про ефективність проведення конкретного
етапу; 7) За результатами стратегічного контролю формується інформація,
яка надходить до вищого керівництва промислового підприємства, для
прийняття та реалізації управлінських рішень щодо внесення коригувань у
різні аспекти стратегічної діяльності (систему цілей, стратегії,
стратегічний план, окремі програми або проекти, організаційні заходи).
Якщо критеріальні показники стратегічного контролю значно
відрізняються від запланованих, то вносяться відповідні зміни;
8) Інформація щодо змін (коригувань) розповсюджується за окремими
етапами стратегічного управління; 9) Оцінка ефективності реалізації
інформаційної підсистеми стратегічного управління повинна встановити
відповідність рівня якості інформаційного забезпечення окремих ланок
стратегічної
діяльності
ефективності
прийняття
стратегічних
управлінських рішень. У випадку позитивних результатів оцінки,
реалізація даного варіанту інформаційної підсистеми стратегічного
управління відбувається у подальшому, а якщо оцінка незадовільна, то
відбуваються зміни у типах БСД, інформаційних складових, джерелах
інформації тощо [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасні вимоги до процесу
реалізації стратегій на промисловому підприємстві вимагають
застосування удосконаленої системи інформаційного забезпечення.
Реалізація стратегій промислового підприємства базується на
використанні різнобічної інформації, необхідної для ухвалення
стратегічних рішень. Від інформаційного забезпечення, а саме збору,
обробки, надання достовірної інформації буде залежати ефективність
процесу реалізації стратегій.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ
Сьогодні світ входить у четверту індустріальну революцію, яка
розвивається по експоненті, а не лінійно, та має потенціал, щоб підняти
глобальні рівні доходів і поліпшення якості життя для населення, в усьому
світі. Характерними рисами четвертої революції стають можливості
мільярдів людей, пов'язаних мобільними пристроями, з безпрецедентною
обчислювальною потужністю, збереженням інформаційної ємності й
доступом до знань, які не обмежені. І ці можливості будуть множитися на
виникаючі технологічні прориви в таких областях, як штучний інтелект,
робототехніка, Інтернет, автономні транспортні засоби, 3-D друк,
нанотехнології, біотехнології, матеріалознавство, зберігання енергії і
квантові обчислення [1].
В той же час спостерігається нерівність в економічному розвитку
окремих країн та посилюється конкурентна боротьба за ринки збуту.
В цих умовах підприємства, щоб вижити та ефективно функціонувати в
турбулентному та агресивному середовищі, мають вчасно пристосувати
свою систему управління до інституційних змін, в тому числі глобального
та національного масштабу. Ця проблема має комплексний характер й
включає цілий спектр теоретичних і практичних задач, який визначає
різноманіття підходів до її вирішення. Одним з таких підходів є
управління організаційними трансформаціями, в тому числі на рівні
підприємства, його складових (підрозділів, функціональних сфер,
процесів тощо), чому і присвячено дану роботу.
Теоретичним проблемам організаційних трансформацій присвячені
роботи таких вчених, як В. Г. Бодров, Р. Врублевські, Л. Д. Гітельман [2-4]
та інших. В той же час, як доведено у авторській монографії [5] на підставі
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аналізу і дослідження сутності, змісту та генезису організаційних змін, в
тому числі трансформаційного характеру, все ще не систематизовані
методи управління організаційними трансформаціями.
Основна мета цієї роботи є обґрунтування методичного підходу щодо
формування
системи
методів
управління
організаційними
трансформаціями.
На основі аналізу теоретичних поглядів на трансформаційні процеси і
досвіду їх практичного здійснення автором, зокрема в [5, с. 32-33],
обґрунтовано, що організаційна трансформація може розглядатися як
процес якісної зміни, яка здійснюється на підприємстві або з
підприємством, і яка в якості своєї властивості повинна мати функцію
управління задля забезпечення цілеспрямованого впливу на процес змін.
Слід зауважити, що з управлінської точки зору для забезпечення
цілеспрямованого впливу на трансформаційний процес, тобто для
управління
організаційними
трансформаціями,
трансформаційні
менеджери мають оволодіти сукупністю способів і прийомів, іншими
словами, методів управління, за допомогою яких здійснюється
цілеспрямований вплив на об’єкт трансформації.
Як було доведено у [5, с. 289], процес організаційно-управлінської
трансформації передбачає різні стадії (виникнення ситуації, що провокує
організаційні трансформації; аналіз зовнішніх сил (тенденцій, факторів);
аналіз трансформаційного потенціалу; діагностування готовності
підприємства до організаційної трансформації / зміна способу мислення;
підготовка підприємства до організаційної трансформації; формування
культури змін; передбачення й успішна протидія опору змінам; формування
бачення трансформаційного продукту; розробка стратегії організаційної
трансформації; створення комунікаційної системи; реалізація організаційної
трансформації; контроль перебігу організаційної трансформації; зміцнення
організаційної трансформації та здійснення за потреби регулюючих дій), які
мають свою специфіку, на кожній з них виникає необхідність
використовувати відповідні методи. Наведемо характеристику основних
груп і деяких видів методів впливу на об’єкт трансформації (табл.).
Для вирішення задач трансформаційного менеджменту відповідно до
мети організаційної трансформації (ревіталізації, реструктуризації тощо)
використовують відповідні методи, які запропоновані в спеціальній
літературі та зарекомендували себе на практиці. Враховуючи, що по
кожній з трансформаційній задачі пропонується безліч методів, вважаємо
за доцільне в цьому випадку здійснювати підбір відповідних методів в
систему методів вирішення конкретної трансформаційної задачі на основі
методичного підходу, опис якого наданий в [5, с. 272-284], та
управлінського інструменту – банку методів та моделей.
Якщо підсумувати, то правомірно зробити висновок, що набір методів,
які використовуються у процесах управління організаційними
трансформаціями, є по своїй природі нескінченний і перебуває в
постійному розвитку аналогічно самій методології управлінських наук як
теорії процесу створення науки про управління, яка по своїй природі
нескінченна й перебуває в постійному розвитку.
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Таблиця 1
Характеристика основних груп і видів методів впливу
на об'єкт трансформації

Метод
Характеристика
Методи основних компонентів системи трансформаційного менеджменту
Методи формування
Спрямовані на реалізацію процесу побудови й аналізу
цілей організаційноцілей, використовуючи декомпозицію (послідовний
управлінської
поділ) більш загальних цілей на їхні складові,
трансформації
забезпечуючи повноту виявлення підцілей і їх взаємна
відповідність; результати декомпозиції фіксуються у
вигляді «дерева цілей», які оформляються у вид графа
ієрархічної структури, або у вигляді таблиці, позначення
рядка якої визначає місце підцілі в ієрархії; для
трансформаційних проблем, які вирішуються в рамках
однієї організації, включаються тільки власні цілі
організаційно-управлінської трансформації.
Методи вирішення
Забезпечують вирішення і реалізацію конкретних задач
задач трансформатрансформаційного менеджменту: реструктуризацію,
ційного менеджменту ревіталізацію, реінженіринг і т.п.
Методи реалізації
Методи планування спрямовані на розробку планів по
загальних функцій
досягненню цілей об'єкта трансформації.
ТМ: планування,
Методи організації забезпечують розподіл ресурсів згідно
організації, контролю, із планами об'єкта трансформації в просторі й у часі.
мотивації
Методи контролю є механізмом, який з'єднує всі інші
функції управління із цілями об'єкта трансформації,
забезпечуючи «зворотний зв'язок».
Методи мотивації спрямовані на генерування енергії й
умінь усіх компонентів об'єкта, що трансформується.
Методи розробки/
Забезпечують розробку/ перебудову структури об'єкта
перебудови структури трансформації (підприємства, підрозділу, бізнес-процесу,
об'єкта трансформації основного процесу, допоміжних процесів і т.п.).
Методи розробки/
Забезпечують розробку/ перебудову структури системи
перебудови структури управління організаційними трансформаціями, що
системи управління
відповідає об'єкту трансформації, і що забезпечує його
організаційними
ефективне функціонування.
трансформаціями
Методи ресурсного
Спрямовані на формування ресурсного забезпечення
забезпечення органіорганізаційно-управлінських трансформацій (кадрового,
заційно-управлінських інформаційно-комунікаційного, фінансового,
трансформацій
матеріального й т.п.).
Методи
Забезпечують реалізацію етапів (процедур) процесу
технологічного
управління організаційними трансформаціями
забезпечення
(підстроювання до зовнішніх сил, що викликають зміни;
організаційнодіагностики організаційного потенціалу; зміни способу
управлінських
мислення; підготовки об'єкта трансформації до змін;
трансформацій
формування культури змін; передбачення й успішної
протидії опору змінам; формуванню status quo;
спілкування й комунікації; методи підготовки до
реалізації змін, вибору підходящого моменту, проміжного
періоду; методи реалізації змін.
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Закінчення таблиці 1
Методи побудови системи трансформаційного менеджменту
Методи стратегічного Забезпечують формування бачення, філософії, політики,
управління
стратегічних планів і стратегічного потенціалу, що
трансформується об'єкта.
Методи системного
Забезпечують у рамках технології системного аналізу
анализу
процес дослідження об'єктів, що трансформуються,
зокрема властивостей і відносин, що важко
спостережуваних й важко розуміються, за допомогою
відображення цих об'єктів як цілеспрямованих систем і
визначення властивостей цих систем і взаємозв'язків між
цілями й способами їх реалізації
Методы управління
Забезпечують керівництво й координацію людських і
проектами
матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу
трансформаційного проекту шляхом застосування
сучасних методів і техніки управління для досягнення
певних у проекті результатів по складу й обсягу робіт,
вартості, часу, якості й задоволенню учасників проекту.
Методы інноваційого Спрямовані на виявлення потреби в трансформаційних
менеджменту
змінах, визначення цілей змін, діагноз істотних змінних,
вибір відповідної техніки змін, планування впровадження
змін, саме впровадження, оцінку й розвиток.
Кібернетичні методи
Формують системне уявлення про об'єкт, що
трансформується, і трансформаційний менеджмент.
ЕкономікоСпрямовані на оптимізацію управлінських рішень,
математичні методи
пов'язаних з організаційними трансформаціями.
Методы управления организационными трансформациями
ОрганізаційноФормують організаційні відносини на об'єкті, що
розпорядчі
трансформується, за допомогою відповідних
(адміністративні)
організаційно-розпорядчих прийомів (організаційного
методи
регламентування, нормування, інструктування, наказів,
розпоряджень, усних вказівок, розстановки кадрів).
Економічні методи
Формують економічні відносини на об'єкті, що
трансформується, за допомогою відповідних економічних
прийомів (бізнес-планування, бюджетування,
кредитування, заробітної плати, преміювання й т.п.)
СоціальноФормують соціально-психологічний клімат на об'єкті, що
психологічні методи
трансформується, за допомогою відповідних соціальних і
психологічних прийомів (анкетування, інтерв'ювання,
морального заохочення/ стягнення, групової динаміки й
т.п.).
Методи стратегічного Забезпечують виконання й контроль стратегії
управління
трансформаційної зміни.
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БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ
РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА ФІНАНСОВОЮ КОМПОНЕНТОЮ
Управління
економічною
стійкістю
підприємств
(ЕСП)
машинобудування у реальному секторі економіки реалізовуються
керівництвом як короткострокові заходи забезпечення стійкого
функціонування, що принципово не впливають на зростання ринкової
вартості через наявність кризових явищ, динамічного зростання
невизначеності середовища функціонування виробничо-економічних
систем, високої волатильності національного і світового ринків.
Ці обставини визначають необхідність дослідження аспектів
трансформації стану виробничо-економічної системи в системнопроцесному управлінні [1] через використання бізнес-моделі, яка включає
бізнес-процеси забезпечення та підвищення рівня ЕСП за компонентами.
Більшість вітчизняних промислових підприємств орієнтуються на
проведення модернізації виробництва, використання сучасного
обладнання і технологій, оскільки високотехнологічне виробництво може
підвищувати конкурентоспроможність. Разом з цим необхідно змінювати
не тільки технологію виробництва, але і впроваджувати управлінські
технології на підприємствах. Побудова ефективної системи управління
ЕСП машинобудування потребує визначення такої взаємодії її
організаційних елементів, за якої найбільш оперативно і вчасно
виконуються вимоги об’єкта управління, а також забезпечується найбільш
151

продуктивна взаємодія із зовнішнім середовищем. Для цього
запропоновано науково-методичні рекомендації щодо композиції бізнеспроцесів функціонування підприємств за фінансовою компонентою та
рівнями економічної стійкості (рис. 1), що дозволяє забезпечити
трансформацію стану виробничо-економічної системи.

Рис. 1. Бізнес-процеси забезпечення та підвищення
фінансової компоненти ЕСП відповідно до рівнів ЕСП
Розроблено автором
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Необхідно зазначити, що на допустимому рівні ЕСП відбувається
процес забезпечення ЕСП, на прийнятному – підвищення, а на
абсолютному рівні – підтримання цього високого рівня економічної
стійкості. Саме така поетапність проведення визначених процедур і є
одним з принципів реалізації системно-процесного управлінням ЕСП
машинобудування [1] в динамічних умовах економічного середовища.
За результатами проведеного дослідження фінансової компоненти ЕСП
для досягнення рівня допустимої фінансової стійкості пропонується
реалізація процесу забезпечення платоспроможності підприємств
машинобудування, до елементів якого відносимо розроблення бюджету,
оперативне прогнозування та контролювання доходу, калькулювання
витрат.
Одним зі способів досягнення прийнятного рівня фінансової стійкості є
визначення відповідності окремих позицій балансу вимогам «золотого
правила фінансування» (за цим правилом фінансовий капітал повинен
бути мобілізований на термін, не менший від того, на який даний капітал
заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства. Зміст
його полягає в необхідності узгодження термінів, на які мобілізуються
фінансові ресурси, з термінами, на які вони вкладаються в реальні чи
фінансові інвестиції). «Золоте правило фінансування» називають також
«золотим банківським правилом» або «правилом конгруентності
термінів», саме ці аспекти визначені в системно-процесному управлінні
економічною стійкістю як один з принципів. Дотримання вимог «золотого
правила фінансування» забезпечує підприємствам стабільну ліквідність і
платоспроможність. Вітчизняні підприємства машинобудування можуть
забезпечити прийнятний рівень економічної стійкості через реалізацію
«золотого правила фінансування» [2; 3] у випадку, якщо:
1) інвестований капітал вивільняється в передбачені терміни за
результатами господарської діяльності;
2) платежі, термін оплати яких настав, можна здійснити за рахунок
надходжень від операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
Фінансова стійкість підприємств може вважатись абсолютною тоді,
коли його поточна діяльність фінансується переважно за рахунок власних
обігових коштів, а тому не залежить від банківських кредитів, має
абсолютну ліквідність і забезпечує поточну та перспективну
платоспроможність. Разом з цим має дотримуватися таке співвідношення
показників, розрахованих за даними бухгалтерського балансу: розмір
запасу матеріальних оборотних активів менший за розмір власних
оборотних коштів [2]. Важливо зазначити, що для вітчизняних
підприємств машинобудування України забезпечення відношення
короткострокових активів до короткострокових пасивів у межах 0,61–0,8 є
достатнім для виконання «золотого правила фінансування», як свідчить
практика, оскільки теоретично визначене в науковій літературі [2; 3; 4]
значення цього показника у розмірі 1 досягають тільки зарубіжні
підприємства.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Соціальна відповідальність бізнесу – сфера діяльності підприємницьких
структур щодо вирішення соціально значущих проблем як у самому
бізнесі, так і на муніципальному, регіональному, національному та
глобальному рівнях. Соціально-відповідальними вважають підприємства,
які мають добросовісну ділову практику, здійснюють розвиток персоналу,
виділяють кошти на охорону здоров’я працівників і безпечні умови праці,
використовують ресурсозберігаючі технології та інші заходи, що
зменшують антропогенний вплив на довкілля. Такий підхід до ведення
бізнесу забезпечує не тільки соціальну злагодженість у суспільстві, але й
підвищує імідж підприємств, що, в кінцевому підсумку, позитивно
відображається на їх прибутковості і можливостях подальшого
використання соціально-відповідального інструментарію.
Аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським
господарством, є системоутворюючим в національній економіці, формує
засади збереження суверенності держави – продовольчу та у визначених
межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та
формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій.
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Однією з головних проблем впровадження принципів соціальної
відповідальності аграрних компаній є відсутність чітких соціальних
стратегій. Ситуація ускладнюється тим, що останнім часом як працівники,
так і місцеві громади зіткнулися із проблемами загальноекономічного та
соціального характеру. Серед причин є зниження середнього віку
населення, низька стійкість до стресів, відсутність сучасних підходів та
можливості доступу до вчасного лікування та вакцинації населення,
безробіття та збільшення кількості виїзду працездатного населення
закордон, падіння рівня життя населення, скорочення освітніх закладів в
сільській місцевості, низька народжуваність та військовий конфлікт на
сході країни. Саме питання трудової міграції населення стають дуже
важливими для аграрних підприємств.
У зв’язку із появою цих проблем та їх вирішенням збільшуються і
очікування населення та робітників від діяльності компанії. Бажання
населення – задовольнити всі їх потреби одночасно, але світова практика
великих аграрних корпорацій – впровадження лише тих проектів, які
пов’язані тісно із специфікою діяльності компанії.
Міністерством аграрної політики та продовольства України була
розроблена стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на
період до 2020. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України
(далі – Стратегія) спрямована на формування ефективного соціально
спрямованого сектору економіки держави, здатного задовольнити потреби
внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку
сільськогосподарської продукції та продовольства на основі закріплення
його багатоукладності, що на даному етапі розвитку вимагає пріоритету
формування різних категорій господарств, власники яких проживають у
сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, а також
– власні економічні інтереси із соціальною відповідальністю перед
громадою. Тобто акцентується увага на тому, щоб власники
сільськогосподарських підприємств були зацікавлені в тому, щоб
розробляти соціальні програми щодо благоустрою території, допомозі
працівникам і місцевим жителям.
Дієвим інструментом реалізації соціальної відповідальності агробізнесу
є багатофункціональний розвиток сільських територій, який відбувається
шляхом залучення сільськогосподарських виробників до розбудови
соціальної інфраструктури села. Окрім здійснення виробництва, тобто
задоволення потреб споживачів високоякісною сільськогосподарською
продукцією, агробізнес покликаний виділяти кошти на розвиток тих
територій, де використовується земля. Це відбувається шляхом укладання
так званих угод соціальної відповідальності, за якими кошти
направляються переважно на розвиток соціальної сфери: школи, дитячі
садки, лікувальні установи і т.д.
Українські аграрні холдинги та корпорації як окрема галузь економіки
пов’язують свою діяльність в рамках соціальної відповідальності із
налагодженням місцевої інфраструктури в селах та районах. Серед
підприємств аграрного сектору України є компанії, які спрямовують свою
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діяльність на формування стратегії корпоративної соціальної
відповідальності.
Так, вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг України
«Астарта-Київ» затвердив стратегію із корпоративної соціальної
відповідальності на 2014-2016 роки. Дана стратегія спрямована на
підтримку сталого розвитку, покращення життя та умов праці як
співробітників компанії, так і жителів регіонів, де підприємство веде свою
діяльність. У рамках Стратегії компанія продовжить реалізацію заходів,
спрямованих на покращення корпоративного управління, впровадження
концепції сталого сільського господарства, забезпечення населених
пунктів у сільській місцевості об’єктами соціальної інфраструктури. Для
оцінки та постійного удосконалення реалізації КСВ у компанії створено
Комітет із корпоративної соціальної відповідальності. Стратегія дає змогу
систематизувати і узагальнити соціальні та екологічні ініціативи холдингу
в рамках екологічного менеджменту, посилити їх результативність. Вона
сприяє комплексному та збалансованому розвитку сільських регіонів.
Фінансова підтримка соціальних та благодійних програм у 2014 році
становила близько 24 млн грн., у 2015 році – 30 млн грн.
Група Агро Інвест Україна у травні 2014 року впровадила соціальну
ініціативу «Швидка допомога – з турботою про людей», в рамках якої вже
відремонтовано
приміщення
фельдшерсько-акушерських
пунктів,
закуплено та обладнано чотири автомобілі швидкої допомоги, а також
організовано диспетчерську службу по координуванню роботи лікарів та
водіїв швидкої.
Агропромислова компанія України AVANGARDCO IPL лише формує
свою стратегію корпоративної соціальної відповідальності, але вже
реалізує соціальні проекти в інтересах стейкхолдерів. Серед заходів та
проектів – реконструкція трансформаторної підстанції села Східне
Херсонської області та будівництво нових доріг. Серед інвестиційних
проектів екологічного менеджменту – побудова приміщень заводу по
виробленню біогазу, який зможе забезпечувати теплом і електроенергією
Херсонську область.
Таким чином, в сучасних реаліях корпоративна соціальна
відповідальність – це енергозбереження, екологічних менеджмент та
соціальні підходи до управління аграрними підприємствами, що може
гарантувати зниження собівартості продукції, зростання якості
задоволеності клієнта, співробітників та суспільства в цілому.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Динамічне зовнішнє середовище, у якому функціонує підприємство,
вимагає формування адекватної системи управління як в цілому
підприємством, так й інвестиційної діяльності зокрема. Тому важливо
визначити основні теоретичні положення, на яких повинно базуватися
управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Формування ефективної системи управління інвестиційною діяльністю
повинне, по-перше, відповідати сучасним напрацюванням теорії і
практики управління, по-друге, враховувати значний динамізм та
швидкість процесів, що протікають у зовнішньому середовищі, по-третє,
враховувати специфіку розвитку галузі, її місце у національному
господарстві, конкурентні позиції на світовому ринку тощо.
На нашу думку, теоретичні положення, на яких повинно базуватися
обґрунтування підходів до управління інвестиційною діяльністю
підприємства наступні.
Перше. Вартісний (ціннісний) підхід. Саме цій підхід найбільшою
мірою відповідає вимогам сучасного ринкового середовища. Тому ринкові
концепції управління бізнесом зорієнтовані на вартість, точніше на її
максимізацію. Вартість є основним показником, який на відміну від інших
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фінансових показників відповідає вимогам необхідності і достатності.
Тому формування вартісно-орієнтованої системи управління у сучасній
теорії та практиці визначається як найбільш правильна модель
цілеспрямування діяльності компаній, адже управління на основі вартості
зорієнтоване на охоплення різних функціональних напрямів менеджменту,
у кожному з яких виділяються власні завдання щодо зростання цінності
підприємства.
Друге. Пропонується формувати систему управління інвестиційною
діяльністю відповідно до теорії стратегічного управління підприємством.
Застосування стратегічного підходу є цілком обґрунтованим. Інвестиційна
діяльність за свою суттю має стратегічний характер, тому багато
науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних, наголошують на необхідності
дослідження інвестиційної діяльності зокрема у сфері реального
інвестування з позицій стратегічного управління [1, с. 167].
Побудова системи управління інвестиційною діяльністю на принципах
стратегічного управління обумовлена також тим, що управління вартістю
та стратегічне управління як наукові напрями менеджменту тісно
пов’язані між собою. Останнє розглядає створення вартості як результат
процесу інвестування у ті сфери і напрями, у яких підприємство має
ринкові конкурентні переваги. Тому оцінювання вартості базується на
визначенні стратегічних перспектив, оцінених на основі грошових
потоків, які дозволять генерувати існуючі та створювані активи.
Стратегічне управління, побудоване на вартісному підході, передбачає
поєднання як чітко формалізованих аналітичних процедур, так і
неформалізованих дій та заходів. Вважається, що саме вартісноорієнтована логіка управління підприємством якнайбільше відповідає
ринковим умовам його функціонування. Саме вартісно-орієнтована
модель управління дозволяє гнучкість розглядати як фактор зростання
вартості, тому що в її основу покладено інвестиційний (ринковий) погляд
на компанію. За такого підходу поряд з інвестиційними якостями капіталу
увага приділяється суттєвій невизначеності майбутніх результатів та
додатковим можливостям, які постійно виникають в процесі
функціонування підприємства у середовищі невизначеності, а отже,
можуть забезпечувати зростання його вартості.
Отже, динамічність середовища у поєднанні з ефективним
менеджментом формують додаткові конкурентні переваги та
розглядаються як фактор зростання вартості підприємства.
Третє. Сучасний етап розвитку теорії стратегічного управління
підприємством характеризується як становлення динамічної теорії
стратегічного управління. Основу цієї теорії складають динамічні
механізми формування конкурентних переваг підприємства [2, с. 32].
Тому наукове обґрунтування будь-яких управлінських дій та заходів
об’єктивно вимагає використання концепції життєвого циклу. Так, у
сучасному управлінні вартістю виокремлюють цикл створення вартості,
який розглядається як процес управління з виокремленням трьох стадій:
креативної – пошук чи створення ринкових можливостей підприємства,
оціночної – оцінювання результатів стратегії, що реалізується, та можливе
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коригування цілей, мотиваційна – розроблення механізмів мотивації на
основі показників вартості.
Дослідження процесу управління як циклічного є перспективним
напрямом розвитку управлінської науки – виокремлення стадій життєвого
циклу в аспекті управління дозволяє диференціювати методи управління,
прогнозувати стан підприємства, виявляти причини та вживати заходів
щодо його покращення. Для цього необхідно для кожної стадії життєвого
циклу обрати власні «ключові точки».
Отже, теоретичні концепції, які пропонується покласти в основу
науково-методичного підходу до вартісно-орієнтованого управління
інвестиційною діяльністю підприємства, такі:
1. Вартісно-орієнтоване управління (VBM-підхід);
2. Динамічна теорія стратегічного управління;
3. Концепція життєвого циклу підприємства (організації).
Серед необхідних передумов впровадження вартісно-орієнтованого
управління підприємством можна виокремити такі найбільш суттєві:
- зміна тактичних орієнтирів управління на стратегічні;
- виокремлення взаємопов’язаних факторів вартості щодо всіх видів
діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної.
Виокремлення факторів вартості є першочерговим завданням
формування системи управління підприємством і особливо його
інвестиційної діяльності. Адже вибір пріоритетних напрямів інвестування,
термінів, структури фінансування інвестиційних проектів тощо буде
суттєво залежати від інформації щодо факторів вартості.
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Посилення конкурентних відносин як на світовому так і на
внутрішньому ринку, стрімкий розвиток і зміна технологій, зростаюча
диверсифікація бізнесу, світова фінансова криза і нестабільна політична
ситуація в країні, а також ряд внутрішніх проблем підприємств різних
галузей, таких як: погіршення стану їх техніко-технологічної бази,
відсутність інвестицій на оновлення основних фондів, процеси
реформування, що створюють додаткові загрози погіршення ситуації
через розбалансування існуючих зв’язків між економічними підсистемами
підприємств і інші чинники висувають нові вимоги до системи
управління.
Необхідність підвищення ефективності управлінської діяльності, роботи
з планування і контролю та забезпечення високої обґрунтованості
управлінських рішень обумовлює застосування контролінгу на
підприємствах.
Впровадження контролінгу на сьогодні стає актуальним. Більшість
фахівців схиляються до того, що сучасний бізнес не може обійтися без
системи контролінгу. Перші вітчизняні підприємства створюють
спеціальні відділи й служби контролінгу, з’явилися організації, що
здійснюють його розробку й впровадження, консультаційні бюро із
надання допомоги тим підприємствам, які впроваджують контролінг
самостійно.
Головна мета контролінгу полягає в удосконаленні управлінського
процесу з орієнтацією на досягнення встановлених цілей як за
структурними підрозділами, так і за підприємством в цілому.
Впровадження системи контролінгу повинно контролювати виконання як
стратегічних, так і оперативних цілей підприємства [5].
Однією з умов досягнення високого рівня ефективності контролінгу є не
тільки дієвість функціонування служби контролінгу на підприємстві, а і
збалансованість управління підприємств, зосередження уваги одночасно
на різних напрямах діяльності. На практиці досить часто надмірна увага
фокусується на монетарних показниках. При цьому немонетарні
показники в системі управління підприємств використовувалися
обмежено і відходять на другий план [1].
Економічна наука й практика в цій області сьогодні розвивається по
двох напрямах. З одного боку, розробляються проблемно-орієнтовані
локальні рішення в області управління підприємств. З іншого боку,
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розробляються концептуальні підходи по інтеграції локальних проблемноорієнтованих систем, включаючи традиційну систему бухгалтерського
обліку та звітності. Інтегруючим фактором при цьому повинна виступати
збалансована система показників, яка має бути самостійною концепцією і
основою для підвищення ефективності реалізації контролінгу.
З погляду сучасних вимог найбільш ефективною, на наш погляд, є
методологія Balanced Scorecard (Збалансованої системи оцінних
індикаторів (BSС)), сформульована Д. Нортоном і Р. Капланом. Основу
цієї методології, складає те, що у більшості випадків, коли реалізація
контролінгу не принесла очікуваних результатів, причиною невдач була
не якість самої системи контролінгу, а ії недостатня реалізація.
Ідея збалансованої системи показників ґрунтується на двох ключових
гіпотезах:
- досвід великої кількості підприємств показує, що «правильна»
(тобто добре організована) реалізація контролінгу має більше високе
значення, чим якість самого управління підприємств ;
- використання як фінансових, так і нефінансових показників для
досягнення довгострокових цілей підприємства [3].
В BSС включені фінансові показники як одні з найважливіших критеріїв
оцінки результатів діяльності, але в той же час пріоритетне значення
надається показникам нефінансового характеру, що оцінює такі параметри
як задоволеність покупців, ефективність внутрішніх бізнес-процесів,
потенціал співробітників. Прикладом такого трактування може виступити
компанія «Xerox» що зазнала відчутних збитків наприкінці 70-х років.
Причиною послужила недостатня увага керівництва до немонетарних
показників.
Методологія BSС надає можливість розробки й перетворення місії й
загальної стратегії підприємства в систему чітко поставлених цілей і
завдань, а також показників визначальний ступінь досягнення даних
установок у рамках чотирьох основних проекцій [3]:
- фінансів: як власникам належно оцінювати компанію, щоб досягти
успіху?;
- маркетингу: як клієнтам належно оцінювати компанію, щоб досягти
перспективних цілей?;
- внутрішніх бізнес-процесів: якому процесу надавати перевагу, щоб
задовольнити акціонерів та клієнтів?;
- навчання й росту: як компанії зберегти здатність до змін, щоб
досягти бажаної мети?
За допомогою даних проекцій система реалізації контролінгу одержує
можливість провадити моніторинг за такими основними аспектами
діяльності [5]: 1) думка власників і потенційних інвесторів про
підприємство (проекція фінансів); 2) думка покупців про підприємство
(проекція маркетингу); 3) перелік бізнес-процесів підприємства, які
потрібно поліпшити, від яких від мовитися, на яких зосередитися
(проекція внутрішніх бізнес-процесів); 4) можливість підприємства
продовжувати свій розвиток, підвищувати ефективність і збільшувати
свою вартість (проекція навчання й росту).
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Проекція фінансів є однієї з основних складових концепції BSС.
Кінцевий фінансовий результат є ключовим показником оцінки поточної
діяльності підприємства. Головною метою діяльності підприємства будьякої форми власності є зростання показників рентабельності продукції,
виробництва, власного капіталу, доходу та взагалі чистого прибутку
підприємства. Як правило, фінансові цілі стоять на чолі дерева цілей
організації, однак існує дуже тісний взаємозв’язок із цілями в області
маркетингу, внутрішніх процесів і зротсання організації [2].
Застосування маркетингових методів дозволяє визначити основні
сегменти будь-якого ринку, де підприємство зосереджує виробництво і
реалізацію своєї продукції. Це є першим кроком побудови інфраструктури
даної складової системи. Основним драйвером ефективності в даній
проекції є поняття споживчої вартості у всьому своєму різноманітті.
Проекція внутрішніх бізнес-процесів ідентифікує основні процеси, що
підлягають удосконаленню й розвитку, з метою зміцнення конкурентних
переваг. У рамках даної проекції підприємства одержують можливість
визначення ефективності бізнесі-процесів через цінність пропозиції
компанії, від якого залежить кількість притягнутих клієнтів і кінцевий
фінансовий результат. Завдання контролінгу в даній проекції –
сфокусуватися на процесах, які здійснюють основний внесок на шляху
досягнення намічених фінансових результатів і задоволення покупців.
Таким чином, ключові процеси підприємства здійснюються не тільки з
метою отримання поточного ефекту, але й з врахуванням майбутніх
можливостей для її підвищення. Саме тому, інноваційні процеси –
показники майбутньої ефективності повинні розглядатися в цій проекції
системи насамперед [4].
Аналіз специфіки діяльності кожного конкретного підприємства
дозволяє сформувати індивідуальну систему показників, на основі якої в
рамках системи контролінгу проводиться аналіз ефективності діяльності
підприємства по реалізації стратегії. Але, яка б не вийшла система
коефіцієнтів, всі критерії оцінки проекцій системи показників повинні
бути взаємопов`язані між собою.
Таким чином, збалансована система показників необхідна для
трансляції стратегії контролінгу, бачення підприємства в конкретні цілі й
завдання та доведення їх до кожного співробітника. Крім того,
використання BSС надає системі контролінгу можливість одержати
відповіді на основні запитання: які процеси вважати ключовими, який
повинен бути рівень кваліфікації персоналу, які технологій необхідно
застосовувати, як ці процеси і технології відповідають обраній стратегії
розвитку підприємства, необхідність інвестицій для подальшого розвитку
підприємства з метою досягнення довгострокових цілей.
Збалансована система показників результативності – система оцінки,
яка допомагає організації визначити досягнення стратегічних і тактичних
(операційних) цілей. Їх використання дає організації можливість оцінити
свій стан і допомогти в оцінці реалізації стратегії. Збалансована система
показників результативності дозволяє проводити контроль ділової
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активності співробітників і компанії в цілому в реальному часі з
орієнтацією на майбутнє.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах господарювання вирішальною умовою розвитку і
стабільності підприємств є ефективність їх інноваційної діяльності. Для
аграрних підприємств в найближчій і довгостроковій перспективі
врахування інноваційного фактора повинно бути одним з вирішальних
умов подальшого розвитку.
Актуальність проблеми створення сприятливих умов для інноваційної
діяльності в аграрних підприємствах обумовлюється декількома
факторами:
аграрною
спрямованістю
економіки,
необхідністю
радикального підвищення ефективності сільського господарства,
забезпечення розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції.
Активізація інноваційної діяльності є головною умовою в системі
факторів, що забезпечують розвиток і підвищення ефективності аграрного
виробництва
в
ринковій
економіці.
Інноваційна
стратегія
сільськогосподарських підприємств пов'язана з освоєнням інновацій, які
дозволяють перейти до нової організаційно-технологічної структури
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виробництва, забезпечити конкурентоспроможність продукції на ринках
збуту.
Щодо аграрного сектора економіки, інновації є реалізацією в
господарську практику результатів досліджень і розробок у вигляді нових
сортів рослин, порід і видів тварин і птиці, нових технологій у
рослинництві, тваринництві та переробної промисловості, нових добрив і
засобів захисту рослин, нових методів профілактики і лікування тварин і
птиці, нових або поліпшених продуктів харчування, матеріалів, нових
форм організації та управління виробництвом, нових підходів до
соціальних послуг, що дозволяють підвищити ефективність виробництва
[1, с. 19].
Безперечно, стан інноваційної діяльності аграрних підприємств не в
кращому стані. Багато експертів вважають, що головною причиною
гальмування інноваційного розвитку є брак фінансових ресурсів. Однак
існує ряд інших не менш важливих причин, таких як спад
платоспроможного попиту на вітчизняну продукцію з боку держави та
підприємницького сектора, непривабливість вітчизняних підприємств для
іноземних інвесторів і інші економічні та політико-правові проблеми.
Також серед причин, що гальмують інноваційну діяльність, доцільно
вказати на наступні: негативний вплив інфляційних процесів, високі
процентні ставки за банківські кредити, неплатоспроможність замовників,
економічний ризик і т.д. [2, с. 238].
Аграрний сектор має ряд особливостей, що знижують ефективність
інноваційної діяльності в порівнянні з іншими галузями економіки. Це
обумовлено, в першу чергу, наявністю землі як основного фактора
виробництва, взаємодією з живими організмами, сезонним характером
виробництва, високим рівнем ризику.
Також проблемою є відсутність фінансового механізму інноваційної
діяльності. Основним джерелом фінансування витрат на інновації є власні
кошти підприємств (реінвестиційні засоби). У той же час, у розвинених
країнах в «підживленні» інноваційної діяльності визначальну роль
відіграє розгалужена і досить динамічна мережа приватних інвестиційних
та венчурних фондів. Через відсутність чіткої системи правил і гарантій
приватний капітал ще не рухається в бік інноваційної сфери.
Постійно
зростає
значення
інноваційної
діяльності
для
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання.
Зростаюча роль інноваційної діяльності повинна стати фундаментом
стабільного та ефективного економічного зростання АПК. Останнім часом
підприємства аграрного сектора відчувають серйозну кризу в інноваційній
сфері. Якщо не вживати активних заходів для її подолання, як з боку
держави, так і керівництва підприємств, несприятливі наслідки будуть
мати місце в найближчому майбутньому. Зростаюча внутрішня і зовнішня
конкуренції підвищують значення новаторства, змін у виробництві
аграрних підприємств, втілення яких у нові технології забезпечує
необхідний рівень економічної стійкості господарюючих суб'єктів
агропромислового комплексу.
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Інноваційний розвиток національного АПК слід розглядати як
стратегічне завдання, а всі заходи, що передбачають досягнення цього
завдання, як пріоритетні. Застосування новітніх досягнень науки і техніки,
прогресивних технологій і високотехнологічних напрацювань, випуск
нових і екологобезпечних видів продуктів харчування, що користуються
підвищеним попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках, дозволять
досягти високої ефективності сільського господарства і мати необхідні
кошти для вирішення складних завдань соціального розвитку та
інфраструктурного перевлаштування села.
Однією з найважливіших передумов ефективного господарювання при
введенні інноваційної моделі розвитку економіки є інвестиційна політика,
економне використання коштів, планування обороту і прогноз доходів.
Все це відноситься до найважливіших важелів підвищення ефективності
інноваційної діяльності і є одночасно найбільш «вузьким місцем»
агропромислового
виробництва.
Обумовлено
це
тим,
що
сільськогосподарське виробництво є дуже ризикованою сферою
діяльності, тому інвестори неохоче вкладають кошти в розвиток
інфраструктури АПК. Головними принципами управління сучасною
інноваційною політикою є: поєднання інвестиційних джерел з
інноваційними рішеннями; безперервне прогнозування інноваційної
ситуації; системне впровадження новітніх технологій у взаємопов'язаних
сферах підприємницької діяльності; злиття фінансового та науковотехнічного аналізу результативності нововведень.
Потрібно скорегувати традиційну односторонню орієнтацію на
переважно капіталомісткий хіміко-технологічний шлях інтенсифікації
агровиробництва на індустріальній основі. Для цього потрібно активніше
використовувати всі досягнення НТР, її агротехнічні, технологічні,
організаційно-економічні та інші інноваційні напрямки.
У сучасних умовах господарської діяльності без інновацій неможливо
підвищити конкурентоспроможність виробництва продукції і здійснити
ринкові перетворення. В основі інноваційного розвитку аграрних
підприємств повинен бути принцип комплексності, що означає охоплення
всіх підрозділів підприємства і його напрямків розвитку, впровадження
нових технологій і підвищення якості продукції, комплексної механізації
та автоматизації виробництва, вдосконалення організації виробництва,
праці та управління. Інноваційний розвиток передбачає узгодженість в
часі і просторі всіх стадій процесу – науки, виробництва і збуту.
Основним завданням інноваційного розвитку є забезпечення
прискорення впровадження у виробництво вищеперелічених елементів в
рамках стратегічних і поточних планів. Комплексне планування розвитку і
підвищення ефективності діяльності повинні знаходити відображення в
бізнес-плані
розвитку
підприємства,
показниках
ефективності
виробництва та планах капітальних вкладень і капітального будівництва.
Більшість інноваційних змін пов'язані з впровадженням заходів, які
сприяють інтенсифікації сільського господарства і гарантують економічну
доцільність виробництва продукції. Перспективним вважаються
інноваційні
досягнення,
які
забезпечують
перетворення
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сільськогосподарського підприємства на динамічну, адаптивну систему,
здатну до постійного самовідновлення при погіршенні загальних умов
економічного
розвитку.
Основними
пріоритетними
напрямами
інноваційної діяльності аграрних підприємств є техніко-технологічна
модернізація, забезпечення ресурсозбереження, зростання якісних
характеристик
продукції,
екологізація
аграрного
виробництва.
Впровадженню сучасних технологій має передувати формування
сприятливого середовища, а для цього кожному підприємству необхідно
розробити цілеспрямовану програму технологічного розвитку, яка б
охоплювала всю економіку, включаючи продуктивні сили і виробничі
відносини.
На сьогодні існує багато проблем, які заважають ефективному і
якісному розвитку підприємств. Однак інноваційний підхід дозволить
підвищити ефективність господарської діяльності підприємств аграрної
сфери, а отже, служить рушійним чинником у досягненні їх стратегічних
цілей. Виходячи з вище сказаного, здійснення інноваційної діяльності
підприємствами аграрної сфери дозволить підвищити рівень їх
конкурентоспроможності, зміцнити позиції на міжнародному ринку
аграрних товарів і підвищити ефективність виробничо-господарської
діяльності в цілому.
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ЕФЕКТИ І РИЗИКИ УЧАСТІ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ
У ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Наприкінці ХХ ст. стрімкий соціально-економічний розвиток більшості
країн призвів до зростання попиту населення на суспільні послуги і блага,
які традиційно надаються державою. Зрозуміло, що забезпечення високих
соціальних стандартів і гарантій потребує значних бюджетних видатків,
які ще донедавна урядами більшості країн забезпечувалися за допомогою
фіскальних інструментів. Однак практика господарювання кінця ХХ –
початку ХХІ ст., яка супроводжувалася зростанням бюджетного дефіциту
і державного боргу, а також протестами громадськості проти збільшення
податкового тиску переконливо довела неможливість урядів багатьох
країн забезпечити суспільний добробут за рахунок бюджетних платежів,
що у свою чергу стало поштовхом до пошуку нових форм і механізмів
фінансування громадських послуг та соціальної інфраструктури.
Одночасно очевидною стала й неприйнятність приватизації як засобу
підвищення ефективності використання тих стратегічних, комунальних та
інфраструктурних об’єктів, які з політичної точки зору не можуть бути
передані в руки приватного бізнесу.
Сьогодні найкращою альтернативою приватизації та найоптимальнішим
засобом реалізації окремих соціальних функцій держави є концепція
публічно-приватного партнерства, що дозволяє залучити виробничі,
управлінські й фінансові ресурси бізнесу для розвитку інфраструктури і
надання громадських послуг населенню без втрати державою власності та
контролю над ними. У системі публічно-приватного партнерства
відбувається об’єднання потенціалу держави (у формі власності на майно)
і приватного сектору (у вигляді підприємницького досвіду, інвестицій,
інновацій, ефективного менеджменту й успішного маркетингу), що сприяє
виникненню синергетичного ефекту за рахунок ефективнішого
використання ресурсів, а також мінімізації ризиків шляхом їх розподілу
між урядом та бізнесом.
У науковій літературі вже багато сказано про переваги, які отримують
органи державної влади і суспільство від участі у проектах публічноприватного партнерства, тому зараз акцентуємо свою увагу на
економічних ефектах, які отримує від цього процесу приватний сектор.
Такими ефектами є:
1. У ринковій економіці передумовою росту конкурентоспроможності є
зацікавленість бізнесу в нових сферах діяльності та об’єктах інвестування,
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що дозволяє розширити цільовий ринок й територію охоплення. Участь у
проектах публічно-приватного партнерства, як зазначає Нехайчук Д.В.,
дає приватному бізнесу доступ до раніше закритих сфер економіки
(транспортна, інфраструктурна, житлово-комунальна тощо), а також
розширює можливості підприємств щодо отримання кредитів від
вітчизняних та зарубіжних фінансово-кредитних установ під державні
гарантії [2, с. 86].
2. Приватний бізнес отримує у довгострокове користування
(10-50 років) державні або комунальні активи на умовах сплати
концесійних чи орендних платежів. Інвестуючи в їх розвиток, приватний
оператор має достатні гарантії повернення коштів, оскільки держава, як
партнер, несе певну відповідальність за забезпечення мінімального рівня
рентабельності.
3. Участь у публічно-приватному партнерстві дозволяє підприємству
отримати право (часто монопольне) на провадження певних видів
діяльності, а також економити час та інші ресурси на проходження
адміністративно-бюрократичних процедур, пов’язаних із реєстрацією,
отриманням дозвільної документації, сертифікацією, ліцензуванням тощо.
4. За договором публічно-приватного партнерства підприємство, як
правило, отримує право власності на продукцію чи послуги, які надає в
рамках проекту, а отже й на отриманий від їх реалізації прибуток. При
цьому стратегічно мислячий бізнес, за словами І.А. Брайловського,
вибудовує свої пріоритети в першу чергу не просто під розмір прибутків, а
в інтересах стійкості одержання доходів від проектів [1, с. 16].
5. Участь у реалізації соціально значущих, нерентабельних
партнерських проектів дає право приватному бізнесу розраховувати на
державні компенсації і дотації, а також пільги з виплати концесійних
платежів. Зокрема фінансова підтримка держави може надаватися у
вигляді [3, с. 68]:
а) прямої підтримки у грошовій чи матеріальній формах (покриття
витрат на будівництво, виділення земельної ділянки, надання засобів
виробництва);
б) фіскальної підтримки (відмови від справляння податків, надання
податкових канікул, списання податкової заборгованості тощо);
в) трансфертної підтримки (бюджетне фінансування прихованого
субсидіювання тарифів, надання пільгових тарифів для окремих
споживачів);
г) кредитної підтримки (фінансування у вигляді державних позик);
д) непрямої державної підтримки у вигляді гарантій за кредитами і
обмінним курсом, гарантій щодо закупівлі продукції, гарантованого рівня
тарифів, гарантій відшкодування збитків, державного страхування тощо.
6. Приватні оператори, маючи свободу у прийнятті рішень, можуть
зменшити витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням
устаткування, а також збільшити прибутковість бізнесу за рахунок
економії на масштабах виробництва, підвищення продуктивності праці,
впровадження інноваційних технологій, гнучкої системи закупок чи
скорочення накладних витрат [4, с. 17].
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7. Участь у публічно-приватному партнерстві дає бізнесу можливість
позиціонувати себе як соціально відповідальний, що сприяє формуванню
позитивного ринкового іміджу приватного учасника у свідомості
споживачів.
Реалізація соціальних проектів на засадах публічно-приватного
партнерства нерозривно пов’язана з певними ризиками для кожної зі
сторін. Зокрема приватний сектор може зіткнутися з ризиками наступного
характеру:
1. Політичні ризики є одними з ключових у системі публічноприватного партнерства і полягають в імовірності майнових чи
фінансових втрат приватного партнера через зміни, що відбуваються в
політичній системі країни, у зв’язку з політичною нестабільністю чи
зміною становища політичних сил у суспільстві. Політичні ризики можуть
проявлятися в погіршенні фінансового стану чи банкрутстві підприємствапартнера через неможливість здійснення ним господарської діяльності у
зв’язку з воєнними діями, революціями, загостренням політичної ситуації,
нестабільністю й протиріччям законодавчої системи, введенням обмежень
чи мораторіїв на внутрішні платежі, несприятливими змінами податкового
законодавства, змінами норм і правил щодо купівлі або оренди земельних
ділянок, валютними обмеженнями тощо.
2. Також важливе місце в реалізації проектів публічно-приватного
партнерства посідають ризики економічного характеру, а саме:
а) Виробничо-економічні ризики виражаються в імовірності зменшення
обсягу виробництва або рості собівартості через збільшення матеріальних
або транспортних витрат, ріст фонду оплати праці, зниження
продуктивності праці, простої обладнання, втрати робочого часу,
збільшення браку тощо.
б) Технічні ризики пов’язані з невчасною чи неякісною розробкою
проектної технічної документації, затримкою будівництва, несвоєчасним
встановленням обладнання, створенням необхідної інфраструктури.
в) Комерційні ризики пов’язані з недостатнім рівнем попиту споживачів
на товари чи послуги; неможливістю встановлення економічно
обґрунтованої ціни (тарифу); зниженням рівня платоспроможності
споживачів; погіршенням якості товару (послуги); появою товарів
конкурентних виробників, негативним сприйняттям споживачами товару
чи послуги і таке інше.
г) Фінансові ризики для приватного партнера полягають в тому, що в
умовах низької платоспроможності населення та незадовільного
фінансового стану місцевих органів влади, відшкодування понесених
підприємством витрат є недостатньо прогнозованим.
д) Кредитно-інвестиційні ризики полягають у вірогідності виникнення
дефіциту інвестиційних ресурсів, які необхідно залучити на стороні для
реалізації проекту, або ж в імовірності невиконання суб’єктом публічноприватного партнерства кредитних зобов’язань перед зовнішніми
кредиторами.
е) Валютний та інфляційний ризик являє собою імовірність фінансових
втрат внаслідок зміни курсу валют, росту цін, а також зниження
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купівельної спроможності національної валюти. Валютний ризик гостро
проявляється для тих підприємств, які використовують ресурси
іноземного походження.
Отже, публічно-приватне партнерство є прогресивною формою діалогу
між державою та бізнесом, який дозволяє приватному капіталу легально
вливатися в соціальний сектор, а державним активам – реалізуватися в
ринковому середовищі. Разом з тим реалізація партнерських проектів –
складне завдання, вирішення якого значною мірою залежить від
мінімізації існуючих ризиків шляхом ґрунтовного економічного аналізу та
обґрунтування кожного проекту, а також узгодженої і скоординованої
роботи всіх сторін публічно-приватного партнерства.
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ФОРСАЙТ ПРОДУКТОВО-РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Успішне ведення бізнесу будь-якого підприємства в майбутньому
закладається діями сьогодення. Незалежно від галузей діяльності, сучасні
трансформаційні процеси в світовій економіці та корпоративному
управлінню направлені на створення нових продуктів та пошук нових
ринків збуту. Не винятком є і сільське господарство в якому
використовуються сучасні технології виробництва продукції та методи
управління, що дозволяє виробникам успішно конкурувати на відповідних
ринках продукції та реалізовувати затверджені ними продуктово-ринкові
стратегії.
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Під продуктово-ринковою стратегією аграрного підприємства ми
розуміємо сукупність стратегічних рішень, що визначають номенклатуру,
обсяг та якість продукції і способи поведінки підприємства на ринку [4].
Вона розробляється комплексно з іншими стратегіями але є визначальною
з точки зору майбутнього бачення напрямів діяльності. Якісно розроблена
продуктово-ринкова стратегія та виконання інших поставлених
стратегічних завдань переважно забезпечують реалізацію місії
підприємства. Враховуючи тенденції розвитку методів планування та
прогнозування форсайт виступає потужним інструментом проектування
майбутнього, зокрема розвитку бізнесу. Ця методологія стає досить
популярною і все більше науковців роблять вклад у визначення сутності
форсайту та його складових [2]. Ми ж дотримуємося визначення, що
форсайт – це сценарне прогнозування соціально-економічного розвитку:
економіки, промисловості, суспільства – у 10-20 річній перспективі [6].
Його можна застосовувати для будь-якої галузі та сільського господарства
зокрема. Так, вже в окремих країнах світу є затверджені форсайти
розвитку сільського господарства, в яких наведені ключеві напрямки, що
викликають найбільшій інтерес для розвитку сільського господарства
будь-якої держави світу. Сюди відносять біотехнології, управління
природними ресурсами та утилізація, а також технології виробництва і
переробки продукції [1].
Як показує практика, за однакових стартових умов, найбільшого успіху
в розвитку бізнесу мають ті підприємства, які орієнтовані на забезпечення
прогнозних потреб споживачів, тобто ті, які завчасно реагують на виклики
майбутнього або самостійно його створюють. Практично, вони працюють
за відомим висловом Пітера Друкера: найкращий спосіб передбачити
майбутнє – це самому його створити. Тому ми переконані, що
розробляючи продуктово-ринкову стратегію підприємства мають
враховуватися основні тенденції глобальних змін, які істотно встилають
на спеціалізацію аграрних (агропромислових) підприємств, зокрема:
- зміни природо-кліматичних умов: за останні століття зафіксовані
аномалії сумарної річної приземної температури повітря і температури
поверхні моря на Земній кулі, зокрема за останні 150 років середньорічна
температура зросла майже на 10С і продовжує зростати. Це викликано як
природними чинниками впливу на клімат (парниковими газами,
тектонікою літосферних плит, сонячним випромінюванням, зміною орбіти
Землі, вулканізмом тощо) так і антропогенними діями, серед яких
найбільш негативно впливовими є спалювання палива, використання
аерозолів, виробництво цементу, зміна меж світового землекористування
та скотарство (ВРХ є причиною викиду 65 % оксиду азоту і 37 % метану).
Враховуючи цю ситуацію, компанії «Müller and others» та «World Bank»
розробили прогноз до 2050 року в якому відзначається, що від цих змін
негативного впливу зазнає виробництво таких культур як пшениця, рис,
кукурудза, просо, горох, цукрові буряки, картопля, соєві боби, арахіс,
соняшник та ріпак [3];
- екологія: розвиток промисловості та постійно зростаюча чисельність
населення у світі збільшили кількість негативних викидів в атмосферу та
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стали причиною забруднення світового океану та земель. Як наслідок
сільськогосподарські культури стали більш вразливі до кліматичних та
екологічних змін;
- зміна споживчого кошику: споріднення світових культур та вірувань,
розвиток транснаціональних корпорацій, зростання ВВП та доходів
населення за останні століття, а також істотне зростання швидкості
поширення інформації, істотно змінило сукупний споживчий кошик
населення. Перш за все, це стосується зміни пріоритетів при забезпеченні
у раціоні тваринного білку та зростанні попиту на екологічно чисту
продукцію. При цьому, для задоволення середніх річних потреб однієї
людини в їжі, одязі, житлі, забезпеченні його культурних та естетичні
потреб, використовується приблизно 20 т різної сировини природного
походження;
- розвиток генної інженерії та науково-технічного прогресу: сьогодні
у світі існує кілька десятків ліній генетично модифікованих культур, які
масово вирощуються. Це стосується сої, картоплі, кукурудзи, цукрового
буряка, рису, томатів, ріпаку, пшениці, динь, цикорію, папайї, кабачків,
бавовни, льону і люцерни. Найбільшими світовими виробниками
продукції, які містять ГМО, є США (68% від загальної кількості ГМО у
світі), Аргентина (11,8%), Канада (6%) та Китай (3%);
- зростання чисельності населення у світі: за останні 500 років
чисельність населення у світі зросла приблизно у 14 разів і досягла у
2011 року 7 млрд осіб. Найбільший приріст спостерігається у країнах Азії,
а найбільш населеними країнами світу залишаються Китай, Індія та США;
- розвиток відновлювальної енергії: постійне покращення умов
проживання та праці збільшило світове споживання тепло- та
електроенергії у розрахунку на одного жителя планети. Тому на зміну
основним джерелам енергії останнього століття (вугіллю, нафті, газу та
урану) приходять технології з використанням відновлювальної енергії,
зокрема сонячної, повітряної та енергії, отриманої шляхом переробки
біомаси.
Вищенаведені тенденції глобальних змін, мікро та макросередовище
функціонування аграрних підприємств України є обов’язковими
складовими розробки форсайт продуктово-ринкової стратегії. Враховуючи
їх вже сьогодні, доцільно посилити основні складові виробництва
сільськогосподарської продукції та її переробки у рослинництві та
тваринництві, перейти від нарощування експортного потенціалу у вигляді
сировини до експорту готової продукції. Тому головними стратегічними
векторами сільського господарства України мають стати забезпечення
внутрішніх потреб населення України в якісних продуктах харчування та
максимальне нарощування експортного потенціалу країни.
Для цього основними напрямками продуктово-ринкової стратегії
аграрних підприємств мають бути затверджені:
- збільшення обсягів виробництва основних видів продукції, які
сьогодні формують асортименту політику аграрних підприємств України.
При цьому, в залежності від природо-кліматичних умов господарювання
та ресурсного потенціалу підприємств, необхідно розробити програми
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розвитку окремих галузей в залежності від їх поточного стану. Зокрема,
можна виділити 4 групи галузей: І – олійні культури, обсяг продукції яких
збільшилася за останні 20 років більш ніж 4,3 рази, в т.ч. соя – 24 рази,
ріпак – 10 разів; II – зернові, картопля, овочі, м’ясо птиці, яйця, мед, –
продукція, обсяг якої знаходиться на рівні 1986-1990 рр.; III – плоди і
виноград, цукрові буряки, молоко і м’ясо свиней – сучасний обсяг
виробництва якого становить 42-75% від рівня 1986-1990 рр.; IV – сім
галузей, що практично знищені (льонарство, коноплярство, тютюнництво,
хмелярство, вівчарство, шовківництво) – до 12% від рівня 1986-1990 рр.,
або наближається до цієї межі (м’ясо ВРХ – 20%) [5];
- виробництво екологічно чистої продукції: в Україні виробництвом
екологічно чистої продукції займаються на площі понад 400 тис.га. та вже
сертифіковане виробництво зернових і зернобобових культур, олійних та
ефіроолійних культур, овочів, кавунів, динь, гарбуз, фруктів та ягід,
винограду, грибів, горіхів, меду, м'яса та молока;
- виробництво біомаси для біоенергетики, зокрема для виробництва
біоетанолу, біодизелю, біогазу та твердого біологічного палива.
Розробляючи продуктово-ринкову стратегію аграрні підприємства мають
враховувати тенденції розвитку біоенергетики в Україні та обов’язково
включати в стратегію розвитку підприємства комплекс заходів з
переробки (утилізації) органічних відходів та можливість вирощування
енергетичних культур;
- виробництво нових для України продуктів харчування, які можуть
розвиватися під впливом глобального потепління та з врахуванням
основних складових раціонну зростаючої кількості населення світу
(наприклад виробництво білку тваринного походження для країн Азії).
Враховуючи вищезазначене можна відзначити, що майбутні світові
ринки завоюють самі ті виробники, які вже сьогодні враховують світові
виклики та впроваджують форсайт технології для розробки продуктоворинкової стратегії.
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Nowadays, at the modern stage of deepening of the internationalization of the
global environment and the comprehensive transition to the innovative model of
development the content of the intellectual part of society is becoming very
essential. The state of human capital development puts the preconditions to the
transition of the economies of the world at the new qualitative level of
development – the economy of knowledge . Because the era of the 21st
century – it's not only a new landmark of development, but also, primarily, the
transformational transition to the prevalence of the intellectualization, what is
meant as the process of saturation of the informational environment by the
intellectual assets.
The human capital, as an economic category, is rather broad concept with
many features. However, the main feature of human capital is the inherency of
valuable characteristics to the person, among which, we consider, education is
prevailing, because according to the modern paradigm of human existence, the
new knowledge and global thinking are in basis of which, the aim of building of
the human society should become education, on the tasks of the continuous
human development, the forming by her the possibility of critical thinking and
objectivity in decision making and also the social activity in actions. As a
result, the global economy requires the necessity to the governments of the
countries to strengthen attention to the improving of quality of training the
personnel, that can be done primarily through the effective education system,
which is a producer of human potential and human capital, in particular
[1, p. 75].
Thus, the sphere of the tertiary education is an important indicator in the
process of the implementation of the innovative model of development. The
data of the OECD, which are shown in the table 1, reflect the foregoing,
because, as we can see, the graduates with higher education take part more
actively in the implementation the various types of innovation, from the
creation a new product or service to the introduction a new technology,
methods, knowledge, tools or instruments (76,11% – the introduction a new
knowledge and methods by the graduates with higher education graduates, in
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comparison with the upper secondary education – 68,333%, 46,333% – the
creation a new product or service by the graduates with higher education, in
comparison with the upper secondary education – 39,341%, 40, 411% of the
graduates with higher education take part actively at the introduction the new
technologies, tools and intruments, in comparison with the upper secondary
education – 31,367%). Besides, the graduates with higher education prevail in
the presentation the highly innovative workplaces.
Table 1
Comparing innovation in education with other sectors
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In this regard, we note, that the dynamic nature of the market relations in
higher education and the need to modernize processes due to the need to
develop the innovative economy and improve the quality of human capital
requires an update of the doctrine of funding higher education. This update is
because the need for a high degree of modern universities, along with
traditional activities – education and research – to develop innovative activity.
Thus state, bearing in minds the social mission and the role of higher education
in society, takes over the functions of its strategic investor. This means that in
the innovation economy state, interested in the development of the fundamental
science, still funded mass higher education in general to the intellectual
development of the nation and partially paid training according to the needs of
the economy [3, p. 3].
Analyzing the state of higher education system of Ukraine we can define the
following features:
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1. The quantitative coverage of higher education is about 79% of the total,
for comparison, in the USA this figure is 94,3%, Germany – 61,7%, France –
58,3%, Singapore – 82,7%, Switzerland – 55,6%, the Great Britain – 61,9%,
Poland – 73,2%. As we see the quantitative values in Ukraine, comparatively
high, however, comparatively, are high, but, in contrast to the developed
countries, the quality of educational services is low, which reduces the value of
higher education in Ukraine and spoils the image of the national system of
higher education [4].
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Fig. 1. Relative earnings of tertiary-educated workers,
by level of tertiary education (2013)
*25-64 year-olds with income from employment; upper secondary education = 100
Source: [6]

2. Differentiation of wages of the employees with the different levels of
education is low, in particular, the increasing of the wages to the employee,
which has a degree of full higher education is only 34,3% from the average
wage [5, p. 19], for the comparison, we observe the difference in wages in the
OECD countries (Figure 1), where increasing the wages, after the receiving a
degree of higher education, clearly apparent, herewith the wages are higher not
in comparison to the average wages, but with the wages of employees with the
upper secondary education, what much more motivate to receive a higher
education qualification.
3. The insufficient academic mobility as a teaching and research staff, which
is a prerequisite for the diffusion of the new knowledge and approaches and also
the students. In particular, the total quantity of students abroad is 39 670 persons,
which represent only 1,8% of the outgoing mobility, the students, which come to
Ukraine are counted 60,037 persons or 2,8% of the total mobility. Thus, for the
national system it's characteristic not only popularizing the mobility of teachers
and researchers, which should increase their competitiveness and, as a result, the
quality of their training through the exchange of information, but also the
directions of the universities, namely, they should actively introduce the new
educational methods and practices at the educational processes, be involved to
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the international programs, including the grants, by which can be accomplished
an effective intensification of the quality of giving the educational services by the
institutions of higher education [7, p. 3]
Thus, the state of the higher education in Ukraine needs the reforming in
view of the international trends. Because in conditions the increasing
competition and the spread of global mobility, the Ukrainian universities can
remain the students, as a consequence, to provoke the outflow of the
professional potential. Therefore, to enhance the competitiveness of higher
education, we consider for the necessary, not only to create a National Agency
for Quality Assurance in Higher Education, it is only the first step towards the
improving the quality of national higher education and also to join the OECD’s
Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO). Overall, the
strengthening of the position of the national higher system should be a full-scale
process that is appropriate to carry out from the standpoint of the successful
international experience, along with the fact, it must be remembered also about
the need of the appropriate funding and the positioning of universities in
Ukraine. Consequently, as a result the restructuring of the current higher
education system, as one of the determinants of innovative development of
national economy, Ukraine will be able to the strengthening of the competitive
positions at the international arena [8, p. 373]. But beyond that, it is rather
important, at the same time, to combine not only reforming the qualitative
component of higher education but also the sectors of economy by improving
the quality of working conditions and wages of employees, as a appropriate
remuneration for the job at the highly innovative workplaces. In addition, the
following of global trends of the tertiary sector is very significant, because of
ignoring the mainstream can not only restrain the development of this sphere,
but also cause the inhibition of the transition to the innovative model of
development of economy, and that's why intensification the academic mobility
among the teaching and research staff and students, creating a «brand» of
Ukrainian universities, commercialization of the research activities and so on,
that in the aggregate, will help to create the conditions of transition to the
innovative model of development.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день існує багато напрямів та програмних методів
обробки інформації, метою яких є отримання або виділення з неї знань,
але найголовнішим та найпродуктивнішим методом обробки інформації
залишається обробка із залученням людини та людського інтелекту. Крім
того, саме інтелектуальні зусилля не лише спрямовані на розвиток
новітніх технологій, але й на підтримку продуктивної та ефективної
роботи підприємства в умовах конкуренції [1, с. 173]. Як зазначають
закордонні вчені А. Серенко та Н. Бонтіс [2, с. 185], сучасний діловий світ
прискорює інтеграцію людських знань в практичну діяльність. Ми
вважаємо, що таке твердження зарубіжних науковців є дуже актуальним і
лише той керівник, який вдало вміє використовувати потенціал власних
найманих працівників, зможе у майбутньому збільшити прибуток
підприємства, мінімум як на 30%.
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Проте останнім часом власників сільськогосподарських підприємств
почала спіткати проблема стабільного штату найманих працівників. На
перший погляд скорочення штату найманих працівників в галузі
сільського господарства можна вважати звичайним підходом зміни штату
персоналу на підприємстві. Проте навіть у кризові часи вимушене
звільнення персоналу не є серйозним кроком для розумного роботодавця,
бо варто подбати про власну репутацію і розлучитися із найманими
працівниками цивілізовано [3, с. 275]. Так, щоб не тримати в штаті
працівників, яких під час відсутності нових проектів або виробництва чи
реалізації нової продукції нічим зайняти, ми розробили схему, що
дозволяє регулювати чисельність персоналу на сільськогосподарському
підприємстві (рис. 1). Зокрема, має відбуватись поділ штату на постійних і
тимчасових найманих працівників.
Постійні та тимчасові наймані працівники

Визначення, чия присутність із найманих
працівників є не зовсім обов’язковою на
підприємстві
для
його
ефективного
розвитку та функціонування

Розробка системи мотивації для строкових
найманих працівників

Поступове
переведення
найманого
працівника на контрактну систему

Рис. 1. Етапи поділу штату найманих працівників
сільськогосподарського підприємства на постійних і тимчасових
Джерело: власні дослідження автора

Так, першочерговим завданням постає питання визначення, чия
присутність із найманих працівників є не зовсім обов’язковою на
підприємстві для його ефективного розвитку та функціонування.
Безумовно, постійні наймані працівники – це топ-менеджмент компанії;
фахівці кадрової служби, маркетингу, фінансів, продажу, закупівель,
кошторисники та проектувальники. При отриманні нових замовлень на
сільськогосподарську продукцію чи послуги, доцільним є залучення
працівників за строковими трудовими договорами. Завдяки такому
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підходу виникає унікальна можливість формування продуктивної
команди, яка здатна плідно працювати за умов виникнення конкретного
замовлення. При цьому, ми вважаємо, що в такій команді обов’язково
мають бути два-три постійних найманих працівника, які контролюють
дотримання кошторису, хід і терміни виконання замовлення, тимчасових
працівників, які забезпечують технічний та документальний супровід
завдання, а також субпідрядників, які безпосередньо виконують роботу в
сільському господарстві. Тимчасові наймані працівники – це, як правило,
відповідальні особи посівних ділянок, інженери, економісти конкретного
проекту, асистенти-перекладачі, фахівці по мережах (механіка, електрика,
автоматика тощо). Коли проект завершується, а нових замовлень не
передбачається, виникає необхідність у розлученні з тимчасовим
персоналом сільськогосподарського підприємства.
Плюси такої кадрової системи очевидні: розставання з тимчасовими
найманими працівниками відбувається значно простіше і обходиться
дешевше скорочень, про які потрібно попереджати за два місяці. При
цьому не доводиться виплачувати дві зарплати за період від дати
повідомлення до звільнення, одноразову компенсацію при звільненні у
розмірі окладу, а потім ще два середньомісячних заробітки, якщо
працівник стає на біржу праці. Тобто, якщо йдеться, наприклад, про
скорочення 10% працівників сільськогосподарського підприємства з
чисельністю штату в 300 осіб, витрати на виплати можуть перевищити
250 тис. грн. При розірванні строкового трудового договору підприємство
виплачує тільки останню заробітну плату і компенсацію за невикористану
відпустку. Більш того, оскільки найманий працівник знає умови і термін
дії договору, звільнення відбувається без негативних емоцій.
Другим етапом виступає окремо розроблена система мотивації для
строкових найманих працівників. Варто відзначити, що робота
тимчасових працівників обов’язково повинна оцінюватись за спеціально
розробленими критеріями. І саме тих найманих працівників
сільськогосподарського підприємства, які добре себе зарекомендували,
необхідно залучати з одного замовлення на інше, а згодом – зараховувати
до штату постійних працівників. Таким чином, у тимчасових працівників
виникне потужна мотивація для отримання постійного працевлаштування,
а у підприємства в галузі сільського господарства – кадровий резерв, який
вже пройшов перевірку в “польових умовах”. Це говорить про те, що
керівник підприємства може бути впевненим, що замовлення буде
виконане.
Третім етапом є поступове переведення найманого працівника на
контрактну систему. Від того, наскільки взаємовигідні відносини
відбуватимуться
між
тимчасовим
персоналом
та
керівником
сільськогосподарського підприємства, настільки буде залежати репутація
керівника як роботодавця та кількість перевірок з боку органів влади. Тому
не варто здійснювати миттєве переведення персоналу на контрактну роботу.
У такому випадку працівники матимуть право оскаржити це в суді, а у
підсумку – можуть не лише відновитися в штаті, а й домагатися оплати за
вимушений прогул, спровокувати позапланові перевірки, які приведуть до
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штрафів. У той час як плановий перехід на термінову роботу може зайняти
три роки. Проте навіть за таких умов керівникам сільськогосподарських
підприємств варто дотримуватися певного ряду умов.
Отже, підсумовуючи вище зазначене, ми можемо стверджувати, що при
розумно проведеному переході на систему строкових трудових договорів
сільськогосподарське підприємство може оптимізувати витрати від 20%
до 50% власного річного бюджету залежно від виду отриманих замовлень.
Якщо навіть оптимізація витрат підприємства у галузі сільського
господарства становитиме 30%, то дана організація буде спроможна
пропонувати найманим працівникам більш високу заробітну плату, ніж
конкуренти. А це, відповідно, надасть можливість керівнику підприємства
окрім фінансової вигоди, відбирати найкращі кадри на ринку праці та
водночас не відчувати дефіциту робочої сили навіть у періоди одночасної
реалізації кількох великих проектів.
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МІСЦЕ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ
В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ФІРМИ
Задля досягнення організаційних цілей діяльності фірми, вона
використовує наявні та доступні ресурси. Як правило, це фінансові,
технологічні та людські ресурси. Останні вважаються ключовим видом
ресурсів, оскільки в будь-якій фірмі саме люди працюють, контролюють
процес функціонування техніки, ремонтують її, розпоряджаються
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фінансовими ресурсами, а також здійснюють управління, зокрема й
людським капіталом.
В той же час, саме людський ресурс є найскладнішим та
найнепередбачуваним, тому він як приносить основні прибутки, так і
становить значну частину видатків фірми, спрямованих на управління.
Однак в умовах нової соціальної економіки більшість фірм все таки
намагаються враховувати соціальні, етичні моменти задля максимізації
ефективності використання даного виду ресурсів.
Соціальний аспект в менеджменті людських ресурсів фірми пояснює
величезний взаємний вплив суспільства – людського ресурсу – фірми;
саме тому увага на регулюванні трудових відносин, формуванні та
використанні людського капіталу, а також морально-етичні аспекти
даного процесу обов’язково слід враховувати в процесі побудови системи
менеджменту персоналу фірми.
Людський ресурс є унікальним за своєю природою. В той час, як інші
ресурси фірми можуть бути придбані, збережені або навіть утилізовані,
людський ресурс вимагає спеціального соціального (з врахуванням
національної культури, менталітету працівника, його сімейного стану,
стану здоров’я, забезпечення житлом, морально-психологічних
особливостей, національного законодавства в сфері управління трудовими
ресурсами, ефективності реалізації концепції соціального партнерства в
сфері управління, тощо) менеджменту.
Основною перевагою людських ресурсів є їх здатність з часом
збільшувати власну вартість, акумулюючи новітні знання, навички, досвід
в процесі трудової діяльності. Тому стратегічна програма розвитку
персоналу фірми є запорукою успіху її діяльності в майбутньому.
Однак, даний ресурс не позбавлений й недоліків. Зокрема, висока
мобільність та плинність кадрів може спричинити значних збитків,
пов’язаних з високозатратними інвестиціями в навчання та розвиток
персоналу. Наразі, показники мобільності українських працівників є
досить неоднорідними. Характеризуючись низьким рівнем регіональної
(всередині країни) мобільності, що часто є перепоною отримання
конкурентних переваг вітчизняних працівників та високим рівнем
безробіття в окремих депресивних регіонах України, на противагу,
висококваліфікований трудовий потенціал легко зважується на виїзд за
кордон, перехід з вітчизняних компаній до іноземних (з вищим рівнем
доходів та наявністю широкого спектру додаткових мотиваційних
інструментів). В такому випадку, вкладаючи кошти в персонал, вітчизняні
компанії ризикують втратити працівників з найбільшим потенціалом,
розвинувши його. Як би нелогічно та суперечливо це не здавалось на
перший погляд [3].
За сучасних умов фірми віддають перевагу стратегії залучення
висококваліфікованих кадрів з зовнішнього ринку праці, конкуруючи між
собою високим рівнем заробітної плати досвідченим кадрам, а не
наявними в організації програмами розвитку персоналу та інвестицій в
людський капітал.
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Окрім сучасної тенденції соціалізації менеджменту персоналу фірми,
задля комплексної оцінки соціального аспекту в системі управління фірми
та економіці загалом, слід врахувати значний вплив даного ресурсу на
економіку та суспільство в цілому. Розвиток людських ресурсів,
сукупність набутих ними нових знань та навичок підвищує загальний
рівень конкурентоспроможності країни. Економічний розвиток, в свою
чергу, оздоровлює суспільство, сприяючи його якісному відтворенню.
Крім того, розвиток людських ресурсів прямо чи опосередковано
призводить до отримання таких позитивних ефектів, як: громадянська
свобода, політична стабільність, поліпшення загального стану здоров’я
нації, зниження рівнів злочинності та корупції, досягнення показників
економічного розвитку та отримання нових можливостей залучення
іноземних інвестицій.
Наявність більш кваліфікованого трудового ресурсу дозволяє
активізувати бізнес-діяльність підприємств, розширити сфери та методи
застосування даних знань та навичок, що призводить до оздоровлення
економіки в цілому і, як наслідок, значному підвищенню рівня життя
суспільства [1].
В даному випадку активною повинна бути політика держави, яка б
розробляла та впроваджувала програми розвитку персоналу. Світовий
досвід довів, що інвестиції в людський капітал забезпечують значно
більший позитивний ефект та темпи зростання галузі, а, отже, й окремих
фірм, ніж їх субсидіювання та оздоровлення.
Розглядаючи людський капітал як основний актив, усвідомлюючи
значення його розвитку та здійснюючи значні інвестиції, країна сама
визначає тим самим більш високу новітню стадію свого розвитку.
Звичайно, держава зіштовхується з аналогічними до фірми ризиками,
пов’язаними з втратою висококваліфікованих кадрів, здійснивши значні
інвестиції в них. Але враховуючи, що для працівники високої кваліфікації
природно мігрувати, та за розумної державної соціально-економічної
політики, країна може не втратити через «відтік мізків», а, навпаки,
отримати додаткові переваги, будучи включеної до «мозкового
кругообігу» на міжнародному ринку праці.
Розглядаючи найновітніші концепції менеджменту персоналу фірми, які
з'явились протягом останніх 5-10 років, можна виокремити наступні
характерні їм припущення та принципи.
1. Людський ресурс використовується за умов «конфлікту інтересів»
між створенням доданої вартості та врахуванням моральних цінностей.
Умовою успішної реалізації даного заходу є створення доданої вартості,
поліпшення фінансових показників фірми внаслідок використання
людських ресурсів за обов’язкової побудови системи соціального
менеджменту персоналу.
Вихідними умовами слід вважати те, що людина не позбавлена
моральних цінностей, емоцій, почуттів, думок, норм поведінки,
особистісних проблем; існує тісний взаємозв’язок та взаємовплив між
працівником та організацією; фінансові показники, наразі, не є ні
основними критеріями ефективності використання людського ресурсу, ні
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основним мотиваційним фактором в процесі менеджменту персоналу
фірми.
Тісні взаємовідносини між фірмою та працівником регламентуються
цілою правовою системою. Зокрема, правові аспекти визначають
досягнуті внаслідок переговорів та взаємних домовленостей умови праці,
обов’язки та права сторін, строки співпраці. Економічні аспекти пов’язані
з обсягами роботи та розмірами винагороди. Психологічний аспект
покриває ряд питань, не визначених чітко під час інших домовленостей,
але таких, що являють собою очікування сторін від даного роду співпраці
(наприклад, можливість залучення працівників до понаднормової праці за
умови додаткової оплати). Соціальні питання регулюються системою
налагоджених відносин між працівником та фірмою.
2. Ефективне використання людських ресурсів за сучасних умов
можливе лише за умови багатостороннього впливу. Персонал компанії
включає в себе не лише основний робочий склад фірми, а й працівників,
які знаходяться в регіональних представництвах, а також залучених на
умовах аутсорсингу. Всі вони без виключення повинні становити об’єкт
єдиної системи менеджменту. Окрім того, до процесу управління
персоналом повинні бути залучені не лише співробітники кадрової
служби, а й керівники лінійних функціональних підрозділів, спектр
функцій яких в сфері менеджменту персоналу може змінюватись залежно
від обраної фірмою організаційної моделі менеджменту (традиційної,
дивізійної, холдингової, проектної, тощо). Система менеджменту повинна
включати заходи колективного спрямування, а також індивідуального
впливу, враховуючи морально-культурну складову кожного окремого
працівника.
3. Співробітники компанії розглядаються як незалежні зацікавлені
суб’єкти менеджменту фірми. Тому підходи до менеджменту персоналу
повинні формуватись з врахуванням даної вихідної умови. З одного боку,
акціонери, власники, топ менеджмент компанії зацікавлені в зниженні
видатків та збільшенні прибутків фірми. Працівники, в свою чергу,
зацікавлені в зростанні прибутковості та виробничих потужностей фірми,
як і акціонери, оскільки це є запорукою стабільного працевлаштування та
доходу в майбутньому, але, в той же час, їх цікавить також зростання
обсягів інвестицій в людський капітал, можливостей реалізації програм
розвитку, збільшення видатків на соціальну сферу з метою формування
сприятливого соціально-психологічного клімату, а також зростання рівня
власних доходів. Менеджмент персоналу зобов’язаний знайти баланс,
оптимально врівноваживши два кардинально відмінні підходи до оцінки
ефективності роботи власного підрозділу [2].
Всі вище названі сучасні концепції менеджменту персоналу фірми
об’єднані єдиною вихідною умовою щодо надзвичайно важливого
значення людського капіталу для ефективності функціонування фірми.
Основною метою кадрових підрозділів фірм є не виключно управління та
експлуатація людського ресурсу задля отримання фінансового результату,
а створення сприятливих умов для їх ефективного використання та
якісного відтворення.
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На сьогоднішній день існують чітко сформульовані підходи (зокрема
концепція корпоративної соціальної відповідальності), які дозволяють
одночасно досягати поставлених цілей діяльності фірми, будувати
успішну кар’єру працівників в умовах сприятливого соціальнопсихологічного клімату, а також отримувати позитивний вплив на
соціальну та екологічну сфери суспільства. Такий підхід є більш
комплексним, складним, багаторівневим та взаємовигідним, на відміну від
класичної теорії продажу праці як продукту робочої сили за матеріальну
винагороду.
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The role of marketing in providing the effective practice of a law firm
(thereinafter – LF) permanently increases. The modern LF is an intellectual
organization, the main resource and product of which are knowledge. Legal
services of the LF are science-based and, in most cases, comprehensive.
Simultaneously, the LF is an entrepreneurial organization aimed at gaining
income (profit). Its activity assumes more and more characteristics of a real
business. Therefore, marketing approaches and market orientation should be
engaged in order to enhance the firm’s activity.
Legal marketing is defined as: actions regarding application of marketing
instruments, which are focused on meeting clients’ needs, forming a market of
legal services, and building optimal relationships with customers; craftsmanship
of searching, persuasion, and retention of customers [1].
Legal marketing is marketing of interrelations. In contrast to transactional
marketing, which is oriented towards a single agreement of purchase and sale,
legal marketing is aimed at the durable interaction, close and frequent
relationships with clients, and creation of value for them. Ideally, there should
be not only economic relationships between the LF and customers, but also
social ones based on personal favor, loyalty, and partnership. The very partner
relationships ensure demanded high profitability and stable competitive
advantages for the firms. Rivals may possess similar resources, but fail to make
partner contacts with customers (consumers).
A concept of legal marketing is widespread in foreign countries. In 1985, the
Legal Marketing Association was founded in the USA. American LFs, which
are included in the top 100 list, spend for marketing about 9 mln USD per year.
It should be noted that incomes of any of the world’s ten largest LFs are at least
three times as high as amounts of all the Ukrainian market of legal services
(according to estimates of the agency “Ekspert-Reiting”, the amount accounts
for less than 400 mln USD) [2].
Marketing evolution in the legal field of Ukraine has gone through a set of
phases.
The first one is total rejection of marketing. Nowadays, such an attitude is
inherent to those LFs, which operate in markets for a long time and their staff
consists of many experienced professionals. They certain about their awareness
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of the legal services market and do not need additional marketing efforts
concerning promotion of their services.
The second phase is inappropriate comprehension of a purpose of marketing.
From the point of view of the LFs, if a firm renders customers with qualitative
services, there is no need to persuade them of quality and the value of the
services.
The third phase is perceiving necessity of marketing (non-systematic
application). The LFs form staff, which obligations include determination of a
target audience, positioning of a frim, advertising, web-designing, etc. In the
meanwhile, partners directly perform the main functions of marketologists.
The forth phase is active application of marketing. The most progressive LFs
in Ukraine realize that customers need consultations based on strict
understanding specificity of their business. The LFs create positions of
marketologists, marketing managers, and deputy managers for marketing and
development. The firms create departments of marketing and business
development. Some LFs form departments of branches related to the GRactivity and compliance control. The international LFs engage regional
marketologists. A need for division of powers between partners, lawyers, and
marketologists arises.
The partners generate profit, are responsible for relationships with customers,
and assume personal responsibility for results of the company’s activity. The
main functional obligations of the partner are as follows: engagement of new
customers; development of a legal services business (namely, organizing new
practices); training junior staff; performing administrative and managerial
functions. At small national LFs, the partners also perform marketing functions.
The lawyers, who are employed as wageworkers and, commonly, are not
eligible for retained earnings of LFs, carry out the main amount of legal
services. An amount of wageworkers’ functions at a legal firm depends on a
class of their position. Nevertheless, a task of lawyers is not only
accompaniment of the business activity, but also participation in making
strategical decisions concerning further development of a company, its
expansion into new markets and regions, and transition to new standards of
management.
The marketologists perform the following functions: a) research of market
conjuncture of legal services; b) establishment and maintenance of effective
communications with customers and other stakeholders (rivals, a business
audience, mass media); c) competitive analysis of the market; d) coaching of a
legal service team in different issues of business and marketing; e) formation of
proposals regarding a conception and applied measures concerned with
development and budgeting a new business; f) formation of a positive image of
a LF [3]. At the same time, the marketologists should interact with not only the
partners, but also with each lawyer (specialist) of the firm.
At this phase, functions of the marketologists can be transferred to
outsourcing external specialists. This choice depends on a size of the firm, its
specialization, work experience in the legal services market, and the presence
and efficiency of own marketing department. As a result, the legal services
business acquires an ability of a rapid reaction to changes. Such a direction of
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development of LFs actively advances abroad. Nowadays, LFs employ not only
marketologists, but also other staffs, who did not gain a higher education
diploma in legal sciences. For instance, in Great Britain, after 2007, persons
without a higher education diploma in legal sciences were permitted to manage
legal firms. John Flood, a professor of jurisprudence and sociology, a member
of the Group for Strategic Developments of the Legal Services Board, thinks
that employees of the legal services sector will be finally divided into two
groups: professionals rendering only legal services; employees without a higher
education diploma in legal sciences providing services for the business (e.g.,
marketologists) or directly manage a firm. Such differentiation will be
definitely a novelty in the history of the legal services business and significantly
influence a way of the activity of LFs and legal departments, creating not only
opportunities for their development and enhancement, but also the ground for
previously unknown conflicts [4].
At the fifth phase, legal marketing became the separate business. For
example, a company Legal Marketing Solutions has been successfully working
in Ukraine since 2009. It specializes in strategic consulting on issues of legal
marketing and development of a legal services business, holding trainings and
managerial sessions in legal marketing, human resources development, and
formation of a LF’s strategy in general. A legal firm “А2КАТ” provides
services in collection of information about rivals.
At the sixth phase, there was formation of marketing law. As a science and an
academic discipline, it studies legal frameworks of different types of the
marketing activity and an influence of law on marketing relationships.
Gradually, marketing law becomes the independent legal practice. At the same
time, there are new requirements for teaching professionals at higher
educational institutions. It is easy to see that future lawyers should not only gain
thorough legal and economic knowledge, but also comprehend necessity of
implementation of the marketing conception in the field of legal servicing the
business. University training of marketologists should be specialized in the
legal field.
Further implementation of the legal marketing conception requires domestic
LFs to encompass two directions of the marketing activity – strategical and
operative ones. Each of them has own purpose and perform particular functions.
Strategical legal marketing is aimed at selection of those legal practices and
legal services markets, which are beneficial for a LF and processing strategies
and programs of the activity in each of these markets. Operative legal
marketing is referred to as the practice in application of the main marketing
instruments, which enables to influence customers (to interest them in legal
services, to induce them to conclude agreements, to transform them into loyal
ones, etc.) in order to gain a determined amount of profit in certain target
markets.
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МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ
Нагальність проблематики управління конкурентоспроможністю
вітчизняних агрохолдингів обумовлюють динамічна конкуренція на
глобальному ринку сільськогосподарської продукції та зростаюча роль
високотехнологічних сільськогосподарських корпорацій в забезпеченні
потреб населення в продуктах харчування. Відтак, основною та
визначальною функцією стратегічного менеджменту вітчизняних
агрохолдингів є управління їх конкурентоспроможністю, націлене на
досягнення ринкового успіху в нестабільних умовах, швидке реагування
на зміни та виділення власних конкурентних переваг високого порядку за
допомогою ефективної стратегії, що визначило необхідність
удосконалення існуючої моделі управління конкурентоспроможністю
вітчизняних агрохолдингів.
На рис. 1 представлена, розроблена автором, схема порівняльного
оцінювання рівня конкурентоспроможності агрохолдингів, яка базується
на застосуванні:
1) методу аналітичної ієрархії Т. Сааті [2] – для визначення вагових
коефіцієнтів
узагальнених
і
часткових
критеріїв
оцінювання
конкурентоспроможності (табл. 1), які обґрунтовано відповідно до
специфіки функціонування агрохолдингів;
2) запропонованого підходу багатокритеріального оцінювання на основі
модифікованого автором індикаторного методу [1] (з урахуванням
вагових коефіцієнтів індикаторів й узагальнених критеріїв оцінювання) з
використанням концепції бенчмаркінгу.
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1. Побудова карт стратегічних груп конкурентів та ідентифікація
безпосередніх конкурентів підприємства – об’єкта порівняльного аналізу.
2. Обґрунтування та вибір системи узагальнених критеріїв (напрямів)
оцінювання конкурентоспроможності агрохолдингів.
3. Визначення експертним шляхом вагових коефіцієнтів узагальнених
критеріїв оцінювання конкурентоспроможності агрохолдингів на основі
шкали порівнянь методу аналітичної ієрархії Сааті.
3.1. Побудова матриці
порівнянь узагальнених
критеріїв.

3.2. Обчислення вагових коефіцієнтів узагальнених критеріїв.

3.3. Перевірка
рівня узгодженості:
J  0,1J * ?

+

–
4. Декомпозиція кожного з вибраних узагальнених критеріїв на множини
часткових критеріїв (індикаторів) оцінювання конкурентоспроможності
агрохолдингів.
5. Визначення вагових коефіцієнтів часткових критеріїв (індикаторів)
оцінювання конкурентоспроможності агрохолдингів.
5.1. Побудова матриць
порівнянь часткових
критеріїв (індикаторів).

5.2. Обчислення
вагових коефіцієнтів
часткових критеріїв.

5.3. Перевірка
рівня узгодженості:
J  0,1J * ?

+

–
6. Отримання значень кожного підприємства за визначеними частковими
критеріями, побудова «матриць рішень».
7. Застосування модифікованого індикаторного методу для порівняльного
аналізу агрохолдингів.
7.1. Визначення «кращого» підприємства за кожним частковим
критерієм оцінювання.
7.2. Обчислення значень конкурентоспроможності порівнюваних
підприємств за кожним узагальненим критерієм оцінювання.
7.3. Визначення «кращого» підприємства за кожним узагальненим
критерієм оцінювання.
7.4. Обчислення значень інтегрального показника конкурентоспроможності порівнюваних підприємств та їх рейтингування.

Рис. 1. Методика багатокритеріального на основі модифікованого
індикаторного методу оцінювання конкурентоспроможності агрохолдингів
Розроблено автором
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Таблиця 1
Система узагальнених критеріїв та часткових критеріїв (індикаторів)
для оцінювання конкурентоспроможності агрохолдингів
Узагальнені критерії

«Маркетингова»
КСП
(CMr)  C1

«Виробнича» КСП
(CPr)  C2

«Кадрова» КСП
(CSt)  C3

«Фінансова» КСП
(CFn)  C4
«Інвестиційна»
КСП
(CIn)  C5
«Агротехнічна»
КСП
(CAgr)  C6
«Організаційна»
КСП
(COr)  C7
«Інформаційна»
КСП
(CInf)  C8
Розроблено автором
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Часткові критерії (індикатори) та їх позначення
Частка ринку ( C11 )
Конкурентоспроможність продукції ( C12 )
Рівень маркетингових досліджень ( C13 )
Цінова політика ( C14 )
Налагодженість системи збуту ( C15 )
Рівень впізнаваності споживачем брендів компанії ( C16 )
Наявність маркетингової стратегії ( C17 )
Рівень фінансування маркетингової діяльності ( C18 )
Рівень інноваційної діяльності ( C19 )
Забезпеченість ресурсами ( C21 )
Фондовіддача ( C22 )
Завантаженість виробничих потужностей ( C23 )
Ступінь зносу виробничих потужностей ( C24 )
Продуктивність праці ( C31 )
Внутрішня мотивація праці ( C32 )
Наявність cтратегії розвитку персоналу ( C33 )
Управлінські інновації ( C34 )
Фінансовий менеджмент ( C41 )
Платоспроможність ( C42 )
Рентабельність ( C43 )
Ліквідність ( C44 )
Фінансова автономія ( C45 )
Рівень залучення іноземних інвестицій ( C51 )
Рівень інвестиційної привабливості компанії ( C52 )
Індекс прибутковості компанії ( C53 )
Ефективність використання земельного фонду ( C61 )
Ступінь використання ґрунтозахисних технологій ( C62 )
Якість посівного та садивного матеріалу ( C63 )
Рівень агротехнічної культури ( C64 )
Гнучкість організаційної системи управління ( C71 )
Комунікаційна ефективність ( C72 )
Організаційна культура ( C73 )
Організаційний клімат ( C74 )
Система моніторингу ринку ( C81 )
Інформаційні системи управління підприємством ( C82 )
Інформативність веб-сайту ( C83 )
Рівень системи захисту інформації ( C84 )

На основі шкали Т. Сааті [2] із використанням експертних міркувань
будуємо матрицю парних порівнянь узагальнених критеріїв оцінювання
та, використовуючи наближені формули [2], знаходимо вагові коефіцієнти
узагальнених критеріїв:

si1  si 2  ...  si 8

8

wi 

8


k 1

8

( i  1; 2; ...; 8 ).

s k1  sk 2  ...  s k 8

Для обчислення вагових коефіцієнтів часткових критеріїв (індикаторів)
аналогічним чином застосуємо наближені формули [2]. Зокрема, для
матриці
ці формули матимуть такий вигляд:
A( CMr )  aij
9 9
1i 

9

ai1  ai 2  ...  ai 9

9



( i  1; 2; ...; 9 ).

ak1  ak 2  ...  ak 9

9

k 1

Найбільш трудомістким та відповідальним етапом оцінювання
конкурентоспроможності підприємств є побудова «матриць рішень»,
тобто отримання інформації про значення кожного агрохолдингу за
визначеними частковими критеріями.
Для модифікованого індикаторного методу з метою нормалізації
матриці рішень скористаємося наступним перетворенням: а)

x kji

y kji 

max x kjp

–

p

для індикаторів, які мають монотонно зростаючу цільову функцію; б)
y

k
ji



min x kjp
p

x kji

– для індикаторів з монотонно спадною цільовою функцією.

Позначимо ( y kj )*  max
y kji , тобто відповідно до концепції бенчмаркінгу за
i
кожним індикатором розглядаються найкращі значення серед наявних
конкурентів. Тоді рівень конкурентоспроможності за кожним
узагальненим критерієм (напрямом) i -го агрохолдингу обчислюється за
формулами:
9
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.
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позначення
CMr  max CMri ;
CPr *  max CPri ;
i
i
*
*
*
max CFni ; CIn  max Ini ; CAgr  max CAgri ; COr  max COri
i
i
i
i
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; CInf *  max
CInf i . Тоді інтегральне значення конкурентоспроможності i -го
i
агрохолдингу можна знайти за формулою:
CAi 

w1CMri  w2 CPri  w3CSt i  w4 CFni  w5CIni  w6 CAgri  w7 COri  w8CInf i
.
w1CMr *  w2 CPr *  w3CSt *  w4 CFn*  w5CIn*  w6 CAgr *  w7 COr*  w8CInf *

Розроблена
методика
оцінювання
конкурентоспроможності
агрохолдингів реалізована автором у вигляді розрахункової схеми в
програмному додатку EXCEL, що дає змогу дослідити значення
параметрів конкурентоспроможності підприємства залежно від
експертних оцінок та нових даних й розробити стратегічні рекомендації
щодо посилення його конкурентних переваг .
Список використаної літератури:
1. Конкурентные позиции бизнеса : Монография / Э.М. Коротков,
Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 261 с.
2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.:
Радио и связь, 1993. – 320 с.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЯК ПІДГРУНТТЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
На сьогоднішній день, найбільш актуальним питанням для керівництва
підприємств є підвищення конкурентоспроможності своєї продукції на
локальному і
на
міжнародному
ринку.
Це
обумовлюється
загальносвітовими тенденціями у розвитку бізнесу, а саме збільшенням
ролі процесів глобалізації, інтеграції, екологізації, інформатизації та
підвищенням важливості соціальної відповідальності в роботі фірми. Для
підприємства, яке прагне зайняти вигідну конкурентну позицію на будьякому ринку, важливим є відповідати даним тенденціям і робити це
краще, ніж конкуренти. Для досягнення цієї мети використовується
маркетинг та його інструменти. На сьогоднішній день існує велика
кількість маркетингових інструментів, що ускладнює процес вибору
найбільш ефективного з них для конкретного підприємства. Проте
практичне використання традиційних маркетингових прийомів у
сьогоденні має тенденцію до зниження ефективності. Це обумовлено тим,
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що досить часто підприємства проводять моніторинг діяльності своїх
конкурентів та використовують їх вдалий досвід дуже стандартизовано.
Це призводить до того, що по-перше, підприємства втрачають свою
конкурентоспроможність через використання однакової маркетингової
політики фірм-конкурентів, по-друге, компанії застосовують застарілі
маркетингові інструменти і при цьому не враховують конкурентні
переваги власної продукції.
Необхідно зазначити, що вибір правильного маркетингового інструменту
для фірми є рушійною силою підвищення його конкурентоспроможності.
При прийнятті цього рішення необхідно врахувати певні фактори, що
характеризують особливості функціонування підприємства, а саме: розмір
підприємства; складність організаційної структури; галузь функціонування
підприємства; характеристики асортименту підприємства і ступінь новизни
товару; місткість ринку, на якому функціонує фірма і кількість конкурентів
на ньому; ресурсні можливості фірми. Одним із універсальних
інструментів, який може задовольнити потреби різних за розміром,
організаційною структурою, специфікою діяльності підприємства, є
маркетинговий аудит. Його застосування дозволяє вчасно реагувати на
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування фірми,
оптимізувати роботу всіх структур, а як наслідок – зайняти вигідну
конкуренту позицію на ринку.
Маркетинговий аудит – це систематичний процес комплексного аналізу
та об’єктивної оцінки діяльності підприємства на основі сукупності
фінансових, соціальних, екологічних і ринкових показників, який
забезпечує визначення місця фірми на ринку, виявлення маркетингових
можливостей і слабких сторін фірми, формування найбільш ефективної
стратегії маркетингу для повного задоволення потреб споживачів,
одержання максимального рівня прибутку і задоволення суспільних
потреб [1, с. 15].
Таблиця 1
Підходи до визначення структури маркетингового аудиту
Автор
Складові маркетингового аудиту
Філіп Котлер Аудит макросередовища і середовища поставленої
задачі; аудит стратегії маркетингу; аналіз організації
маркетингу; дослідження системи маркетингу; аналіз
результативності маркетингу; дослідження функцій
маркетингу [2,c. 117]
Жан-Жак
Аудит місії фірми; аудит стратегії позиціонування;
Ламбен
дослідження
привабливості
сегментів;
аналіз
конкурентних переваг; розробка стратегії розвитку;
оцінка операційних маркетингових програм [3, с. 455]
Одри Уілсон Аналіз системи планування маркетингу;вивчення ринку і
конкурентів; дослідження комплексу маркетингу;
частковий аналіз мікро-середовища фірми [4]
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Для виявлення впливу застосування маркетингового аудиту з метою
підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідним є
дослідження процедури та складових його проведення. Нами було
проаналізовано підходи зарубіжних класиків маркетингу до визначення
структури маркетингового аудиту (таблиця 1). З таблиці видно, що дані
підходи мають як спільні позиції, так і різняться за деякими складовими.
На підґрунті аналізу недоліків і переваг кожного з підходів, авторами
дослідження запропонована узагальнена структура та процедура
проведення маркетингового аудиту, а саме:
 аудит стратегії – вивчення мети, цілей і місії фірми;
 аудит макросередовища – аналіз економічного, екологічного,
соціального, політико-правового, технічного,культурного факторів, що
впливають на діяльність фірми та ступінь взаємодії фірми з ними ;
 аудит мікросередовища і організаційної структури – дослідження
факторів мікросередовища (робота із постачальниками, споживачами,
посередниками, конкурентами, контактними аудиторіями); вивчення рівня
задоволеності робітників підприємства (результативність внутрішнього
маркетингу);
 аналіз ринку і конкурентних позицій – дослідження характеристик
ринку (структури, розміру, кількості підприємств на ньому), а також
визначення конкурентних переваг та позицій відносно конкурентів, аналіз
привабливості проникнення на нові ринки збуту;
 аналіз існуючого комплексу маркетингу – дослідження відповідності
споживчим вимогам товарної, цінової, збутової і комунікативної політики,
що проводиться підприємством;
 розробка заходів із удосконалення стратегії маркетингової діяльності
і розрахунок їх ефективності – пропозиції щодо підвищення ефективності
діяльності фірми та прогнозний розрахунок результативності
запропонованих заходів.
Як ми бачимо, однією зі складових маркетингового аудиту є розробка
комплексу заходів із удосконалення маркетингової діяльності
підприємства на основі даних щодо макро- та мікросередовища фірми, а
також діяльності конкурентів (див. табл. 2).
Результатом дослідження кожного змістовного блоку є розробка змін у
стратегії або тактиці підприємства. З таблиці 2 видно, що маркетинговий
аудит є джерелом для впровадження великої кількості різноманітних
заходів для підвищення конкурентоспроможності на різних рівнях та
етапах маркетингової діяльності підприємства в умовах мінливого
глобального середовища.
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Таблиця 2
Заходи, які можуть бути запропоновані
в результаті проведення маркетингового аудиту

Складова частина
маркетингового
аудиту
Аудит стратегії
Аудит
макросередовища

Аудит
мікросередовища і
організаційної
структури

Аналіз ринку і
конкурентних
позицій
Аналіз існуючого
комплексу
маркетингу

Розробка заходів із
удосконалення
стратегії
маркетингової
діяльності і
розрахунок їх
ефективності

Можливі заходи для підвищення
конкурентоспроможності
- Зміна цілей фірми
- Зміна стратегії фірми
- Переорієнтування місії фірми
- План заходів із протидії негативним факторам
зовнішнього середовища (наприклад, економічним і
політичним кризам)
- Стратегія максимально ефективного використання
позитивних факторів
- План приведення діяльності підприємства до вимог
суспільства – технічні параметри функціонування із
мінімальним впливом на екологію, підвищення
соціальних стандартів на підприємстві
- Визначення економічної ефективності роботи з
постачальниками та посередниками, а також пошук більш
оптимальних варіантів співпраці
- Заходи із оптимізації роботи з постачальниками та
посередниками (в тому числі логістичні заходи)
- Заходи із оптимізації організаційної структури фірми,
а також план заходів із підвищення кваліфікації
працівників
- Аналіз ємкості ринку і визначення частки, яку займає
підприємство, розробка стратегії збільшення своєї частки
- Конкурентна розвідка, дані якої можуть
використовуватись для корегування власної
маркетингової діяльності
- Пропозиції щодо елімінації та впровадження нових
товарів;
- План маркетингових комунікацій із урахуванням
дослідження думки споживачів;
- Корегування цінової політики з урахуванням цін
конкурентів і потреб споживачів;
- Розробка плану із удосконалення збутової системи,
пошук нових роздрібних і оптових посередників.
- Комплексний план маркетингових заходів для
корегування виявлених недоліків
- Економічне обґрунтування запропонованих заходів

Резюмуючи усе вищенаведене зазначимо, що одним із найбільш
універсальних та ефективних інструментів на сьогоднішній день є саме
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маркетинговий аудит, який є комплексним аналітичним інструментом
маркетинг-менеджменту. На основі його проведення, розробляється план
заходів із удосконалення маркетингової діяльності фірми та підвищення її
конкурентоспроможності. Виконання розробленої авторами процедури
маркетинг-аудиту призведе до оптимізації роботи підприємства,
сприятиме підвищенню ефективності використання усіх можливих
ресурсів, налагодженню оптимальних зв’язків із постачальниками,
посередниками та споживачами. Наслідком цього процесу є зайняття
найбільш вигідної конкурентної позиції підприємством на глобалізованих
ринках.
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м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна
СЕКСИЗМ У ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ М. КРИВОГО РОГУ
Паралельно із розвитком економічної інтеграції України, ми
спостерігаємо розвиток глобалізації. Ці процеси тісно взаємопов’язані.
Можна вважати, що економічна інтеграція є передумовою глобалізації, в
певній мірі її елементом. Глобалізація є проявом поглибленої міжнародної
інтеграції, це багатогранний та складний процес, що охоплює різні сфери
життя людства.
Основні ознаки процесу глобалізації [1, с. 32]:
1) взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення;
2) фінансова глобалізація;
3) послаблення можливостей національних держав щодо формування
незалежної економічної політики;
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4) розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху
товарів, капіталів, трудових ресурсів;
5) створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання
глобальних проблем;
6) тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей,
принципів функціонування.
Процес глобалізації пронизує всі сфери, не виключенням стає
менеджмент та маркетинг [2, с. 91]. Події, що розгортаються в Україні, в
тому числі й євроінтеграція, висувають нові вимоги і перед рекламною
індустрією. Україна, яка змінюється під впливом реформ, виходячи на
ринок Східної Європи, потребує швидкої відповіді на нові європейські
потреби. Рекламодавцям все частіше доводиться вирішувати питання, до
якого рівня і в якій формі комерційна реклама має бути адаптована або
змінена для розвитку на різних зарубіжних ринках. Необхідно пам'ятати і
про те, що під впливом останніх подій, змінюється і вітчизняний
споживач, його світогляд та образ мислення, з'являються нові цінності.
Рекламний бізнес в Україні потребує глибинних досліджень з точки зору
його ефективності, соціальної відповідальності та відповідності
міжнародним нормам.
Об’єктом дослідження в роботі виступає рекламно-інформаційний
простір м. Кривого Рогу, предметом дослідження – стереотипи, мотиви та
образи, які використовують для створення реклами.
Мета роботи – оцінка відповідності реклами етичним нормам та
стандартам Індустріального ґендерного комітету з питань реклами та
наявності сексизмів у рекламі.
Для реалізації визначеної мети дослідження у роботі поставлені
наступні завдання: проведення моніторингу рекламно-інформаційного
простору м. Кривого Рогу, виявлення та документування порушень
етичних норм.
Методи дослідження – контент-аналіз, порівняльний аналіз, глибинне
інтерв’ю, спостереження, метод асоціативного експерименту.
Новизна дослідження полягає в ідентифікації елементів сексизму в
рекламі.
Методологічну та теоретичну основу дослідження склали дослідження
науковців по відповідній темі – к.е.н. Лилик І.В., к.е.н. Іванова Л.О., к.е.н.
Ковальчук С. В., к.е.н. Лошенюк І. Р., к.е.н. Костенко А. М., к.е.н.
Сафоненко А.М., к.е.н. Пилова К.П.
Практичне значення роботи – просвітництво споживачів рекламного
продукту та сприяння дотримання етичних норм в процесі створення
реклами.
30 вересня 2011 році основні оператори ринку маркетингових і
рекламних послуг підписали Стандарт недискримінаційної реклами за
ознакою статі СОУ 21708654-002-2011. Це було певне завершення
складної роботи щодо знаходження точок взаєморозуміння професійного
ринку зі споживацькою аудиторією, яка створювала і брала активну
участь у роботі гендерних організацій [4, с. 53].
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В рамках програми співпраці з Індустріальним ґендерним комітетом з
реклами, вже другий рік поспіль студенти Криворізького державного
комерційно-економічного технікуму спеціальності «Товарознавство та
комерційна діяльність» під пильним керівництвом викладачів
комерційних дисциплін Білої І.В та Галямар В.О., проводять маркетингові
дослідження зовнішньої реклами м. Кривого Рогу з метою оцінки на
відповідність вищеозначеному Стандарту.
Потік інформації в Кривому Розі настільки шалений, що людина
фізично не встигає звертати увагу на багато речей і месиджів, вона звикла
радше фіксувати важливі для себе моменти, аніж запам’ятовувати.
Розуміючи це, рекламісти і маркетологи використовують різноманітні
засоби і техніки візуалізації інформації, які миттєво привертають увагу
споживача. Слід погодитись, що не вся реклама міста є інформативною і
смаками споживачів у певній мірі маніпулюють. Споживачі віддають
перевагу тому чи іншому товару не тому, що перевірили усі можливі
варіанти і зробили свій висновок, а у результаті впливу реклами. Можна
припустити, що внаслідок реклами споживач стає іграшкою, об’єктом
маніпулювання його уявленнями про життя, шляхом розгортання перед
його очима захоплюючих сюжетів, повних сяйва кухонних підлог і блиску
пишного волосся [6].
Особливого значення, через своє широке розповсюдження, набуває
зовнішня реклами (білборди, вітрини, сіті-лайти і т.д.). У такому виді
реклами використовуються відомі афоризми, стійкі асоціації, що таким
чином відсилають до загальновідомих знань та ґендерних стереотипів,
тобто маніпулюють змістом та свідомістю [5].
У зв’язку з цим, було вирішено провести моніторинг саме зовнішньої
реклами міста та реклами на транспорті на предмет наявності сексизму в
рекламі та відповідність нормам етики.
З цією метою була сформована робоча група дослідників, до складу якої
увійшли студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна
діяльність» та викладачі комерційних дисциплін Криворізького
державного комерційно-економічного технікуму.
Дослідження тривали з 07.12.2015 р. по 28.12.2015 р. при підтримці
Індустріального ґендерного комітету з реклами та Української асоціації
маркетингу. За основу поділу міста були взяті адміністративнотериторіальні одиниці міста, тобто 7 районів: Тернівський район,
Жовтневий район, Саксаганський район, Довгинцевський район,
Дзержинський район, Центрально-міський район, Інгулецький район. Для
моніторингу був складений план з розподілом районів по вулицям та
бланк проведення спостереження.
Результати контент-аналізу криворізької зовнішньої реклами та реклами
на транспорті свідчать, що одним з проявів ґендерної дискримінації в
зовнішній рекламі є сексизм (соціальні стереотипи, переконання і
вірування, які утверджують перевагу однієї статі над іншою і тим самим
обґрунтовують соціальну нерівність чоловіків і жінок) [3].
Основні ознаки сексизму в рекламі міста Кривого Рогу:
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• стереотипізація – використання і репродукування в суспільстві
ґендерних стереотипів, які чітко поділяють світ на жіночий і чоловічий,
дають уявлення про «одвічно» притаманні жінкам і чоловікам риси
характеру, стандарти поведінки, типи зовнішнього образу;

еротизація – надуживання еротизмом оголеного жіночого тіла чи
його частин;
• оречевлення – пряме чи опосередковане ототожнення людини з
товаром;
• фейсизм – використання знеособлених жіночих зображень без
обличчя чи голови.
Лідером по кількості порушень виявився Саксаганський район, який має
потужний промисловий та науковий потенціал. Цей район відносно
молодий та густозаселений. Саме тут виявлено сім порушень.
Центрально-міський район наздоганяє лідера. І це не дивно. Цей
адміністративний район вважається центром міста. Тут розташовано
багато торгових центрів, студій, театр драми та комедії, міський ринок. У
цьому районі виявлено чотири порушення.
Чотири порушення зафіксовано й у Дзержинському районі. Жовтневий
район має у своєму арсеналі два випадки сексизму у рекламі. Замикає
перелік Довгинцівський район, в якому виявлено одне порушення. В усіх
інших районах порушень не було виявлено.
Також були виявленні порушення у рекламі на транспорті. Їх всього
два, але досить яскраві та такі, що суперечать багатьом нормам.
В цілому, підчас контент-аналізу, було виявлено 20 порушень.
Все вище перелічене дійсно свідчить, що проблема ґендерної нерівності
в рекламі притаманна нашому місту. Всі матеріали, що стосуються
порушень, передані представнику Української асоціації маркетингу у
Кривому Розі, кан.екон. наук Сафоненко А.М. для подальших дій в
боротьбі з ґендерною нерівністю в рекламі.
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ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ
ТА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Банківський продукт (послуга) є складовим елементом комплексу
банківського маркетингу, оскільки будь-яка взаємодія клієнта з банком
здійснюється у зв’язку з вирішенням певного питання про банківський
продукт (послугу): придбання, сервіс, заміна тощо.
Товарну політику банківських установ можна розглядати з двох точок
зору: по-перше, це діяльність зі створення нових, обслуговування та
вдосконалення існуючих банківських (продуктів) послуг з метою
задоволення; по-друге, це сукупність методів та інструментів щодо
реалізації інноваційних змін в існуючому продуктовому портфелі банку з
метою максимізації банківського прибутку [3].
Переважна більшість банків України та світу має широку спеціалізацію
та пропонує на ринку не один, а певну сукупність банківських продуктів
(послуг). Тому у товарній політиці банківської установи можна
виокремити певні структурно-логічні елементи та управлінські дії, що
пов’язані з ними (рис. 1).
Складові комплексу маркетингу банківської установи тісно пов’язані
між собою: кожен елемент виступає як причина і як наслідок для іншого
елемента. Так, наприклад, ґрунтуючись на наявних характеристиках
банківського товару (послуги) та встановленої на нього ціни,
розробляється система комунікацій та збуту; і навпаки, у процесі збуту
виявляються необхідні напрямки удосконалення товару, комунікаційних
інструментів, ціни. Під час формування товарної політики банківської
установи необхідно детально проаналізувати потреби та запити наявних і
потенційних споживачів, типізацію споживачів та специфіку їхньої
діяльності, існуючі продуктові портфелі конкурентів, тенденції розвитку
ІТ-технологій тощо.
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Існуючий банківський
продукт (послуга)

Елемент

Управлінські
дії

Обслуговування
продукту
(послуги)

- розроблення програм лояльності для
споживачів;
- налагодження
довгострокових
партнерських відносин «банк-клієнт»;
- моніторинг та
вивчення ставлення
споживачів до
продуктів (послуг);
- технічне забезпечення продуктів
(послуг) тощо

Прорив на
нові ринки

Цілі

Досягнення
переваг над
конкурентами

Неіснуючий банківський
продукт (послуга)

Елімінація
продукту
(послуги) або
ринку збуту

Модифікація
продукту
(послуги) або
ринку збуту
- зміна структури і
параметрів продуктів (послуг);
- збільшення інтенсивності споживання продуктів
(послуг);
- створення нових
сфер використання
продуктів (послуг);
- залучення нових
споживачів
продуктів (послуг)
тощо

- оптимізація
номенклатури та
асортименту;
- виведення
продуктів (послуг) з
ринку;
- вихід з ринку
певного товару
(послуги) або за
географічною
ознакою тощо

Збільшення
доходів
Посилення уваги
споживачів до
продукту (послуги)

Розроблення продукту
(послуги)

- розширення асортименту
послуг шляхом запровадження
продуктів, які не використовуються цим банком, але
використовуються іншими
банками;
- розроблення принципово
нових продуктів (послуг) тощо

Розширення
частки ринку
Регулювання та оптимізація продуктового
портфелю

Утримання
ринку
Забезпечення сталості
продукту (послуги на
ринку)

Рис. 1. Структурно-логічні елементи товарної політики банківської
установи та управлінські дії, що пов’язані з ними

Ефективність реалізації товарної політики залежить від внутрішніх та
зовнішніх можливостей банківської установи, тому особливу увагу
необхідно приділяти методам та засобам моніторингу та аналізу
середовища господарювання. Найчастіше банки використовують такі
напрямки діагностики: аналіз ринку банківських продуктів та послуг;
аналіз внутрішнього середовища банківської установи; аналіз
банківського товару та послуги; аналіз клієнтської бази; аналіз рівня
розвитку ІТ-технологій; прогнозування та моделювання ситуації. До
основних індикаторів, за допомогою яких можна охарактеризувати
результативність заходів товарної політики банківських установ, можна
віднести такі: частка ринку, динаміка розвитку частки ринку, обсяг збуту,
динаміка обсягу збуту, місткість ринку, рівень попиту, рівень
конкурентоспроможності
продукту
(послуги),
дохід,
витрати,
рентабельність, час здійснення операцій та процесів, ланцюг прийняття
рішень, трудомісткість, втрати у наслідок помилок персоналу, витрати на
мотиваційні заходи, рейтинг популярності банківських товарів (послуг),
динаміка та характеристика клієнтської бази за різними критеріями оцінки
(географічне положення, вік, сфера діяльності, обсяг наданих послуг
тощо), прибутковість клієнтів тощо.
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Товарна політика вносить значний внесок у конкурентоспроможність
банківської установи, а також її стійкість, адаптивність та готовність до
функціонування в умовах невизначеності та ризику. Велика частина
управлінських завдань у рамках здійснення товарної політики банківської
установи пов’язана із питаннями формування та оптимізації продуктового
портфелю.
Для формування продуктового портфелю можна використовувати різні
підходи, наприклад, формувати структуру за функціональним критерієм,
або за типом споживачів, або способом реалізації продукту (послуги).
Зазвичай банківські установи використовують множинний підхід,
комбінуючи функціональний критерій із типізацією споживачів.
Формуючи продуктовий портфель, банківська установа повинна
орієнтуватись на цільові сегменти (здійснювати грамотну політику
позиціонування), враховувати типізацію клієнтів (фізичні та юридичні
особи; малі, середні та великі підприємства; сфера діяльності тощо) та
їхню мотивацію співпраці із банківськими установами.
Управління та модифікація продуктовим портфелем банківських
установ зазвичай зводиться до запровадження таких заходів: розширення
наявного асортименту завдяки впровадженню нових видів або
модифікацій існуючих продуктів та послуг; скорочення наявного
асортименту завдяки видаленню певних видів продуктів та послуг; заміна
неактуальних банківських продуктів та послуг; позиціонування або
перепозиціонування банківських продуктів та послуг на ринку; виявлення
нових форм та сфер використання банківських продуктів та послуг;
моніторинг якості надаваних клієнтам банківських продуктів та послуг,
впровадження заходів щодо її утримання або покращення (менеджмент
якості).
За умови насиченості конкуренції та значної вибагливості клієнтів роль
менеджменту якості банківських продуктів та послуг останнім часом
значно посилилась. Поняття «якість» є суб’єктивною категорією, яку
можна дослідити використовуючи кількісні та якісні критерії. Наприклад,
надійність наданого банківського продукту (послуги), безпека
банківського продукту (послуги) та дій, що її супроводжують, зовнішній
антураж надання, сервісне обслуговування, швидкість надання
банківського продукту (послуги) та інші. Ніколаєва Т.П. [2] пропонує
використовувати двухаспектний методологічний підхід дослідження
якості банківських продуктів та послуг, у рамках якої використовується
критерії якості з позиції банку (швидкість внутрішніх операцій, рівень
видатків на виправлення помилок, ефективність робочих процесів, рівень
мотивації співробітників, продуктивність праці, рівень кредитного ризику)
та з позиції клієнта (швидкість обслуговування, терміновість здійснення
операцій, наявність помилок та неточностей, графік роботи банку, якість
консультування, особистісна сторона відносин з банком).
У своїй діяльності банківська установа повинна враховувати обидві
групи критеріїв, але за умови посилення конкуренції на ринку перевагу
має думка клієнтів. Сьогодні банки все активніше використовують
концепцію сприйманого банківського обслуговування (perceived service
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quality), метою якої є співвідношення сукупності якостей банківського
продукту (послуги) з очікуваннями клієнтів.
Розглянемо більш детально і такий аспект товарної політики
банківських установ, як розроблення нових продуктів. Новий банківський
продукт (послуга) повинен відповідати таким основним вимогам [3]:
1) кращі якісні параметри продукту на ринку; 2) відповідність стратегії
розвитку
банку;
3) забезпечення
додаткових
доходів
банку;
4) відповідність існуючим і потенційним запитам споживачів.
Банківська установа може використовувати один з двох підходів до
організаційного забезпечення процесу розроблення і впровадження нових
продуктів та послуг:
1. Централізований – процес розроблення і впровадження нових
продуктів та послуг здійснюється окремим уповноваженим підрозділом,
метою існування якого є лише інноваційна діяльність. Реалізація,
супроводження та контроль нових банківських продуктів (послуг) на
ринку, а також моніторинг стадій їхнього життєвого циклу є функцією
вже інших галузевих підрозділів.
2. Децентралізований – процес розроблення і впровадження нових
продуктів та послуг розподілений між декількома підрозділами
банківської установи, кожен з яких виконує свій обсяг роботи. Такий
підхід є менш витратним, тому отримав найбільше поширення у сучасних
банківських установах.
Необхідно зауважити, що після впровадження на ринок банківський
продукт (послуга) потребує нагляду та контролю над основними
господарським параметрами: за рівнем витрат та прибутків, дотриманням
планів просування та збуту, рівнем лояльності клієнтів та їхніми
побажаннями, рівнем якості, реакцією конкурентів тощо. За результатами
нагляду та контролю може увалюватися рішення про вдосконалення або
модифікацію банківського продукту (послуги), корегування цінової,
збутової та комунікаційної політики, розширення вихід на нові ринки
збуту.
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ЯК ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
В умовах економіки знань успішний розвиток підприємства та його
високі фінансові результати знаходяться в прямій залежності від
ефективного управління інтелектуальною складовою його капіталу. Саме
інтелектуальний капітал визначає конкурентоспроможність підприємств,
виступає ключовим ресурсом їх розвитку. Найбільш успішні підприємства
сьогодні – це виробники нематеріальних, зокрема, інтелектуальних
продуктів. Нині саме інтелектуальні ресурси в більшій мірі, ніж
матеріальні активи та фінансовий капітал, є джерелом стійких
конкурентних переваг.
Знання і технології сьогодні стають основним стратегічним ресурсом, а
світ стає єдиним ринком знань і технологій, успішно здійснювати
торгівлю якими можна, лише безперервно створюючи нові. Розробка
нових технологій, виробництво на їх основі товарів і послуг, розширення
міжнародної інтеграції в цій області та вихід з ними на світовий ринок
стали для більшості розвинутих країн стратегічною моделлю, основою
економічного зростання. Країни, не здатні забезпечити необхідний рівень
інноваційного потенціалу, будуть приречені на глибоку залежність від
зовнішніх фінансових і технологічних ресурсів і збережуть за собою
функції сировинних джерел.
Таким чином, проблеми цілеспрямованого і ефективного створення,
мобілізації та використання інтелектуальних факторів функціонування
підприємства в сучасних умовах значно актуалізуються як в рамках
національної економіки, так і в глобальному масштабі.
Важлива роль у дослідженні проблеми управління інтелектуальним
капіталом підприємства належить таким відомим вченим як Едвінсон Л.,
Нонака І., Нортон Д., Павловскі П., Полторак А., Прусак Л., Роос Г.,
Саліван П., Свейбі К.Е., Стюарт Т., Тіс Д. та ін. Вагомий внесок у
розробку теоретичних та методичних засад управління інтелектуальним
капіталом
організації
зробили
також
Бутнік-Сіверський О.Б.,
Валдайцев С.В., Гапоненко А.Л., Завлін П.Н., Зінов В.Г., Ілляшенко С.М.,
Кендюхов О.В., Козирєв А.М., Крайнєв П., Леонтьєв Б., Лукічева Л.І.,
Мельник Л.Г., Перерва П.Г., Пузиня Н.Ю., Старкова Н.О., Цибульов П.М.,
Черваньов Д.М., Чухно А.А. та ін. На сьогоднішній день існує ціла низка
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підходів до управління інтелектуальним капіталом організації, що
розглядають цей процес у різних аспектах, проте недостатня увага
приділена формуванню цілісної системи управління інтелектуальним
капіталом у складі системи управління підприємством.
Дані, що свідчать про зростання ролі інтелектуального капіталу в
управлінні підприємством не можуть залишитись без уваги. Так, було
підраховано, що долар, витрачений на дослідження і розробки, дає
увосьмеро більший прибуток, ніж долар, вкладений в технічне
забезпечення. Л. Едвінсон [1] стверджує, що інтелектуальний капітал
підприємства у декілька разів перевищує облікову вартість матеріальних
активів та фінансового капіталу. На сьогоднішній день частка
інтелектуальної власності в загальній ринковій вартості провідних
компаній світу досягає 80%. Значною є також частка вкладу у формування
прибутку підприємства, що припадає на інтелектуальний капітал.
Тому для сучасного підприємства, що динамічно розвивається, стає
необхідним виділення управління інтелектуальним капіталом як
самостійної функціональної системи (поряд із маркетингом, фінансовим,
виробничим управлінням, управлінням персоналом тощо). Це
підтверджується і міжнародними дослідженнями, і досвідом провідних
компаній, які все частіше вводять нові підрозділи та посади фахівців, що
спеціалізуються на управлінні інтелектуальним капіталом. Так,
наприклад, великі компанії як Xerox та Luzent (США) створюють
спеціальні підрозділи з управління інтелектуальним капіталом,
централізують інтелектуальні ресурси, передаючи їх у компетенцію цих
підрозділів, або ж створюють подібно до компанії DowChemical групу
управління інтелектуальним капіталом, встановлюючи тісні зв’язки щодо
патентних справ з підрозділами компанії [2].
Говорячи про функціонування системи управління інтелектуальним
капіталом у складі системи управління підприємством необхідно
визначити принципи взаємодії між складовими даної системи.
В багатьох випадках використання інтелектуальних ресурсів у бізнеспроцесі підприємства нерозривно пов’язано з іншими видами активів.
Виділення системи управління інтелектуальним капіталом не має
завдання дублювати функції системи управління маркетингом, фінансами,
виробництвом чи кадрами у сфері створення і використання
інтелектуальних продуктів і ресурсів, що відносяться до компетенції цих
елементів системи управління підприємством. Проте, для зазначених
складових системи управління інформаційно-інтелектуальні фактори є або
ресурсами, або побічними продуктами. Але мова йде про необхідність
здійснення
специфічних
функцій,
обумовлених
особливими
властивостями і зростанням ролі інтелектуального капіталу в діяльності
підприємства. Такими, наприклад, можуть бути організація і планування
інформаційних потоків всередині підприємства, аналіз і оцінка вартості
об’єктів
інтелектуальної
власності,
заходи
щодо
проведення
комерціалізації даних об’єктів на ринку тощо.
Тому у складі системи управління підприємством пропонується
сформувати підсистему управління інтелектуальним капіталом, що
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включає відповідно до його структури наступні складові: управління
організаційним капіталом; управління людським капіталом та управління
клієнтським капіталом (рис. 1).
При цьому підсистема управління інтелектуальним капіталом не
повинна дублювати функції систем управління, що існують на
підприємстві. Завданням виділеної системи є забезпечення належного
виконання
специфічних
функцій,
пов’язаних
з
управлінням
інтелектуальним капіталом.
Управління
маркетингом

Юридичний
відділ

Управління
організаційним капіталом

Управління
персоналом

Управління
фінансами

Управління
клієнтським капіталом

Управління людським
капіталом

Управління інтелектуальним капіталом

Управління інформацією і комунікаціями

Зовнішнє середовище
Рис. 1. Підсистема управління інтелектуальним капіталом
в системі управління підприємством

Крім того, система управління інтелектуальним капіталом виступає в
ролі координуючого центру, що має забезпечити узгодженість дій всіх
існуючих складових системи управління підприємства, де це стосується
формування та використання інтелектуального капіталу. Як показали
дослідження, використання даної системи управління не потребує
суттєвого збільшення кількості персоналу, тому у порівнянні з
результатами, які вона забезпечує, її використання є ефективним.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ТОВАРУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ
Вивченням та аналітичною діяльністю маркетингової товарної політики
займались більше 70-ти науковців, – як вітчизняних, так і зарубіжних, які
визначали її складові по-різному та відповідно диференціювали процес
аналізу і подальшого планування маркетингової товарної політики.
Аналіз товарної політики сільськогосподарського підприємства має за
мету [1; 2; 5]:
 оцінку результатів та вигод суб’єкта підприємницької діяльності від
реалізації певного товару, товарних ліній та товарного асортименту;
 аналіз ставлення споживачів до товарів сільськогосподарського
підприємства та товарів відповідних конкурентів; аналіз асоціацій, що
пов'язані з даними товарами;
 дослідження можливостей та загроз зі сторони макросередовища, а
також сильних і слабких сторін продукту;
 оцінку доцільності та ефективності процесу розробки та
впровадження нових товарів сільськогосподарського підприємства на
ринок;
 з'ясування узгодженості товарного асортименту з цілями
підприємства та його збалансованість з огляду на життєвий цикл товарів;
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 моніторинг ставлення різних суб'єктів ринку до структурних
елементів товару, розробка заходів щодо його покращення та оптимізація
товарного асортименту.
Вирішення вищевказаних задач потребує визначення об'єкту та
предмету
аналізу.
Об'єктами
аналізу
товарної
політики
сільськогосподарського підприємства є:
− тoварна oдиниця та елементи її структури (характеристики,
брендинг, упаковка);
− товарна лінія та товарний асортимент;
− новий тoвар сільськогосподарського підприємства та прoцес його
розробки.
Предметом аналізу товарної політики сільськогосподарського
підприємства є [1; 3; 4]:
 споживча цінність товару;
 економічні вигоди сільгосппідприємства від випуску та реалізації
товару;
 характеристики марки товару для окремих видів продукції
(популярність; лояльність споживачів; вартість тощо) та його упаковки;
 ефективність впровадження нових товарів на ринках;
 показники асортименту та його збалансованість з позицій життєвого
циклу товару.
На основі вищезазначеного доцільно виокремити декілька напрямів
аналітичної роботи та визначити найбільш ефективні та прийнятні для
подальшого використання при умові аналізу товарної політики
сільськогосподарських підприємств. Доцільно основними об’єктами
аналізу
і
подальшого
планування
товарної
політики
сільськогосподарських підприємств зробити аналіз маркетингових
складових товару, цінності товару для споживача, лояльність до торгової
марки, порівняння товару з товарами конкурентів, порівняння
властивостей товару з позицій підприємства і покупців, аналіз новизни та
інноваційності товару, аналіз бренду, упаковки, ЖЦТ, економічні вигоди
підприємства від випуску окремого товару, поглиблена оцінка потреб
окремих груп споживачів.
Для підприємства товар є носієм прибутку, сільгосппідприємство не є
виключенням, тому його аналіз передбачає надання пріоритетності таким
економічним критеріям, як обсяг продажу, сезонність прибутків, рівень,
динаміка рентабельності; величина і динаміка продажів (в залежності від
сезону); частка ринку. Основний перелік показників для аналізу
економічної результативності товару наведений у таблиці нижче.
З точки зору маркетингу, економічні цілі підприємства будуть
задоволені лише в тому разі, коли будуть задоволені потреби покупців.
Тому маркетинговий аналіз товару має починатися з вивчення його
споживчої цінності. Мається на увазі не лише об'єктивна споживча
цінність, яка може виражатися, наприклад, технічними параметрами, а й
про суб'єктивна споживча цінність товару, а також актуальна і потенційна
споживча цінність. Покупець є основним об'єктом для підприємства,
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проте це не означає, що аналіз товару має обмежуватись лише вивченням
його споживчої цінності для покупця. Аналіз має враховувати думку
інших структур, які цікавляться товарами підприємства [4].
Таблиця
Показники для аналізу економічної результативності товару
Показник
Визначення
Сукупна кількість реалізованих одиниць
Обсяг продажу (фіз. од)
товару
Добуток сукупної кількості реалізованих
Валовий дохід (грн.)
одиниць товару та ціни одиниці товару
(сукупна виручка)
Різниця між сукупною виручкою та
Прибуток (грн.)
сукупними витратами
Прибутковість одиниці
Різниця між ціною одиниці продукту і
товару (грн.)
собівартістю її виробництва
Відношення різниці між ціною одиниці
Маржинальний прибуток
товару і змінними витратами в розрахунку
(%)
на одиницю товару до ціни одиниці товару
Рівень беззбитковості
Відношення постійних витрат до
продажів товарів (%)
маржинального прибутку
Частка ринку компанії в
Відношення обсягу продажу товару до
сегменті даної категорії
сукупних ринкових продажів товару
товару (%)
Різниця між обсягом продажу за певний
Приріст продажів (фіз. од.)
період до базового обсягу продажу
Джерело [1]

При аналізі товару необхідно розглянути його різноманітні параметри і
функції, тому він повинен бути багатоаспектним. Методика, параметри
аналізу залежать від товару, ринку, підприємства, часового періоду,
особливого значення при аналізі товарів сільськогосподарського
походження набувають такі параметри, як ринки збуту, періоди реалізації
та сезонність.
В загальних рисах можна стверджувати, що метою аналізу є оцінювання
відповідності товару економічним сподіванням підприємства, потребам
ринку; з'ясування його шансів і загроз в конкурентному середовищі;
обґрунтування рішення щодо поліпшення товару, оптимізаційні заходи
для пролонгування сезону вживання товарів, тощо [1; 3].
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АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ
Із розвитком світової економіки зростає попит на логістичні послуги,
що визначає логістику на сучасному етапі як сферу діяльності, що
найбільш динамічно розвивається. Сьогодні загальний річний обсяг
європейського ринку логістичних послуг складає понад 600 млрд євро,
при цьому 30% логістичних функцій у всіх галузях економіки покладено
на логістичні компанії [6].
Для сучасного етапу розвитку логістики характерним є розвиток
аутсорсингу як методу зосередження ресурсів підприємства на основній
діяльності з делегуванням непрофільних функцій щодо забезпечення
безперебійної діяльності окремих систем спеціалізованим компаніям на
тривалий термін.
В аутсорсинг у міжнародній практиці передають такі функції:
складування – 73,7%; зовнішнє транспортування – 68,4%; оформлення
вантажів/платежів – 61,4%; внутрішнє транспортування – 56,1%;
консолідація вантажів/дистрибуція – 40,4%; пряме транспортування –
38,6% [6]. Загалом закордонні промислові й торговельні підприємства
щорічно витрачають на контрактну логістику 120–140 млрд євро, що
свідчить про масштабність логістичного аутсорсингу у міжнародній
економіці.
Досвід Європи засвідчив, що розвиток інфраструктурних можливостей
логістики спричинив зміни способів і форм взаємодії суб’єктів логістики і
це дало змогу розповсюджувати мережеві організаційні форми бізнесу,
віртуалізацію логістичних процесів, використання електронного
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документообігу, електронних платежів тощо. Якісні зміни інформаційної
інфраструктури розширили спектр використання управлінського
інструментарію, що отримало назву концепції PL (Party Logistics –
сторона логістики).
Логістична концепція PL ґрунтується на ступені залучення інших
компаній для розв’язання бізнес-задач в інтересах і від імені замовника
логістичних послуг. Операторів логістичних послуг в ЄС поділено на
п’ять типів: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL [2]. Чим вищий рівень PL, тим більше
логістичних функцій делеговано посередникам.
Концепція 1PL, як правило, становить собою автономну логістику, коли
власник вантажу власними ресурсами забезпечує реалізацію логістичних
функцій транспортування, зберігання, вантажопереробки та ін.
2PL (Second Party Logistics) – форма примітивного аутсорсингу, що
передбачає вирішення питань транспортування і технічного управління
складськими запасами на основі контрактних зобов’язань зі сторонньою
спеціалізованою компанією.
3PL (Third Party Logistics) – розвинутіша форма аутсорсингу, що
передбачає розширення стандартного переліку послуг нестандартними, а
саме виконання операцій вантажопереробки, сортування, упакування чи
інших маніпуляцій з вантажем, що формують додану вартість.
Характерною рисою цього етапу є те, що участь транспортно-логістичних
компаній зводиться до якісного виконання визначеного комплексу
операцій, а не управління ланцюгами постачань загалом.
4PL (Fourth Party Logistics) – інтеграція всіх компаній, залучених у
ланцюг постачань компанією – інтегратором, яка акумулює свої ресурси,
можливості і технології з потенціалом інших, як правило, 3PL-провайдерів
для проектування і реалізації комплексних рішень щодо управління
ланцюгами постачань. Якщо послуги 3PL-провайдерів стосуються
виконання тактичних завдань клієнтів, то 4PL – стратегічних цілей.
5PL (Fifth Party Logistics) – вищий рівень концептуальної моделі
логістичного аутсорсингу, пов’язаний з управлінням всіма компонентами
єдиного ланцюга постачань вантажів за допомогою сучасних мережевих
комп’ютерних технологій. Фактично це орієнтація 4PL-провайдера на
єдиний віртуальний майданчик для виконання повного спектра
логістичних завдань за допомогою глобальної мережі Internet. Концепція
5PL – це стратегічна мета глобальної логістики, яка базується на створенні
єдиної логістичної інформаційної мережі і вимагає часу для реалізації.
В Україні практично відсутні 4PL- і 5PL-оператори логістичних послуг,
що пов’язано з нерозвинутістю логістичного аутсорсингу. Зокрема в
державі 89% ринку аутсорсингу складають транспортні послуги, 8% –
зберігання і лише 3% – експедиція та управління ланцюгами постачань
[5, с. 138]. Це свідчить про нерозвинутість інституційного середовища й
недостатню кількість компаній, що надають весь спектр логістичних
послуг, а не обмежуються лише транспортним і складським
забезпеченням переміщення матеріальних потоків. У розвитку 4PL- і в
перспективі 5PL-операторів логістичних послуг ми вбачаємо шлях
підвищення
ефективності
високопотужних
підприємств
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зернопродуктового підкомплексу АПК за рахунок створення системи
логістичного обслуговування.
Для високопотужних підприємств цього підкомплексу АПК питання
логістичного аутсорсингу в системі зберігання зерна не актуальне,
оскільки у їх розпорядженні є власні елеваторні потужності. Однак для
більшості таких підприємств актуального значення набуває реконструкція
зернозберігаючих потужностей з урахуванням індивідуальних умов
транспортного сполучення та введення в експлуатацію відповідного
обладнання для забезпечення технологічної єдності транспортноскладського процесу. Приймальні пристрої елеваторів повинні бути
адаптовані до більш габаритних і значно потужніших транспортних
засобів, ніж це було в часи здачі цих підприємств в експлуатацію.
Екстенсивний розвиток зернозберігаючих потужностей необхідно
здійснювати за рахунок введення в експлуатацію вертикальних силосних
місткостей.
Оцінюючи міжнародні реалії функціонування логістичних систем на
ринку зерна і продукції його переробки, слід вказати на значну роль
кооперативів
у
логістичному
забезпеченні
функціонування
сільськогосподарських виробників. Так, у країнах Європейського Союзу
кооперативи, що займаються гуртовою закупівлею засобів виробництва з
наступним постачанням їх у господарства своїх членів, складають другу
за чисельністю групу після заготівельних, переробних і збутових
кооперативів безпосередньо сільськогосподарської продукції. Зокрема у
Фінляндії Центральне галузеве постачальницьке об’єднання фінської
сільськогосподарської кооперації постачає сільськогосподарським
товаровиробникам близько 60% засобів виробництва [1, с. 11–12], у тому
числі до 40% технічних засобів і пального [3, с. 67]. У Швеції на частку
постачальницько-збутової діяльності припадає близько 30–35% усього
обороту фермерської кооперації. Кооперативи постачають основну
частину необхідних фермерам добрив, насіння, комбікормів, пального та
мастильних матеріалів, 13% тракторів, 43% комбайнів, 35–60% іншої
землеобробної та збиральної техніки. Усього вони забезпечують близько
60% поставок засобів виробництва [4].
Значних успіхів у забезпеченні сільськогосподарського виробництва
досягли польські, німецькі, французькі та голландські кооперативи.
У Німеччині вони постачають 36% машин та обладнання, до 40%
комбікормів, 44% пального, близько 50% добрив і кормів. У Франції за
посередництва кооперативів постачається дві третини насіння зернових,
близько 50% добрив і кормів, а в Нідерландах частка кооперативів у
постачанні фермерських господарств інвентарем складає 75%,
комбікормами – 53%, мінеральними добривами й засобами захисту
рослин – 60% [4]. Значних успіхів у кооперації логістичних функцій у
зерновиробництві досягнуто також у США, Великобританії, Канаді,
Швейцарії тощо і цей досвід вартий уваги для вивчення і використання
українськими малопотужними виробниками зерна.
Таким чином, досвід Європи засвідчив, що якісні зміни інформаційної
інфраструктури розширили спектр використання управлінського
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інструментарію, що отримало назву концепції PL, яка ґрунтується на
ступені залучення інших компаній для розв’язання бізнес-задач в
інтересах і від імені замовника логістичних послуг. У розвитку 4PL- і в
перспективі 5PL-операторів логістичних послуг, які в Україні практично
відсутні, ми вбачаємо шлях підвищення ефективності високопотужних
підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК за рахунок створення
системи логістичного обслуговування.
Предметний розгляд аутсорсингу на світовому ринку зерна і продукції
його переробки виявив значну роль кооперативів у ресурсному
забезпеченні
функціонування
сільськогосподарських
виробників.
Делегувавши
функції
закупівельної
логістики
спеціалізованим
кооперативам, сільськогосподарські виробники розвинутих країн
вирощують конкурентоспроможне зерно за сучасними технологіями, що
відповідає світовим стандартам якості. Цей досвід заслуговує на увагу для
розвитку малопотужних зерновиробників України.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ СУЧАСНОГО СПОЖИВАЧА
Початок ХХ ст. став плацдармом для значних зрушень у суспільному
житті, розвитку новітніх знань, технологій і техніки, прискорення
історичного процесу. Безумовно, наукові надбання минулого століття
неможливі без попереднього досвіду існування людства, однак їх
значущість, інтенсивність і сила впливу на зміну способу життя та, навіть,
мислення людей, не мають аналогів. Ціла низка подій політичного,
економічного та культурного життя цього періоду зробили реальністю
формування постіндустріального або інформаційного суспільства. Хоча й
не коректно, на нашу думку, говорити про наявність глобального
інформаційного суспільства з огляду на існування країн зі значними
відмінностями в стадії розвитку, застосування цього терміну для певної
частини світу видається абсолютно обґрунтованим.
Ще з початку 1960-х рр. отримує популярність тлумачення інформації
як цінного з точки зору економіки ресурсу, у 1962 р. в обіг вводиться
термін «інформаційне суспільство», який приписують американському
економісту Ф. Махлупу, а також Ю. Хаяши з Токійського технологічного
інституту [7]. Ф. Махлуп ввів також поняття «індустрія знань» до якого
відніс такі сектори інформаційної діяльності, як: освіта, наукові
дослідження, засоби масової інформації, інформаційні технології та
інформаційні послуги. Майже в той же час, американський соціолог
Деніел Белл [2, с. 92] розвиває концепцію постіндустріального
суспільства, наголошуючи на важливості інформації та знань у розвитку
економіки. У свою чергу, автор книги «Третя хвиля» Елвін Тоффлер [8]
оперує поняттям «інформаційна цивілізація» та наголошує на значущості
ЗМІ, як джерела інформації новітнього суспільства, та їх демасифікації.
Французькі дослідники С. Нора та А. Мінк одними з перших
охарактеризували інформаційне суспільство як складне, в культурі якого
виникають серйозні проблеми та конфлікти [7].
Сучасні засоби масової інформації стали головним інструментом
нав’язування, маніпулювання та пропаганди на політичних та
економічних аренах усіх рівнів, що стало можливим завдяки формуванню
світового складноструктурованого та перенасиченого інформаційного
поля. Передумовами цього стали такі фактори, як розвиток технологій
створення, передавання та зберігання інформації, а також активні
інтеграційні та глобалізаційні процеси у світі. Відносна доступність даних
і швидкість їх поширення зумовили пришвидшення темпу життя людини
й процесів, які його супроводжують, зокрема дали поштовх бізнес216

активності. Сучасна людина є свідком і об’єктом колосального впливу
засобів масової інформації, що знаходить вираження зокрема в управлінні
поведінкою споживачів.
Зростання обсягу інформації та темпів життя членів інформаційного
суспільства призводять до психологічного дискомфорту, ба навіть
серйозних особистісних проблем, які вирішуються споживанням товарів,
що дають «видимість» фізичного задоволення, або розвитком залежності
від покупок, що активно стимулюється виробниками. Метою життя стає
не творча самореалізація, а маніакальне накопичення матеріальних благ,
що підсилюється конкурентною боротьбою виробників товарів.
Маркетингові комунікації стали невід’ємною частиною буття людини,
основним джерелом інформації стосовно призначення та умов
використання чи споживання товарів. Вони не тільки виконують функцію
донесення інформації, а й формують додаткові потреби з метою
стимулювання попиту. Зростання перевиробництва товарів вимагало
пошуку нових методів впливу на покупців із метою збільшення прибутку,
що призвело до активного розвитку моди та формування певних образів
успішності, яка має суто матеріальний вираз втілений у «необхідному
речовому наборі». Одночасне пропагування засобами масової інформації
такого феномену, як масова культура з її матеріальними рисами,
призводить до посилення значущості речей. ЗМІ стали основним
джерелом соціальних норм і ціннісних орієнтирів сучасної людини,
провідниками нової культури, що не мислиться без реклами.
Вищий щабель потреб людини, які виділяв А. Маслоу [6], а саме:
причетності, визнання, самоствердження та самовираження, за умови
задоволення потреб нижчого порядку, активно використовується для
формування установок щодо превалювання значущості їх матеріального
вираження. Товарне атрибутування соціального статусу дістало такого
розвитку, що форма часто не відповідає змісту поняття або повністю
замінює його, тобто образ людини замінює саму людину. Ракурс розгляду
успішності людини переноситься у сферу споживання товарів, часто
зовсім без уваги залишаючи аспект духовного та розумового розвитку.
Наявність «еталонних» моделей життя та зовнішності людини вимагає від
споживача, у його прагненні до нав’язаних ідеалів, активізації купівельної
діяльності. Рекламні звернення покликані впливати на зростання частоти
та обсягу споживання товарів всіма верствами населення. Крім того,
перманентно здійснюється діяльність щодо формування додаткових
потреб, що особливо яскраво виражене у фармацевтичній і
косметологічній
галузях.
Шляхом
інтегрованого
використання
маркетингових комунікацій розповсюджується інформація щодо наявності
певної проблеми, що призводить до формування потреби в новому товарі.
Такий коловорот маркетингової комунікаційної діяльності виробничих
підприємств створює передумови для постійного розширення переліку
«необхідних» для існування людини товарів. Ситуація ускладнюється
двобічною залежністю успішності функціонування ЗМІ та виробників
товарів масового попиту, що забезпечують одне одному базові умови
існування.
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Сучасне суспільство представляється як певний товарний симулякр
реальності з мінімальним збігом із нею, де люди замінені речовими
(товарними) образами, а цінності та почуття, – товарами, які стають не
засобом покращення життя, а метою існування.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Проблема оценки эффективности ИМК является актуальной для
научных исследований, а в настоящее время особенно востребована со
стороны бизнес структур. Как для крупных международных корпораций,
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так и для среднего и малого бизнеса важно иметь представление о
распределении средств между различными инструментами маркетинговых
коммуникаций для достижения положительного эффекта от их интеграции
в единый комплекс по продвижению товаров (услуг), торговой марки
(бренда) компании. Методы оценки экономической эффективности ИМК
могут существенно отличаться в зависимости от исследуемых рынков,
жизненного цикла товара, известности торговой марки компании и ее
позиционирования.
Одним из путей решения данной проблемы для различных отраслей
народного хозяйства является разработка адаптированных методов оценки
экономической эффективности комплекса средств маркетинговых
коммуникаций, которые учитывают основные особенности бизнеспроцессов, продукции, факторов внешней и внутренней среды
организаций.
Разнообразие методических положений по оценке эффективности
маркетинговых коммуникаций подтверждает отсутствие единого
методологического подхода. Существующие на сегодняшний день
математические модели оценки экономической эффективности не
позволяют измерить эффект от интеграции маркетинговых коммуникаций
в единый комплекс. Важнейшей проблемой в области ИМК является
объективная оценка синергетического эффекта.
Синергетический
эффект
коммуникаций
может
быть
как
положительным (2х2>4), так и отрицательным (2х2<4) в зависимости от
эффективности взаимодействия составляющих комплекса коммуникаций,
возможности предсказания и предотвращения отрицательных обратных
связей. Количественная оценка синергетического эффекта представляет
определенную проблему – в силу сложности оценки разнонаправленного
действия
факторов,
определяющих
величину
и
направление
синергического эффекта коммуникаций [1, с. 10]. Формализация
синергетического эффекта сопряжена с трудностями, касающимися его
оценки [2, с. 30].
Среди признанных на сегодняшний день методик оценки
эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций наибольшей
популярностью пользуется система сбалансированных показателей
(русск.яз. – ССП или англ.яз. – BSC – Balanced scorecard), которая
позволяет
оптимальным
образом
увязать
корпоративные
и
коммуникационные цели предприятия с его ресурсной составляющей.
Система предложена в 1992 г. американским ученым, профессором
Гарвардской школы бизнеса Робертом Капланом вместе с Дэвидом
Нортоном – президентом компании Balanced Scorecard Collaborative, Inc.,
которая пропагандирует и внедряет ССП во многих странах мира [3].
Использование
сбалансированной
системы
показателей
в
маркетинговой практике не предполагает обязательного ее применения в
концепции ИМК [4], однако мы полагаем, что она может значительно
упростить процесс интеграции маркетинговых коммуникаций. Можно
выделить последовательность из трех этапов применения системы
219

сбалансированных показателей в формировании интегрированных
маркетинговых коммуникациях.
1 этап. Использование системы сбалансированных показателей для
формализации интеграции маркетинговых коммуникаций.
Интегрированные маркетинговые коммуникации – это результат
стратегии
компании,
основу
которой
составляет
клиентоориентированность с одной стороны, и понимание, что не только
запланированные коммуникации, но и любые действия, сотрудников
компании и ее менеджеров несут в себе определенное сообщение для
заинтересованных групп. Интеграция коммуникаций, осуществляется на
различных уровнях: стратегическом, тактическом, бизнес-процессов,
обучения и др. На этой стадии компании необходимо проводить
постоянный мониторинг и оценку эффективности маркетинговых
коммуникаций.
2 этап. Использование системы сбалансированных показателей на
уровне тактической координации коммуникаций.
На данных стадиях необходима, как минимум, тактическая
координация маркетинговых коммуникаций. Кроме того, важно, чтобы
роль последних в деятельности компании и в достижении ей
стратегических целей стала очевидной для руководства компании.
Следовательно, отделу маркетинга (или отделу коммуникаций) нужна
эффективная система мониторинга эффективности маркетинговой
политики коммуникаций.
Для того, чтобы создать BSC на уровне отдела коммуникаций,
необходимо определить видение и миссию отдела коммуникаций, которые
тесно связаны с общей стратегией компании. Далее на уровне отдела
коммуникаций нужно определить ключевые факторы, которые будут
способствовать достижению результатов. Иначе говоря, необходимо
определить стратегические цели коммуникаций, проистекающее из
стратегических целей компании. Далее эти стратегические цели
распределяются между четырьмя перспективами BSC (финансы, клиенты,
внутренние процессы и обучение и рост) и определяются причинноследственные связи между различными стратегическими целями
коммуникаций. Далее необходимо подобрать по одному или более
показателей к каждой стратегической цели. Для каждого показателя
определяется метод, частота измерения, целевое значение.
3 этап. Система сбалансированных показателей как элемент
коммуникаций.
BSC позволяет транслировать информацию о видении и стратегии
компании сверху вниз через систему целей и показателей, определяемых
на каждом уровне организации («каскадирование»). Тем самым
сотрудники компании получают в доступном для них виде информации о
том, куда движется компания и как они могут способствовать достижению
основных стратегических целей. Одним из основных препятствий
интеграции маркетинговых коммуникаций являются плохо налаженные
коммуникации между подразделениями внутри компании. Система
сбалансированных показателей может стать элементом внутренних
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коммуникаций компании, который позволит через набор целей и
показателей донести общую стратегию компании до сотрудников разных
отделов компании, обеспечив слаженность их работы. Тем самым
решается проблема интеграции коммуникаций на вертикальном и
горизонтальном уровнях.
Кроме того, система сбалансированных показателей может
использоваться и во внешних коммуникациях компании, в частности в
отношениях с инвесторами и акционерами.
Таким образом, использование ССП в данном аспекте возможно в трех
направлениях в зависимости от уровня развития маркетинговых
коммуникаций в компании:
 для
формализации
стратегии
интеграции
маркетинговых
коммуникаций;
 на уровне тактической координации коммуникаций;
 как элемент коммуникаций.
Использование
BSC
позволит:
формализовать
концепцию
клиентоориентированности в стратегических целях компании; донести
стратегию компании, основанную на ИМК, до всех сотрудников
посредством «каскадирования» системы сбалансированных показателей
на различные уровни организации; выбрать среди большого количества
показателей 20-25, которые в наибольшей степени будут отражать
стратегические цели компании.
Система сбалансированных показателей может стать эффективным
инструментом коммуникаций как внутри компании, так и за ее пределами.
Проанализировав многочисленные подходы к оценке эффективности
маркетинговых коммуникаций, можно предположить, что эффективность
интегрированных маркетинговых коммуникаций измерить намного
сложнее, чем отдельных ее составляющих. Система сбалансированных
показателей является наиболее перспективным инструментом оценки
эффективности ИМК, позволяющим сбалансировать финансы, клиентов,
внутренние процессы и перспективы в стратегическом контексте развития
компании.
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Modern globalization calls prove the ability to create new technologies and
successful struggle for world markets only on the basis of national science,
especially fundamental, because borrowing technology leads to technological
backwardness of the country. Nowadays Ukraine has a high level of basic
research in a relatively wide range of scientific fields. Accelerate the
development of Ukraine's economy and its integration into the international
space in the medium and long term will be determined by the results of the use
of the existing potential of national science and increase the role of science as
an influential institution and equal partner in the socio-economic relations.
Modernization priorities of Ukraine's economical development are to
encourage wider introduction of advanced scientific and technological
developments, providing impetus to the structural changes in the economy by
stimulating the production of new knowledge-intensive high-tech products. In a
globalized intense competition the promotion of innovative activities is required
and it is the best way to improve the competitiveness of the country and its
further development on an intensive basis.
Challenges that Ukraine had faced for science development in the era of
knowledge economy revealed the crucial role of basic research. Modern science
demonstrates the dependence of the practical efficiency of the scientific
knowledge of the fundamental component.
The famous American sociologist D. Bell, predicting the development of
post-industrial society, said: «Just as the company was a major institution in the
last century, thanks to its role in the production of goods and the University, or
any other form of institutionalization of knowledge is central Institute in the
future because its a source of new knowledge and innovation society ... Elite
determined by property and not a political position, and knowledge and skills
obtained through education» [1].
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Despite the fact that basic research, which require huge capital investments
do not bring returns in the near future, but rather a long term applied to the use
of their results justified the resulting economic effect.
There has been global trend using the results of basic research, a substantial
increase of their practical significance. Experts estimate that about 10% of new
commercial products and technologies based on the latest results of basic
research. Fundamental research is the direct source of innovation and
breakthrough technologies, promote economic growth through innovation
factor.
In most countries basic science developed mainly for the state budget and
governments like a contribution for future innovative growth. Thus, the share of
expenditure of the most innovative developed countries on basic research
ranges from 0.4 to almost 0.8% of GDP (Table 1).
Table 1
Spending on basic research in the world (% of GDP) in 2012
Country
Indicator
Country
Indicator
China
0,10
Singapore
0,40
Australia (2008)
0,45
Ukraine (2014)
0,18
Hungary
0,21
USA
0,46
Spain
0,23
Austria (2011)
0,51
Ireland (2013)
0,40
Denmark
0,52
Slovenia
0,30
France
0,64
Italy
0,32
Czech Republic
0,54
Slovakia
0,31
Iceland (2011)
0,62
Estonia
0,35
Netherlands
0,55
Japan (2013)
0,44
Korea
0,74
Israel (2013)
0,46
Switzerland
0,90
Source: compiled by the author based on [7]

In Ukraine, the share of basic research in the areas of budget allocation for
funding research and development in 2013 is over 55%, but their share as a
percentage of GDP – only 0.18%.
In 2013 in Ukraine funded basic research was done in 11 spending units and
in 14 budget programs.
Funding basic research from the state budget (in current prices) amounted to
2,795,130,000. UAH. (Fig. 1).
Deepening the process of market reforms in Ukraine requires emphasis on
the intensive development of applied research directly focused on innovation.
Implementation of applied research and development is an innovative part of
the modernization of the productive forces of the region, an important
prerequisite for the expansion of scientific achievements in the national
economy.
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Fig. 1. Dynamics funding of basic research by state budget, mln. UAH
Source: compiled by the author [3; 4; 5]

Applied research in Ukraine in 2014 financed 28 key spending units for 44
budget programs. In the reporting year the share of expenditures on conducting
applied research and development in the total funding of research and
development amounted to 38.56%.
The share of applied research in the amount of funding for research and
development at the expense of the state budget in 2014 amounted to 33.46% of
total funding in the amount of applied research – 67.3% (Fig. 2).

Fig. 2. Dynamics of funding applied research and development
in terms of general and special funds of the state budget
Source: compiled by the author based on [3; 4; 5; 6]

In 2014 for applied research and development work carried out 9,297 of them
at the expense of the general fund – 4016 works, a special fund – 5281 work.
The total amount of work performed applied research and development
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accounted for more than 59% performed at the expense of the general fund –
47.2% and the Special Fund – 73.7%.
Ukraine's transition to an open market economy model requires answers to a
number of important economic challenges, for example ability to in-time and
effective implementation of the latest achievements in science, technology and
the latest technology [2].
In today's high-tech dynamic global economy benefits from the global
knowledge economy market countries that have developed basic science
combined with intensive industries. Underfunding of research and development
results in the leakage of the scientific potential abroad and puts the country in
the category of less developed. The state should understand the role of
fundamental and applied research in ensuring economic competitiveness, do not
use the appearance of new sources of funding for fundamental and applied
science to reduce budget expenditures, but rather increase these costs, which at
present has a decisive influence on the modernization of the productive forces
of the country.
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УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Регіональний аспект формування інноваційної моделі розвитку
економіки на сьогодні є досить важливим та актуальним питанням.
Прагнення України перейти до нового етапу суспільно-економічного
розвитку відбувається в умовах становлення її державності та
регіоналізації економіки, зростання самостійності регіонів і утвердження
їх як відносно самостійних суб’єктів господарювання, що мають свої
повноваження та обов’язки. Інноваційний потенціал регіонів виступає
базовою характеристикою їх інноваційної діяльності, в той час як
забезпечення інноваційного розвитку регіонів – одне з основних завдань
регіональних органів управління.
Дослідження
теоретико-методологічних
засад
регіонального
інноваційного розвитку вимагає з’ясування не тільки змісту, а й
характерних рис цього терміну, що включає такі поняття, як: „розвиток”,
„інновація”, „регіон”, „регіональний розвиток”, „інноваційний розвиток”.
В. С. Бойченко стверджує, що регіональний інноваційний розвиток – це
безперервний процес якісних та (або) кількісних змін будь-якого
потенціалу регіону щодо результатів виконання наукових досліджень і
проектно-конструкторських розробок, які орієнтовані на вирішення
науково-технічних, соціально-економічних та екологічних проблем
національного та регіонального рівнів. Завдяки інноваційному потенціалу
регіону створюється конкурентноспроможна продукція та визначається
здатність регіону розвиватися в майбутньому 1, с. 25.
Під інноваційним розвитком регіону І. М. Вахович та Г. Л. Денисюк
розуміють „якісно новий рівень збалансованого розвитку господарського
комплексу регіону за рахунок впровадження інноваційних програм, що
забезпечують оновлення й нарощення економічного потенціалу.”
2, с. 141.
Згідно з визначенням С. А. Тихомирова, інноваційний розвиток
регіону – це „цілеспрямований і керований процес змін в різних сферах
життя, спрямований на досягнення високої якості життя на території
регіону, з найменшим збитком для природних ресурсів і найбільшим
рівнем задоволення поточних і перспективних колективних потреб
населення та інтересів держави” [4, с. 34].
Для забезпечення безперервного інноваційного розвитку економіки
регіонів України необхідні регулярна взаємодія науки і виробництва,
повномасштабне та ефективне застосування конкурентоспроможних
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науково-технічних досягнень. На становлення інноваційного розвитку
регіону як важливого пріоритету великий вплив, з одного боку,
справляють вище згадані чинники в поєднанні з інфраструктурним
забезпеченням. З другого боку, фінансовий, інвестиційний, трудовий і
природно-ресурсний потенціали регіону, які виступають певною
регіональною сукупністю, що за позитивних внутрішніх і зовнішніх
обставин може бути спрямована на реалізацію нововведень. При цьому,
збалансованість інноваційного економічного розвитку регіонів України
можна забезпечити лише за допомогою виваженої регіональної політики
та адміністративно-господарських механізмів управління. Потрібні
організаційні, економічні та правові рішення і умови, що сприяють
прискоренню освоєння інноваційного виробництва та виведення на ринок
високотехнологічної, конкурентоспроможної продукції.
Таким чином, дослідивши та проаналізувавши усі вищезгадані
визначення, можна зробити висновок, що регіональний інноваційний
розвиток характеризується використанням принципово нових технологій,
переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними
організаційними і управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності,
проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї
виробничої діяльності на основі нової – інноваційної моделі розвитку
економіки. Отже, під інноваційним розвитком регіону слід розуміти
процес змін, що характеризується цілеспрямованістю, необоротністю,
новизною, кількісними і якісними перетвореннями у функціонуванні
економіки окремої території та спрямований на значне покращення
життєдіяльності людей, що там проживають.
Вирішальну роль щодо регіонального інноваційного розвитку відіграє
інноваційний потенціал регіону, який являє собою сукупність
інтелектуальних, інформаційних, а також фінансових та матеріальних
ресурсів, необхідних для забезпечення інноваційного процесу на всіх
стадіях – від продукування нових знань до поширення й реалізації
інноваційної продукції, а також здатності суб’єктів господарювання до
сприйняття інновацій та інноваційної активності. В останні роки з’явилися
праці, в яких регіональний інноваційний потенціал розглядається із
системних позицій у контексті державної інноваційної політики, розвитку
інноваційної інфраструктури, трансферу технологій, інвестиційної
привабливості інноваційного середовища, впливу науки і технологій на
розвиток економіки регіону 3, с. 220.
У сучасних умовах виникає потреба у нових підходах до формування
системи управління інноваційним потенціалом на регіональному рівні й
розробці методів і принципів державного регулювання процесів
соціально-економічного розвитку регіонів на інноваційній основі.
Необхідні вдосконалення системи управління в регіоні з урахуванням
взаємодії з різними господарюючими суб’єктами.
Методологічною основою управління економікою регіону виступає
регіональний відтворювальний процес, який охоплює взаємозв’язки
суб’єктів економіки регіону, що дає можливість комплексно розглядати
їхнє поводження з позицій нових завдань економічного й соціального
227

розвитку регіональної системи. Відтворювальний підхід опирається на
принципи, які встановлюються відповідно до законів суспільного
відтворення й відображають внутрішні взаємозв’язки й взаємозалежності
системи. Відповідно, функції управління інноваційним розвитком
регіональних органів влади, в узагальненій формі, можна представити як
створення збалансованої регіональної інноваційної системи.
Інноваційну регіональну політику можна визначити як систему заходів,
напрямків діяльності держави, які ставлять перед собою мету створення
комплексного механізму підтримки інноваційної діяльності, підвищення
конкурентоспроможності
наукоємної
продукції
через
систему
інституціональних перевтілень, розробок і удосконаленню нормативноправової бази та розвитку інфраструктури інноваційного процесу на
регіональному рівні.
Формування інноваційної політики в різних регіонах світу відбувалося
за різними, але достатньо близькими схемами. Інноваційна діяльність
успішно розвивається і у федеральних державах (США, Німеччина), і в
унітарних (Франція), і в умовах конституційної монархії (Великобританія,
Нідерланди, Іспанія), а також при комуністичному режимі в Китаї. Однак,
розвиток інноваційних процесів за кордоном завжди відбувався в умовах
стійкої політичної ситуації і при стабільно функціонуючій економіці.
Високо розвинутим зарубіжним країнам з ринковою економікою вдалося
відпрацювати різноманітні ефективні адміністративні та економічні
механізми, за допомогою яких може формуватись ефективна регіональна
інноваційна політика.
В Україні в основі регіональної інноваційної політики держави повинні
поєднуватись як вільна конкуренція та повна автономія підприємництва,
так і пріоритетність певних галузей та технологій, які потребують
розвитку і вдосконалення. Необхідна оптимізація державного
фінансування науки та інноваційної сфери на місцевому рівні,
стимулювання інноваційної активності приватного сектора. Доцільне
стимулювання нововведень, створення сприятливого інноваційного
середовища. Вплив на розвиток інновацій повинен здійснюватись через
процес регулювання нормативно-правової, фінансової, податкової і
кредитної політики.
Для ефективного розвитку регіональної інноваційної діяльності, як
соціально-економічної системи з активними елементами, необхідне
вирішення проблем ефективності управління цією сферою. В Україні
потрібна нова державна регіональна політика, яка б дала змогу
мінімізувати ризики від нинішніх глобальних викликів, перетворити
регіональні відмінності у нові можливості для успішності держави,
забезпечити високий рівень якості життя людини, незалежно від місця її
проживання,
через
забезпечення
територіально-цілісного
та
збалансованого розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному
політичному, правовому, інформаційному та культурному просторі,
максимально повного використання їх потенціалу з урахуванням
природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших
особливостей.
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Институт экономики и права (филиал)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений
Федерации независимых профсоюзов России» в г. Севастополе,
г. Севастополь
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
КАЧЕСТВО В ПОКАЗАТЕЛЯХ РИНЦ ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЯ
Экономические трансформации, протекающие на постсоветском
пространстве, видоизменяют систему производительных сил территорий и
должны оцениваться с применением определенных методологий [1, с. 48].
Одной из наиболее устойчивых в структуре производительных сил
региона выступает образовательная система и её сфера высшего
образования [2, с. 2-4; 3, с. 1]. Связанная с общественным производством,
она непрерывно адаптируется под социально-экономические требования
населения, государственный заказ, нормативно-правовое сопровождение и
укореняется в интеллектуальном потенциале [4, с. 217-219].
Севастополь является уникальным местом на карте мира по своему
геополитическому, историческому, духовному значению, структуре
производительных сил. Состоянием на 01.01.2014 г. в городе проживало
385,7 тыс. жителей [5, с. 1]. Развитие системы высшего образования для
него рассматривается не только в преемственности поколений студентов,
преподавателей, ученых и интеллигенции города, но и в неразрывной
связи
с промышленным
потенциалом,
природно-рекреационными
возможностями, сакральными особенностями территории. Всего в
образовательной системе города на начало 2015/16 учебного года
функционировало 9 организаций, из них 6 – филиалы вузов.
При
этом
качество
высшего
образования,
обеспечиваемое
образовательными
учреждениями
региона,
может
оцениваться
совокупностью
показателей,
в
том
числе
по
методологии
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наукометрических баз данных. Так, в связи с созданием в Севастополе
единого государственного университета были выдвинуты требования
относительно оценки качества профессорско-преподавательского состава
кафедр (научно-педагогических работников) [6, с. 1-2; 7, с. 1], куда среди
прочих показателей входит и наукометрический измеритель [8, с. 1;
9, с. 1-3] – Российский индекс научного цитирования РИНЦ.
Обнародованные результаты конкурсного отбора лиц на должности
профессорско-преподавательских штатных единиц вновь созданного вуза,
например в направлении экономических наук и менеджмента [10, с. 1-3],
позволяют
оценить
качество
индексированных
цитирований
преподавателей в базе РИНЦ на основе открытых источников
информации по таким координатам [11, с. 1] (в скобках указана единица
измерения показателя качества):
1) наличие записи-регистрации о лице как авторе научно-технической
продукции (да, нет);
2) присутствие в базе полных тёзок автора – совпадение символов в
идентификации по фамилии, имени и отчеству одновременно (да, нет);
3) количество публикаций, учитываемых по идентифицированному
лицу (ед.);
4) количество цитирований зарегистрированного лица (ед.);
5) пространственная локализация автора по образовательному,
научному учреждению, предприятию, иному лицу-работодателю
(населенный пункт);
6) индекс Хирша (ед.);
7) иные.
Мониторинг состояния качества регистрации и цитирования по выборке
в 922 лица [8] позволяет создать массив данных о публикационной
активности каждого работника кафедры, исследуя производительность
научного труда в динамике. Целесообразным видится создание
специализированной службы с функциями мониторинга авторских
цитирований в системе управления качеством высшего образования в
период трансформаций и глобализации.
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CAPITAL ÉCOLOGIQUE DES COMMUNAUTÉS UNIS LOCALES
DE L'UKRAINE: LA RECHERCHE D'ÉCORENTE
La décentralisation fiscale, qui est mis en œuvre en Ukraine, pas décidé
sécurité financière des mesures de protection de la nature dans les villages.
Admission aux conseils de village sont actuellement symbolique et ne
représentent qu'une 200-300 hryvnia, parce que le village n'a pas de grandes
entreprises. La plupart des villages ukrainiens ont les ressources naturelles avec
les propriétés assimilatrices qui neutralisent les substances dangereuses
entreprises (polluants). Beaucoup de articles scientifiques publiés sur
l'évaluation des services écosystémiques, y compris [1; 2; 4].
Le but de cette recherche est de promouvoir la préservation de
l'environnement des communautés Ukraine unie par le développement du
mécanisme de la formation, de l'extraction et de la distribution de la rente
écologique.
Scientifiques célèbres Bobylev S.N. et Hogaev A.S. noter que “Nous
pouvons parler de la rente, apporté par différentes fonctions et composants du
capital naturel. Identification de la rente de services environnementaux ont un
tout nouveau, mais une préoccupation légitime. Caractéristiques de
l'environnement pour absorber et neutraliser les différents types de déchets et de
polluants a une sorte de analogique de la qualité des ressources naturelles et de
leur capacité à apporter la rente”. En faveur d'extraction de la rente écologique
(écorente) pour disponibles d'utiliser gratuitement des fonctions des
écosystèmes est rédigé comme suit: “Aujourd'hui, la position d'extraction de
rentes concernent non seulement la terre, mais aussi des minéraux, les forêts et
d'autres ressources biologiques et la capacité d'assimilation de l'environnement,
à savoir la capacité de la nature à recycler les déchets, émissions et autres
produits de l'activité économique”, et: “D'abord, il est une extraction directe de
la rente de la capacité d'assimilation de l'environnement sous la forme de
paiements pour la pollution” [2]. Les projets d'amendements à la Stratégie
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nationale de la politique environnementale de l'Ukraine jusqu'en 2020 et le
projet de Plan d'action national sur la protection de l'environnement pour les
années 2016-2020 prévoyait ce qui suit objectifs stratégiques pertinents
“l'introduction d'évaluation des services écosystémiques” et “la création d'un
éco-système économiquement viable des paiements des ressources naturelles, y
compris les ressources naturelles de la capacité d'assimilation” (cette dernière
proposé par l'auteur Candidat des sciences économiques, Senior Researcher
Suhina Olena).
Le Département de l'environnement de la Banque mondiale envisagent déjà
l'écosystème comme des capitaux propres. L'inclusion du capital
environnemental dans les mécanismes de fonctionnement de l'économie, ainsi
qu'à la formation de marchés pour les services écosystémiques ont une
particulièrement d'actualité en ce moment, et en particulier dans le contexte de
la décentralisation du pouvoir en Ukraine, puisque chaque communauté
territoriale uni disposeront des ressources naturelles avec les propriétés
d'assimilation, et peuvent vendre des services écosystémiques pour les
entreprises qui polluent l'environnement, ou d'autres régions où il y a les
industries polluantes qui utilisent les services d'assimilation d'une communauté
territoriale nouvellement créée.
Selon l'auteur Candidat des sciences économiques, Senior Scientifique
Researcher Suhina Olena, capital écologique est l'ensemble des ressources
naturelles qui fournissent les services d'assimilation pour les consommateurs (la
population et les entreprises qui émettent des polluants dans l'environnement)
pour neutraliser les substances nocives, et qui est capable de maintenir la
balance écologique des écosystèmes entre les activités humaines et la nature par
leur capacité d'assimilation. Si perturbé l'équilibre écologique, les ressources
naturelles avec les propriétés l'assimilation ne sont pas capable de remplir la
fonction pour son entretien. Capital écologique a la possibilité de créer des
services écosystémiques d'assimilation. Déjà, nécessaire économique (coût)
l'estimation des services écosystémiques. La valeur d'évaluation prend la valeur
du capital écologique lorsque les écosystèmes commencent à remplir les
fonctions d'assimilation. Par exemple, le la transformation du sol avec des
microorganismes de certains déchets solides et autres. Le coût de ces travaux
pour les services écosystémiques peut être calculé à l'aide la méthode du coût,
en tenant compte du fait que la technologie pourrait être amélioré (par exemple,
estimé le coût de des entreprises de traitement des déchets). L'auteur a écrit à ce
sujet dans l'article scientifique [3]. La différence entre les ressources naturelles
(l'écosystème) avec des propriétés d'assimilation (y compris les écosystèmes de
travail de neutralisation des polluants, etc.) et du capital écologique
d'écosystèmes consiste dans le fait que le capital écologique peut être utilisé
dans le processus de production, et ont une valeur; pour l'utilisation du capital
écologique peut exploiter de la rente écologique. La figure 1 montre la relation
des services écosystémiques de l'assimilation (les avantages pour les
consommateurs) avec d'autres éléments.
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La relation des services des écosystèmes à assimiler des polluants
(les profits pour les consommateurs) avec d'autres éléments
Fonction de
l'écosystème

Les services de
l'assimilation
des
écosystèmes
(les profits)

Composants structurels
de l'écosystème

Les propriétés des
écosystèmes

Fig. 1. La relation des services des écosystèmes à assimiler des polluants
(les profits pour les consommateurs) avec d'autres éléments
Développé par l'auteur Candidat des sciences économiques, Senior Scientifique Researcher
Suhina Olena
Mécanisme de la formation, d'extraction et la distribution de la rente écologique
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Fig. 2. Mécanisme de la formation, d'extraction et la distribution
de la rente écologique
Développé par l'auteur Candidat des sciences économiques, Senior Researcher Suhina Olena
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Selon l'auteur Candidat des sciences économiques, Senior Scientifique
Researcher Suhina Olena introduction appropriée à la législation actuelle de
l'Ukraine le concept de la rente écologique; paiements payants environnement
de la rente comme mandataire paiement national obligatoire de la pollution de
l'environnement des entités commerciales; développer des méthodes
appropriées pour déterminer la valeur de la rente écologique [3]; création d'un
Fonds national d'une rente écologique et développement d'approches
méthodologiques à sa distribution entre l'Etat et les régions (ou les
communautés locales capables (CLC)). Auteur propose un autre (alternative)
travail à la place réforme de l'écotaxe: donner à chaque citoyen de 25% du
chiffre d'affaires de la rente écologique. La rente écologique devrait accumuler
au Fonds de la rente écologique. Mécanisme de la formation, d'extraction et la
distribution de la rente écologique est représenté sur la Fig. 2.
Il convient de déterminer le coefficient de correction de contrepartie des
services des écosystème à assimiler des polluants pour la différenciation les
taux de paiement écologique de la rente (Table).
Table
Les coefficients expliquant des services des écosystèmes à assimiler
des polluants de l'Ukraine pour pour l'établissement des taux
de paiement écologique de la rente
Les types d'écosystèmes Les coefficients expliquant des services des
avec
les
propriétés écosystèmes à assimiler des polluants
assimilatrices
Les écosystèmes terrestres avec les propriétés assimilatrices
Forêts mixtes (conifères et
1,080
de feuillus)
Forêt-Steppe
1,060
Steppe
1,040
Forêts de montagne
1,085
Les écosystèmes d'eau douce avec les propriétés assimilatrices
Rivers
1,075
Lacs
1,070
Marais
1,080
Les écosystèmes marins avec les propriétés assimilatrices
Mer Noire
1,085
Mer d'Azov
1,082
Les écosystèmes artificiels avec les propriétés assimilatrices
Jardins, parcs, jardins,
1,045
champs
Étangs artificiels
1,050
Source: Développé par l'auteur Candidat des sciences économiques, Senior Scientifique
Researcher Suhina Olena par ses propres estimations et conclusions et selon les cartes:
“Régionalisation physico-géographique du Monde” et “Régionalisation physique et géographique
de l'Ukraine” et la littérature scientifique
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Par conséquent, il est conseillé de former leur propre cadre financier
alternatif pour la mise en œuvre des programmes environnementaux locaux à
travers la valorisation du capital écologique associé les communautés locales, et
notamment propriétés assimilatrices occasion de l'environnement (pour
déterminer les taux appropriés de paiement de la location la taxe
environnementale); extraction et la distribution de la rente écologique pour le
développement durable des unités décentralisées de l'Ukraine.
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ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Земельні ресурси України являють собою основу аграрної економіки та
створення національного багатства. На даний час, розвиток системи
державного управління використанням земельних ресурсів є особливо
важливим для України, оскільки наша держава є одним з найбагатших
власників якісних земельних ресурсів.
Реалізація загальнодержавного планування використання земель
здійснюється через відповідні регіональні та місцеві програми, у яких
повинен
бути
передбачений
комплекс
соціально-економічних,
організаційно-господарських заходів та виробничих завдань із
зазначенням ресурсів, виконавців та строків їх виконання.
Планування використання земельних ресурсів на місцевому рівні є
прерогативою відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів,
державних адміністрацій. Планування полягає у розробленні та
затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування
територій та іншої землевпорядної документації, у регулюванні
використання територій. Використання сільськогосподарських земель
здійснюється згідно з природно-сільськогосподарським районуванням
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земель, що являє собою поділ території з урахуванням природних умов та
агробіологічних вимог сільськогосподарських культур. Це районування є
основою оцінки земель і розроблення землевпорядної документації,
пов'язаної з їх використанням. На регіональному рівні планування
використання земель здійснюється на основі відповідних регіональних
програм, які розробляються, обласними державними адміністраціями і
затверджуються Верховною Радою, та обласними радами.
Правовою основою планування територій є ЗУ «Про основи
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
Генеральну схему планування території України», ст.180 ЗКУ, низка
ПКМ, прийнятих на виконання та реалізацію ЗУ «Про регулювання
містобудівної діяльності»: «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011
№ 559, «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та
державним земельним кадастрами» від 25.05.2011 № 556, «Про
затвердження
Порядку
проведення
експертизи
містобудівної
документації» від 25.05.2011 № 548, «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні» від 25.05.2011 № 555. В рамках планування територій можуть
складатися, зокр., схеми планування території району та схеми
планування території сільради. Відносини із складання таких схем
регламентуються, відповідно, ДБН Б.1.1-6-2007 «Система містобудівної
документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження схем планування території району» та ДБН Б.1.1-7-2007
«Система містобудівної документації. Зонування є різновидом
територіального планування, здійснюється у межах населених пунктів,
встановлює вимоги щодо допустимих видів забудови та іншого
використання земельних ділянок у межах окремих зон (ст.180 ЗКУ). На
даний час зонування має здійснюватися при плануванні територій на
місцевому рівні (ст.16, 18 та ін. ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності» [1]:
Планування території має спрямовуватиметься на розробку комплексу
організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних
заходів щодо використання земель відповідно до їх цільового
призначення, розподілу земель за формами власності та користування,
зокрема оренди, забезпечення режиму використання земель у межах
охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від руйнування.
У плануванні використання земельних ресурсів необхідно враховувати:
- межі земельних ділянок усіх форм власності та користування із
зазначенням їх цільового призначення, включаючи межі охоронних і
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель;
- дотримуватися заходів щодо формування екологічної мережі, освоєння
земель, поліпшення їх якості, рекультивації та консервації, забезпечення
інженерного захисту;
- умови використання земель у межах охоронних і санітарно-захисних
зон, зон особливого режиму використання земель;
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- вихідні дані для обчислення розміру податку на землю та орендної
плати за земельні ділянки;
- напрями природоохоронної діяльності;
- напрями тимчасового використання земельних ділянок, що належать
до зони перспективної забудови.
Як показує зарубіжний досвід, використання і охорона земель мають
затверджуватися нормативно-правовими актами, не органами місцевого
самоврядування, чи прилеглих до нього адміністративно-територіальних
утворень, а відповідними законами, розробка та прийняття яких є дуже
актуальним питанням як на державному так і на регіональному рівнях.
Планування використання та охорони земель являє собою діяльність
уповноважених органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
яка полягає у створенні та впровадженні перспективних програм (схем)
використання та охорони земельних ресурсів з урахуванням екологічних,
економічних, історичних, географічних, демографічних та інших
особливостей конкретних територій, а також у прийнятті на їх основі
відповідних рішень. До основних функцій планування відносяться:
прогнозування, визначення цілей, моделювання, програмування [2].
Розроблені й затверджені загальнодержавні й регіональні програми
використання та охорони земель стають правовою основою для
проведення уповноваженими органами відповідних програмних заходів.
Здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації
раціонального використання та охорони земель на національному,
регіональному, локальному і господарському рівнях – це новий різновид
землевпорядних робіт. Зазначені програми містять прогнозні розробки з
питань раціональної організації території, підвищення родючості ґрунтів,
захисту земель від ерозії ґрунтів тощо [3].
Сьогодні в Україні досить гострими стоїть питання збереження,
раціонального використання та розширеного відтворення земельних
ресурсів як базису стійкого розвитку. Дисбаланс між площами певних
категорій
земельних
ресурсів
(надмірні
площі
земель
сільськогосподарського використання, недостатні площі лісів, скорочення
площ під водними об’єктами) і значна кількість суб’єктів, яким передані в
управління великі масиви земельних ресурсів, зумовлюють нераціональне,
часто надмірне антропогенне та техногенне навантаження на землі,
погіршення екологічного стану довкілля [4]. В даних умовах необхідним і
обов’язковим є забезпечення відповідності регіональних програм і планів
розвитку, генеральних планів забудови населених пунктів цілям і нормам
державної земельної політики, узгодження їх з державною програмою
земельної реформи, з урахуванням нинішнього стану справ, соціальних та
економічних потреб і перспектив розвитку, інвестиційної привабливості,
норм екологічної стійкості території та ін.
Планування використання земель полягає у забезпеченні оптимального
розподілу земель між галузями виробництва і для інших
народногосподарських потреб, а також максимальному збереженні земель
сільськогосподарського призначення, особливо найбільш цінних
сільськогосподарських угідь. Це пов'язано також із залученням до
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сільськогосподарського обігу не використовуваних земель і постійним
підвищенням їх родючості, здійсненням протиерозійних і протисельових
заходів, створенням умов для широкої рекультивації земель і всебічної
охорони їх від забруднення та засмічення. Для вирішення цих завдань
розроблюються загальнодержавні та регіональні програми використання
земель.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ ЛЬВІВЩИНИ
Львівщина – стратегічно важливий культурний, політичний та
економічний регіон України, який водночас є найбільшим центром
Західної України. Львівська область на заході межує з Республікою
Польща, на півночі – з Волинською, на північному сході – з Рівненською
областями, на сході межує з Тернопільською, на південному сході – з
Івано-Франківською, на півдні – з Закарпатською областями [1, с. 6].
Завдяки географічному розташуванню через територію Львівщини
пролягають до Європи головні транспортні магістралі – авто- і залізничні
шляхи. Автомобільним і залізничним транспортом у 2015 р. було
перевезено 13,4 млн.т вантажів (на 2,3% більше обсягу 2014 р.).
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Залізничним транспортом у 2015 р. відправлено 3,8 млн.т вантажів –
залізної і марганцевої руди, зерна і продуктів перемолу, будівельних
матеріалів, хімічних та мінеральних добрив, коксу, брухту чорних металів,
нафти і нафтопродуктів, цементу, лісових вантажів. Вантажообіг
залізничним транспортом склав 6852,8 млн.ткм (на 6,4% більше до
2014 р.) [2]. Очевидно, що активізація транскордонного співробітництва
призвела до збільшення потоків транспорту, який є вагомим фактором
дестабілізації екологічної ситуації на Львівщині і погіршує стан
природних лісових екосистем, у межах яких поширені транспортні шляхи.
В користуванні підприємств транспорту 3,5 тисяч га лісів, що становить
0,4% від загальної площі лісів області [1, с. 70]. Більша частина цих лісів
розміщена у зоні відведення залізниць. Смуги лісу по обидві сторони
колійної призми залізниці – це лісові насадження шириною від 30 до
100 м на території земель лісового фонду. Згідно вказівок щодо утримання
захисних насаджень на землях залізниць України, повинні представляти
собою спеціальні щільні насадження швидкоростучих деревночагарникових порід з густою, низько опущеною щільною кроною для
захисту від снігових і піщаних заметів, селів, лавин, зсувів, осипів, ерозії і
дефляції ґрунту, а також для виконання санітарно-гігієнічних і естетичних
функцій [3, с. 5]. Незважаючи на свої конструктивні особливості, ці
ділянки лісу є повноцінними багатокомпонентними екосистемами.
Завдяки екологічному різноманіттю ландшафтів формується видове
багатство лісосмуг, яким характерна різноманітність деревних порід.
Зокрема, в межах області на Малому Поліссі переважають соснові й
сосново-дубові ліси, на Розточчі – соснові й буково-соснові, на
Подільській височині – буково-дубові та грабово-дубові, на
Передкарпатті – дубово-буково-ялицеві, в Карпатах домінують букові,
ялицево-букові, ялицеві й ялинові ліси. Територією області пролягає
північно-східна межа ареалу дуба скельного і ялиці білої, які також є у
складі лісонасаджень вздовж залізниці. Багатим є також підлісковий та
піднаметовий трав'яний покрив і це дає змогу формувати найбільш стійкі
та продуктивні змішані насадження, які повноцінно виконують свої
фітомеліоративні функції.
Залізничний транспорт впливає на лісові екосистеми внаслідок викиду
шкідливих речовин від перевезення сипучих вантажів від рухомого
складу, а також від діяльності численних виробничих і підсобних
підприємств, які обслуговують перевізний процес [4, с. 31]. Будівництво
та функціонування залізниць вимагають вилучення з природного
середовища ландшафтів, грунту, флори, фауни. Об’єкти залізничного
транспорту споживають воду, повітря, паливно-енергетичні, мінеральні
ресурси. Вилучення природних ресурсів має бути нижчим за
відновлювальні можливості природи, що виходить з формули:
dPвилуч/dt ≤ dPвідновл/dt,

(1)

де dPвилуч/dt – кількість вилучених з природного середовища ресурсів за
одиницю часу; dPвідновл/dt – відновлювальні можливості природи за видом
ресурсів [4, с. 30].
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Рівновага екосистеми характеризується властивістю зберігати стійкий
стан у межах регламентованих антропогенних змін у природних
комплексах, що оточують транспортне підприємство. Порушення цієї
умови викликає непередбачувані наслідки для живої природи в результаті
її виснаження та деградації. Таким чином взаємодія об'єктів залізничного
транспорту з навколишнім природним середовищем є екологоекономічною системою, в якій економічна підсистема характеризує
виробничу діяльність об'єктів із задоволення потреб суспільства, а
екологічна підсистема забезпечує виробництво усіма видами природних
ресурсів і сприймає від функціонуючих виробництв потоки забруднень
(відходів, викидів, стоків та ін.). Цілком очевидно, що стан економічної
підсистеми залежить від можливостей екологічної підсистеми. [5, с. 59].
Внаслідок діяльності залізниці відбувається посилене забруднення
атмосферного повітря, води та ґрунту і накопичується найбільша кількість
небезпечних речовин – переважно важких металів та їх сполук. За
ступенем впливу на живі організми вони відносяться до I та II класу
небезпеки і можуть мігрувати через рослини і тваринні організми
трофічними ланцюгами в організм людини. Надходження забруднень у
навколишнє природне середовище від об'єктів залізничного транспорту
dРзт/dt та інших об'єктів регіону dРін/dt обмежується здатністю природного
середовища до самоочищення dРсамооч/dt, що можна виразити формулою
[4, с. 30]:
dРін/dt + dРзт/dt ≤ dРсамооч/dt,

(2)

Нами було проведено визначення вмісту важких металів у рослинній
сировині та в ґрунті захисних лісонасаджень. За результатами досліджень
було встановлено, що поблизу колійного полотна концентрація важких
металів перевищує ГДК міді в 4,5 рази, кадмію в 6,8 разів, кобальту в 3,9
разів, нікелю в 2,4 рази, цинку в 2,8 рази. В глибині насадження показники
вмісту важких металів вдвічі нижче, отже, лісонасадження є ефективною
природною перешкодою розповсюдження важких металів від
залізничного полотна. Таким чином, формуючи відповідну конструкцію
лісосмуги, можна суттєво зменшити негативний вплив залізниці на
прилеглі ландшафти.
Враховуючи, що без залізничного транспорту суспільство обійтися не
може, необхідно, щоб корисний ефект від функціонування залізничного
транспорту dEкор/dt перевищував шкоду, яку він наносить довкіллю
dVзт/dt.
dEкор/dt > dVзт /dt.

(3)

Здатність довкілля до самоочищення знижується внаслідок знищення й
виснаження природних комплексів [4, с. 30]. Залізничні колії, що
прокладаються на сформованих шляхах міграції живих організмів,
порушують їх розвиток і призводять до загибелі цілих спільнот і видів на
Львівщині. Натомість провокують поширення шкідливих листогризучих
та стовбурових шкідників, зокрема: непарного шовкопряду, зеленої
дубової листовійки, зимового п'ядуна, дубової златки, а також грибних
інвазій борошнистої роси, опенька звичайного, сірчано-жовтого
трутовика, дубової губки тощо.
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В останні роки спостерігається погіршення санітарного стану захисних
лісонасаджень залізниці, що стало причиною зниження ґрунтозахисних,
водорегулюючих, біопродукційних та інших корисних функцій.
У багатьох випадках понизилась біологічна стійкість лісів, що спричинило
масове всихання ялинових лісів у горах та всихання дубових лісів на
рівнині. Почастішали вітровали і буреломи, ураження деревостанів
хворобами та шкідниками.
Одним із заходів зменшення негативного впливу залізничного
транспорту на навколишнє середовище є досягнення екологічно сталого
розвитку залізничного транспорту, що забезпечить економічно ефективні,
соціально спрямовані та екологічно безпечні умови надання послуг
залізничного транспорту в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УКРАЇНІ
Забруднення довкілля відходами є серйозною проблемою сільських
поселень України. Зростаючі обсяги утворення відходів, зокрема
побутових, наявні численні звалища представляють постійну загрозу для
навколишнього середовища і мають негативний вплив на стан здоров'я
населення. В сільській місцевості, в основному, не вживаються заходи
щодо створення систем роздільного збирання, сортування, побутових
відходів та вилучення їх ресурсоцінних компонентів. Існуюча система
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санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність,
роз’єднаність та різнорідність не забезпечує достатнього контролю за
санітарним станом територій та операціями поводження з побутовими
відходами. Основними причинами зазначеної ситуації є відсутність
коштів у територіальних громад, відсутність спеціалізованих підприємств
з перероблення відходів, а також складність отримання дозвільнопогоджувальних документів.
В Україні за даними Мінстерства регіонального розвитку, будівництва
та архітектури (Мінрегіон України) щорічно збирається 13–14 млн т
твердих побутових відходів (ТПВ). Окрема статистика щодо обсягів їх
утворення в сільській місцевості відсутня.
Таблиця 1
Кількість полігонів та звалищ ТПВ в деяких регіонах України
за різними джерелами інформації, одиниць
Область
Реєстр
Матеріал
За
За
місць
Екологіч и
даними
даними
видалення
ні
обстежен
Держста Мінрегіо відходів,
паспорти ня
ту
ну
Мінприро
регіонів, сільських
України, України, ди
2013
територій,
2012
2013
України,
2010 р.*
2013
Вінницька
22
770
733
778
Волинська
10
25
77
536
581
Дніпропетровсь 17
293
14
245
450
ка
Житомирська
158
452
763
850**
768
Київська
195
388
123
388
Кіровоградська 52
405
55
413
434
Рівненська
237
264
150
26
542
Харківська
15
59
62
82 **
274
Чернівецька
238
287
250
129 (242) 272
*Дані неофіційні, ніде не опубліковувалися
** 2012 рік.

До останнього часу домінуючим способом поводження з ТПВ в Україні
залишається їх захоронення на полігонах та сміттєзвалищах. У 2014 р.
96,4% всіх зібраних ТПВ було вивезено на 6000 (без урахування
тимчасово окупованих територій (загалом до 2014 року їх
нараховувалось – близько 6700 од.) сміттєзвалищ, які переважно
розташовані в сільській місцевості. Статистика відходів щодо захоронення
на полігонах залишається на цей час неповною і суперечливою. Так, дані
щодо кількості полігонів, які надаються Мінрегіоном України не завжди
корелюють з даними Міністерстіва екології та природних ресурсів
України, зокрема, з реєстром місць видалення відходів і екологічними
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паспортами регіонів (таблиця 1). У 2010 році в Україні було проведено
обстеження сільських районів. Під час цього обстеження також
реєструвалась кількість полігонів/звалищ в кожному регіоні України. Ці
дані також не завжди корелюються з тими, що надані міністерствами та
облдержадміністраціями (таблиця 1). Така ситуація часто може
пояснюватися тим, що звалища довільно віднесли до санкціонованого або
несанкціонованого, оскільки немає будь-яких чітких критеріїв поділу
і т. ін. Також різняться дані щодо обсягів захоронених відходів.
Існуючі полігони доцільно відносити скоріше до сміттєзвалищ, що не
відповідають нормам екологічної безпеки, тому на рівні держави та
муніципалітетів постає вибір щодо їх приведення у відповідність до цих
норм або будівництва нових полігонів. Більшість закордонних та
вітчизняних експертів схиляються до останнього варіанту, який у
підсумку є менш витратним. Однак при будівництві полігонів у
відповідності із вимогами екобезпеки, органи міської влади стикаються із
питанням фінансування їх будівництва та подальшого покриття
операційних витрат полігонів.
Відтак питання будівництва регіональних та місцевих полігонів все
частіше піднімається в рамках проектів міжнародної допомоги та при
розробленні підсумкових документів або стратегій [1; 2; 3]. Зростає увага
до полігонів відходів в контексті європейських вимог, викладених,
зокрема, у Директиві 1999/31/ЄС про захоронення відходів, та до
визначення шляхів переходу до відповідних стандартів. Особливо це є
актуальним для сільських територій – адже саме вони приймають на себе
тягар функціонування полігонів та звалищ ТПВ.
Крім спеціальних місць видалення відходів за даними Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та архітектури в Україні щорічно
виявляється близько 25-30 тис. несанкціонованих звалищ ТПВ, які
переважно дислокуються в сільській місцевості. Це також є свідченням
неврегульованості питань збирання і вивезення ТПВ на сільських
територіях.
Раніше у 70-80-х роках відходи домогосподарств були представлені
переважно «органічними відходами», які утилізувалися самими
господарствами. На цей час склад відходів суттєво змінився і саме ця
тенденція спричиняє виникнення стихійних звалищ.
Місцеві органи влади включають у свої плани заходи з ліквідації
стихійних звалищ. У багатьох областях їх фінансування здійснюється
планово, а обсяг витрат в областях у щорічному вимірі сягає від
300 тис. грн. до майже 3 млн. грн., а сумарний обсяг витрат по Україні за
нашими розрахунками сягає 20-25 млн. грн. щорічно. Зокрема, за даними
департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної
державної адміністрації з 2008 по 2013 рік на ліквідацію
несанкціонованих звалищ було витрачено 1 млн 250 тис. грн., а в
Кіровоградській області за цей же період понад 3 млн грн.
Заходи з ліквідації стихійних звалищ стануть результативними лише у
разі створення для життя сіл альтернативних можливостей видалення
сміття і, загалом, охоплення сільських територій централізованими
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послугами із збирання та вивезення ТПВ. В Україні на цей час такими
послугами охоплено 78% населення, у тому числі 40-70% населення
районних центрів. В сільських населених пунктах така діяльність
знаходиться в зародковому стані – послугами з вивезення відходів
охоплено лише від 10 до 30% населення в залежності від територіальної
дислокації населеного пункту. Водночас, в країнах Європи ця частка
досягає чи перевищує 90 %.
Населення, що не охоплено послугами з вивезення ТПВ, самостійно
організовує захоронення твердих побутових відходів в природних
рельєфних утвореннях – вибалках, ярах, долинах малих річок, що являє
собою серйозну екологічну небезпеку, оскільки дощові та снігові води
виносять забруднюючі речовини безпосередньо у ґрунт та водні об'єкти.
При розбудові системи поводження з ТПВ в сільських місцевостях і
плануванні вартісних заходів має братися до уваги наступні передумови:
− розосередженість джерел утворення відходів;
− незначні пооб’єктні обсяги утворення ТПВ і недоцільність прив’язки
до них переробних потужностей;
− великі відстані перевезень відходів, що знижує їхню ресурсну
привабливість;
− зацікавленість жителів сіл в компостуванні органічної частки
відходів на місцях.
Зазначені передумови дозволяють формувати загальну стратегію
створення системи поводження з ТПВ. У своїх ключових складових вона
повинна включати:
− ланку контейнерного збирання відходів за двома вихідними
фракціями – органічною (мокрою) і неоганічною – (сухою);
− ланку регіональних полігонів для видалення ТПВ;
− ланку компостування органічної частки – на місцевому (локальному)
і індивідуальному (посадибному) рівні.
Формування зазначеної системи потребуватиме значних витрат, а
реальна ситуація із фінансуванням сектору поводження з ТПВ в Україні
не створює передумов для оптимістичних прогнозів. До того ж значною
мірою обсяг витрат залежатиме від обраних конкретних технологічних
рішень як стосовно методів перероблення ТПВ, так і щодо підходів до
будівництва нових полігонів (зокрема, створення регіональних об’єктів).
Частина коштів може бути компенсована через тарифи на послуги із
поводження з ТПВ однак необхідним є усвідомлення того, що всі зміни
мають запроваджуватись поступово, із залученням зусиль як органів
влади й приватного сектору, так і власне мешканців. А за наявності чітких
планів та програми заходів можливим стає додаткове залучення іноземних
коштів на реалізацію конкретних інвестиційних проектів.
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АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ВОДОВИКОРИСТАННЯ
Питання водних ресурсів, їх обсяги і особливо якість води завжди були
актуальними. Водні ресурси на нашій планеті розподілені нерівномірно.
Запаси прісної води на земній кулі становлять за різними джерелами від
2% до 3%, з них 0,12 – поверхневі води, 30% – підземні, 69% – льодовики
та сніг, тобто з 3% запасів прісної води на планеті лише 1% знаходиться у
рідкому стані, придатному для використання [2].
Відповідно стандартів ООН Україна за сумарними запасами власних
поверхневих і підземних водних ресурсів належить до регіонів, не
забезпечених за існуючих антропогенних навантажень прісною водою у
достатній кількості. За запасами місцевих водних ресурсів Україна
вважається однією з найменш забезпечених країн Європи [4].
Обсяги поверхневих вод,що формуються в межах області для
забезпечення населення і народногосподарського комплексу становлять
близько 2 млрд. кубометрів на рік. Площа земель водного фонду –
282,5 тис. га. Річок на Полтавщині – 146. Головною водною артерією
Полтавщини є річка Дніпро – головна ріка України, третя за площею
водозабору в Європі. Значно меншими за довжиною є 8 річок –
протяжністю 1360 км – Псел, Ворскла, Хорол, Сула, Удай, Оржиця, Оріль
і Мерла. Малі річки втрачають цінність як джерела водопостачання [3].
Крім того зменшення водності спостерігається і на великих річках. Є ще
69 водосховищ. Найбільшими в області є водосховища, що утворилися
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після спорудження Кременчуцької та Дніпродзержинської ГЕС у долині
Дніпра. Загальна площа водного дзеркала 6469,5 га. Крім того, є 583 озера
та понад 2603 ставків. Всім цим водним господарством опікується
міжрайонні управління водного господарства – Кременчуцьке, Новосанжарське та Хорольське.
Отже, Полтавщина володіє достатніми запасами прісної води, проте має
серйозні проблеми із забезпеченням водою населення та її екологічною
чистотою, через територіальну нерівномірність природнього розподілу. За
запасами водних ресурсів Полтавська область посідає 11 місце в Україні [1].
Водокористувачів за відношенням до водних ресурсів поділяють на:
користувачів і споживачів. Перші використовують воду як середовище
або джерело енергії і не забирають її з джерел. Це гідроелектростанції,
водний транспорт, рибальство, туризм, спорт. Споживачі забирають воду з
джерел і використовують її за призначенням (пиття, приготування їжі,
вирощування сільськогосподарської продукції, здійснення технологічних
процесів на виробництві). До води, яку використовують споживачі
пред’являються особливі вимоги. Якість води в кожному конкретному
випадку визначається вимогами споживача.
Джерелом господарсько-питного водопостачання у Полтаві є
артезіанські води сеноман-нижньокрейдяного горизонту, який залягає на
глибині 400-800 м. На відміну від більшості міст України, де воду беруть
переважно з поверхневих джерел, мешканцям Полтави пощастило пити
артезіанську воду. Водопостачання міста здійснюється за допомогою п'яти
водозабірних майданчиків. Для створення необхідного запасу води та
регулювання її подачі в місто побудовано 8 резервуарів чистої води
загальним
об'ємом
48000
куб.
м.
Хімбаклабораторія
КП
„Полтававодоканал” з контролю за якістю питної води складається з двох
відділів – хімічного та бактеріологічного. Моніторинг води у
свердловинах протягом багатьох років свідчить про те, що склад
полтавської води за органолептичними, хімічними, бактеріологічними
аналізами майже не змінюється, відповідає вимогам ДСанПіНу.
Полтавському водоканалу більше 100 років і якість водогінних труб
залишає бажати кращого, для знезараження в воду раніше додавали хлор,
зараз – гіпохлорид. Він більш безпечний і застосовується в мінімальних
дозах при необхідності та з профілактичною метою.
За радіологічним складом вода абсолютно безпечна, що підтверджують
отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти.
На відміну від Полтави, питне водопостачання в містах області
забезпечується поверхневими водами. Екологічний стан поверхневих
водних об’єктів і якість води є вирішальними чинниками санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення. Особливо гострою стала
проблема питної води в сільській місцевості області. Більше 73%
мешканців сіл, не маючи централізованого водопостачання споживають
воду з шахтних колодязів [7]. При цьому у 80% колодязів показники
забруднення води нітратами перевищують допустимі норми в сотні разів,
що робить цю воду непридатною для питних потреб, навіть небезпечною
для вживання. У ряді районів Полтавщини внаслідок порушення
247

технологій видобутку природного газу та конденсату відбулося
забруднення верхніх підземних водних горизонтів, що також
унеможливлює вживання води з шахтних колодязів. Подібна проблема
вже кілька десятків років існує для цілого ряду сіл Кременчуцького
району,
де
розташовані
ставки-випарники
Кременчуцького
нафтопереробного заводу. Дотепер мешканці сіл змушені користуватися
водою, яку завозять в автоцистернах.
Нарешті потребує вирішення питання водопостачання і самого міста
Кременчук, населення якого споживає дніпровську воду, якість очистки
котрої є недостатньою, що особливо помітно влітку, коли вода в Дніпрі
«цвіте» [9].
Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що їхній
екологічний стан практично не покращується. Навіть відмічається
тенденція до погіршення [6]. До переліку областей, де найбільший
відсоток відхилень (проби води з водойм першої категорії) за санітарнохімічними та бактеріологічними показниками віднесена і Полтавська
область.
В Україні є такі місцевості, в яких відмічається нестача або надлишок
тих чи інших хімічних елементів у питній воді. У Полтавській області
майже 57% свердловин походять Бучацького водоносного шару, який
формується у фторомісних гірських породах, тому концентрація фтору тут
перевищує 1,5мг/л, що є причиною виникнення ендемічного флюорозу.
Нестача йоду в питній воді та продуктах харчування є безпосередньою
причиною захворювання населення на ендемічний зоб, що характерно для
Полтавської області [8].
Полтавщина багата на родовища мінеральних і столових підземних вод.
Вперше мінеральні води було віднайдено у 1912 році в районі міста
Миргорода під час пошуку джерела водопостачання міста. З 1917 року у
Миргороді діє курорт. Значно пізніше виявлено запаси мінеральної води і
в інших місцях. Так з’явилася вода Гоголівська, Ново-Санжарська,
Зіньківська і відповідно започаткована діяльність нових санаторіїв.
Охорона навколишнього середовища є проблемою номер один, а її
усунення залежить від державних органів нашої країни, суб’єктів
господарської діяльності і від кожної людини. Підстав для того, щоб з
тривогою констатувати, що води в річках області майже немає більш чим
достатньою. Деякі пересохли, засмітилися, в деяких закриті протоки.
Наслідки глобального потепління і локальної недбалості очевидні. Рівень
ґрунтових вод за останній рік на Полтавщині значно зменшився, стоку в
малих річках немає, через це в останні роки все частіше утворюються
осередки пожеж – горіння торфовищ. Болота поширені в долинах майже
всіх річок, але найбільшу площу займають в басейні річок Сула, Ворскла
та Псла. Наприклад, у заплаві Оржиці глибина торфовищ становить 5-7 м.
Посуха 2015 року призвела до загрози майбутнього врожаю озимих
культур. Спостерігається зменшення підземних вод і відсутність опадів –
тривожні сигнали. Саме час згадати про стан меліоративного господарства
Полтавщини. Системи зрошування, які були побудовані понад два
десятиліття тому фізично й морально застаріли. Але збережені насосні
248

станції й інші водогосподарські об’єкти. Збережено 20 км відкритих
каналів, більше 100 км трубопроводів, 23 насосних станцій.
Не реалізовані можливості Дніпра могли б зміцнювати економіку
України. Мова йде про транспортування вантажів водами Дніпра.
Важливу справу започаткувала агрофірма „Нібулон”. З метою
здешевлення транспортування зерна на експорт, доставку у морські порти,
почали використовувати води Дніпра. Україна володіє таким транзитним
потенціалом, як Дунай [5].
Природа щедро поділилася своїми надрами з Полтавщиною. Тут є
запаси залізної руди, нафти, газу, цінні чорноземи та інші багатства
природи. Трудівники області повинні дбайливо користуватися
природними запасами, раціонально використовувати їх для підвищення
добробуту, турбуватися про охорону навколишнього середовища, щоб
було, що передати майбутнім поколінням.
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КОНКУРЕНЦІЯ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ І СТРАТЕГІЯ
НА РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ
Перспективи
вітчизняної
економіки
залежать
від
рівня
конкурентоспроможності робочої сили. Саме це визначає активний
дослідницький інтерес до теорії конкуренції.
Вагомий внесок у сучасне розуміння закономірностей формування
конкурентоспроможної економіки зроблено як зарубіжними вченими
(Портер М., Ламбен Ж.-Ж., Друкер П., Уотлер Ф., Томпсон А.,
Стрикленд А. та ін.), так і вітчизняними авторами (Алимов О.М.,
Базилюк Я.Б., Геєць В.М., Жаліло Я.А., Кваснюк Б.Є. та ін.). На жаль,
поки що вкрай рідко конкурентоспроможність країни загалом, і
підприємств
зокрема,
розглядається
в
одній
площині
з
конкурентоспроможністю у сфері праці.
Аналіз публікацій українських вчених-економістів (Амоши О.І.,
Бандура С.І., Близнюк В.В., Богині Д.П., Грішнової О.А., Заяць Т.А.,
Лібанової Е.М., Лісогор Л.С., Онікієнка В.В., Петрової І.Л. та інших)
показав, що все ще не досягнуто єдності у поглядах вчених щодо
визначення сутності конкурентоспроможності у сфері праці. Значимість
цих наукових пошуків надзвичайно посилюється за умов входження
України у міжнародний конкурентний простір, посилення глобалізаційних
процесів. У зв’язку з цим метою дослідження є поглиблення наукових
уявлень про конкуренцію на ринку праці та стратегію індивіда в
конкурентній боротьбі, конкурентну перевагу, конкурентоспроможність,
аналіз методологічних підходів щодо їх сучасного визначення.
Привертає увагу той факт, що у сучасних наукових економічних
дослідженнях у сфері праці все частіше використовуються такі категорії
як: конкуренція на ринку праці, конкурентні переваги робочої сили,
конкурентоспроможність робочої сили тощо. Семантичний ряд терміну
«конкуренція» і його похідних «конкурувати» «конкурентоспроможність», «конкурентостійкість» активно використовуються в теоретикоприкладних дослідженнях різних областей наукового знання. Генезис
уявлень про природу конкуренції дозволяє виділити багатоаспектність і
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неоднозначність трактувань поняття. Змістоутворюючі аспекти для
вивчення даного явища:
- форма суперництва субєктів (поведінковий підхід) [1];
- елемент
механізму
регулювання
кон′юнктури
ринка
(функціональний підхід) [2];
- критерій (властивість) диференціації різновидів типів ринків
(структурний підхід) [3].
Конкуренція – безжальний процес, який підриває здатність працівника
набувати і утримувати переваги на ринку праці. Багато невірних уявлень
про те, що таке конкуренція і як вона діє, породжують помилки у
стратегії. Однією із найрозповсюдженіших помилок є в тому, що успіх у
конкурентній боротьбі виникає в результаті намаганні її суб′єкта стати
«найкращим» [4]. Таке розуміння конкуренції – суб′єктивне. Воно
приводить до перегонів по низхідній і це дає нульовий результат. Суб′єкт
конкуренції може досягнути стійкої переваги лише тоді, коли конкурує за
унікальність.
Слід розуміти, що конкуренція, в тому числі і на ринку праці, – це
набагато більше, ніж змагання суперників за збут і доходи [5]. На нашу
думку, методичний підхід Портера – п′ять сил – допомагає дослідити
конкуренцію за прибуток, яка відбувається на кожному підприємстві, у
сфері праці, в кожній галузі та ін. [6] Із розуміння даного моменту має
розпочинатись будь яка оцінка арени, на якій конкурують суб′єкти. Дуже
часто даний підхід використовують для того, щоб оголосити ту чи іншу
галузь привабливою або непривабливою, зокрема, для вибору професії в
ній чи працевлаштування.
Конкурентна перевага – це ланцюжок створення вартості, прибутків і
збитків індивіда. На нашу думку, конкурентна перевага індивіда дозволяє
дотримуватись точного зв′язку між вартістю, яка створюється способами
її створення (ланцюжок її створення) та ефективністю (прибутки або
збитки). Дане визначення ми розробили в розрізі методологічних підходів
М. Портера [6].
Зазвичай, конкурентну перевагу більшість науковців сприймає як
здатність або можливість, яка дозволяє перемогти супротивників на ринку
праці [7; 8; 9]. Ми притримуємось тієї точки зору, що конкурентна
перевага робочої сили, в більшості випадків, це засіб створення вартості,
який суттєво відрізняється від засобів конкурентів. Таким чином,
конкурентна перевага має відношення до проблеми формування
відмінності в ланцюжку створення вартості, в прибутках та збитках.
Окреслена нами проблема вирішується з допомогою формування
стратегії. Більшість науковці притримуються думки, що стратегія це план
або будь- яка програма. Але оптимальна стратегія, яка приводить до
підвищення економічної ефективності – це дещо інше. В широкому
сенсі – це притиотрута від конкуренції. А більш конкрентніше – стратегію
визначають п′ять основних критеріїв, які здатні витримати будь -яку
перевірку. На нашу думку, сутність конкурентної стратегії індивіда – це
створення унікальної вартості, яка дає можливість зайняти особливу
конкурентну позицію на ринку праці. Тобто індивід робить унікальну
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пропозицію вартості для споживачів своєї робочої сили. Це перший
критерій стратегії індивіда на ринку праці в умовах конкуренції.
Другий критерій стратегії –сукупність дій створення вартості, яка
суттєво відрізняється від дій, які здійснюють з тією ж метою конкуренти.
Індивід, з конкурентною перевагою, діє, або обирає способи виконання
дій, чи вибирає дії, що відрізняються від тих, які здійснюють конкуренти.
Тобто, другий критерій стратегії на ринку праці – це наявність
адаптованого ланцюжка створення вартості.
Третій, можливо самий важкий критерій стратегії – баланс плюсів і
мінусів. Вибір компромісного рішення, при якому відбувається заміна
одних показників за рахунок інших, означає відмову, від якоїсь визначеної
дії на користь іншої. Зміна одних показників за рахунок інших –
економічна основа стратегії. І ось чому. По – перше, такі зміни є
важливим джерелом різниці цін і витрат серед конкурентів. По – друге,
унікальний вибір заважає конкурентам зкопіювати діяльність індивіда при
цьому не зруйнувавши свої власні стратегії.
Четвертий критерій – перевірка на відповідність. В нашому випадку,
відповідність – це те, як дії в рамках ланцюжка створення вартості
співвідносяться одна з одною. Здавалося б, все очевидно, для успішної
конкурентної боротьби потрібно привести у відповідність до попиту
конкурентні переваги, тобто сконцентруватись на ключових діях, а всю
решту передати на аутсорсінг. Насправді, оптимальні стратегії залежать
від поєднання багатьох аспектів та від прийнятих взаємообумовлених
рішень.
П′ятий критерій – постійність. Так, це викликає критику, але ... Для
того, щоб запропонувати оптимальну вартість, досягнути вірної адптації,
вибрати один єдиний і такий необхідний компроміс – тобто, щоб створити
реальні конкурентні переваги, – для всього цього потрібен час і
усвідомлення
ролі
спадкоємності.
Постійність
стратегічного
позиціонування підвищує здатність індивіда адаптовуватись і
оновлюватись.
На завершення хотілося б відміти, що конкуренція сама по собі
вимоглива. І навіть найвідоміші компанії, відомі особистості здійснювали
помилки. З методологічного погляду, конкурентоспроможність праці
формують три основні складові: конкуренція конкурентні переваги та
стратегія на ринку праці. Результати дослідження мають бути підґрунтям
для коригування тактики і стратегії підвищення конкурентоспроможності
праці на усіх рівнях управління.
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ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В УМОВАХ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Українська економіка знаходиться в стані глибокої кризи. Рівень
інфляції почав зростати у 2014 році та становив 124%, що перевищило
рівень кризи 2008 року. У 2015 році масштаби інфляції зросли до 143,3%
до рівня 2014 року, що зображено на рис. 1.
Заробітна плата є одним з індикаторів добробуту суспільства, оскільки
формує попит на товари споживання та можливості заощадження.
Середньомісячний рівень номінальної заробітної плати продовжував
зростати, незважаючи на кризу 2014-2015 років, що зображено на рис. 2.
Найнижчі темпи зростання номінальної середньомісячної зарплати до
попереднього року були у 2009 році (105,5%) та у 2014 році (106,5%).
Тобто у періоди кризи темпи зростання номінальної середньомісячної
зарплати понижуються. Найвищі темпи зростання були характерні для
2006-2008 років та коливалися від 29,7% до 33,6%. У 2015 році
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номінальна середньомісячна зарплата почала зростати до 118%, хоча
рівень інфляції був найвищим (143%) до рівня 2014 року.
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Рис. 1. Динаміка зміни індексів інфляції в Україні за 2005-2015 роки, грн
Складено автором на основі джерел [1; 2]
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Рис. 2 Динаміка зміни середньомісячної зарплати в Україні
за 2005-2015 роки, грн
Складено автором на основі джерела [1]
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Рис. 3. Мінімальний розмір заробітної плати за 2005-2016 роки
в Україні, грн
Складено автором на основі джерел [1; 3]
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Мінімальний розмір заробітної плати був незмінним в гривневому
еквіваленті з 10.12.13 по 31.07.2015 – 1218 грн та з 01.08.2015 по
теперішній час – 1378 грн, що показано на рис. 3. З одного боку, така
ситуація відображає критичний стан Державного бюджету України та всю
серйозність кризи. З іншого боку, це пов’язано з тим, що мінімальний
розмір заробітної плати є більше політичною та юридичною категорією,
оскільки є предметом торгу на виборах й пов’язаний з іншими
соціальними нормативами та гарантіями (виступає базою для розрахунку).
Глибину кризи можна побачити, проаналізувавши рівень мінімального
рівня заробітної плати в євро на кінець 2015 року в Україні, у країнах
пострадянського простору та Європи, що показано на рис. 4. Так, рівень
мінімальної зарплати в Україні становить 54 євро, що є одним з
найнижчих показників. На пострадянському просторі серед країн, що не є
членами ЄС, лідерами є Білорусія – 110 євро та Вірменія – 93 євро. У той
час Болгарія має найнижчий рівень в ЄС – це 215 євро, Румунія –
237 євро, Литва – 350 євро, Латвія – 370 євро, Польща – 445 євро. Рівень
мінімальної зарплати в Україні знизився з 104 євро (2013 рік) до 54 євро
(2016 рік), тобто у 1,92 рази. З такими показниками основного соціального
стандарту та середньою зарплатою у 153 євро (по курсу НБУ) Україна має
дуже низькі перспективи стати членом ЄС, але може ефективно постачати
дешеву висококваліфіковану робочу силу.
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Рис. 4. Мінімальний рівень заробітної плати у країнах Європи
та пострадянського простору, євро
Складено автором на основі джерел [4-7]

Основними проблемами формування заробітної плати в умовах кризи в
Україні є:
1) заробітна плата є лише індикатором стану економіки, та відображає
її реальний стан. Економічна криза підкріплена політичною кризою та
війною. Анексія АР Криму, бойові дії у Донецькій та Луганській областях
знизили можливості експортного потенціалу України. Понад 30 заводів, у
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тому числі з високим експортним потенціалом, було розкрадено чи
вивезено
до
РФ,
наприклад
завод
«Топаз»,
Луганський
машинобудівельний, ГП ЦКБМ «Донец» [8] тощо. Аналізуючи дані
Держкомстату України, необхідно зазначити, що кількість штатних
працівників за період 01.01.2014 до 31.07.2015 знизилась на 957,3 тис. осіб
(без врахування АР Крим та окупованих частин Донецької та Луганської
областей). Також невраховані втрати від окупації АР Крим, а саме втрата
робочих місць – сільське господарство, рибництво, морський транспорт та
перевезення, туризм та рекреаційне оздоровлення та інші сезонні роботи.
Тобто по загальним підрахункам – це близько 2 млн. робочих місць.
2) стан війни погіршив ситуацію з розміром та виплатами зарплати у
бюджетній сфері для працівників освіти, охорони здоров’я тощо;
3) нецінові війни з РФ, у тому числі «м’ясні», «сирно-молочні»,
«цукеркові» тощо, знизили можливості виплачувати високу зарплату та
поставили під загрозу закриття окремих підприємств(скорочення робочих
місць), які були орієнтовані на російський ринок;
4) негативне ставлення до українців, зміна умов перебування в РФ,
падіння рубля спровокували повернення частини трудової робочої сили на
Україну. З одного боку, – це прилив інвестицій, з другого, – загострення
конкуренції на ринку праці, з третього,- змінена свідомість заробітчан
російською пропагандою може провокувати конфлікти та кримінальні
ситуації;
5) падіння фінансового ринку України призвело до закриття 55 банків
[9], як наслідок іноземні компанії позакривали свої інвестиційні проекти
та пішли з українського ринку. Це значна кількість робочих місць, що
давали роботу нашим фахівцям у фінансовій, консалтинговій, ІТ сфері
тощо;
6) український експорт (металургія, хімічна промисловість, сільське
господарство, енергетика тощо) є не наукомістким, тобто сировинним та
залежить від коливання цін на сировину та енергоносії, кон’юнктури
ринку. Держава, як сторона соціально-трудових відносин, є найгіршим
роботодавцем та не сприяє створенню науково містких робочих місць;
7) роботодавці та представники держави узурпували владу лобіюючи
власні інтереси. Постійна зміна законодавства, у тому числі проектів
Податкового кодексу та Трудового кодексу, що будуть захищати
переважно інтереси роботодавців, сприяє закриттю малих та середніх
підприємств, приховуванню доходів, перереєстрації підприємств в
офшорних зонах чи ЄС;
8) висока конкуренція на ринку праці, змушує триматися за робоче
місце працівників та не сприяє зростанню розміру зарплати, навіть за
наявних можливостей. Відкриття зони вільної торгівлі з ЄС частково
сприятиме скороченню робочих місць у неконкурентоспроможних видах
економічної діяльності, наприклад сільське господарство.
Список використаної літератури:
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http://www.ukrstat.gov.ua/».
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RESTORANO VERSLO ĮMONIŲ FINANSINIO
AUDITO INFORMACINĖ PARAMA
Restorano verslo įmonių finansinės būklės audito informacinė parama
priklauso nuo tokio audito subjekto, ir šiuo pagrindų yra atitinkamų skirtumų
tarp informacinės paramos vidaus ir išorės finansinės būklės audito restorano
ūkio įmonių [8]. Restorano verslo įmonių finansinės būklės audito informacinę
paramą galima sistematizuoti laikantis tokių etapų:
1) išorės faktorių poveikio į restorano verslo įmonės finansinės būklės
informacijos surinkimas ir analizė;
2) vidaus veiksnių poveikio į restorano verslo įmonės finansinės būklės
informacijos surinkimas ir analizė;
3) informacijos apie įvykius, kurie įvyko po ataskaitos datos surinkimas ir
analizė;
4) faktorių įtakos į restorano verslo įmonės finansinės būklės lygio
nustatymas;
5) restorano verslo įmonės finansinės būklės audito tarpinių rezultatų ir
ataskaitos formavimas ir apibendrinimas;
6) restorano verslo įmonės bankrutavimo tikimybės įvertinimas;
7) audito rezultatų ir auditorių išvados apie restorano verslo įmonės finansinę
būklę formavimas ir apibendrinimas.
Pirmajame etape vykdomas informacijos apie išorinių faktorių įtaką į
restorano verslo įmonės finansinės būklės surinkimas ir analizė, siekiant tikslo
gauti bendrą supratimą apie tokią įmonę, identifikuoti išorinius veiksnius į jos
finansinę padėtį [4]. Tokiais šaltiniais yra restorano ūkio įmonės tiekėjų,
klientų, bankų sąrašas; įsakymas apie restorano ūkio įmonės apskaitos politiką;
restorano įmonės personalo ir trečiųjų šalių (tiekėjų / klientų, teikiančių
paslaugas bankų ir tt) auditorių apklausa; restorano ūkio įmonių paslaugų rinko
tyrimų duomenys ir socialinės-ekonominės aplinkos tyrimai; pranešimai
spaudai; teisės aktai dėl restorano verslo įmonių veiklos klausimų [1; 2; 6; 7].
Antrajame restorano verslo įmonių finansinės padėties audito etape,
vykdomas informacijos apie vidaus veiksnių įtaką į restorano verslo įmonės
finansinės būklės surinkimas ir analizė, siekiant tikslo gauti bendrą supratimą
apie tokią įmonę, identifikuoti vidaus veiksnius į jos finansinę padėtį [4]. Tarp
reikiamos informacijos teikimo šiame etape verta pažymėti restorano verslo
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įmonės Įstatus ar kitus steigimo dokumentus, kurio finansinė būklė yra
tikrinama auditoriaus; įsakymas dėl apskaitos politikos įmonėje; metinės ir
ketvirčio finansinių ir statistinių ataskaitų; preliminarūs audito išvados /
ataskaitos; mokesčių audito medžiagos; teismo ieškiniai arba sprendimas dėl
restorano verslo įmonės; teisės aktai dėl restorano verslo įmonių veiklos [3];
pranešimai spaudai; restorano įmonės personalo ir trečiųjų šalių auditorių
apklausa [1; 2; 4; 6; 7].
Trečiame restorano verslo įmonių vidaus ir išorės finansinės padėties audito
etape vykdomas informacijos apie įvykius, kurie įvyko po ataskaitos datos,
surinkimas ir analizė, atsižvelgiant į restorano veiklos įmonės finansinės
ataskaitos patikslinimo ir įvertinimo jų poveikį į įmonės finansinę būklę [1; 2;
4; 6; 7].
Ketvirtajame restorano verslo įmonių finansinės padėties audito etape
siekiant įvertinti faktorių poveikį į restorano verslo įmonės finansinę padėtį ir
priimti sprendimą dėl audito apimties lygio, auditorius nustato veiksnių įtaką į
restorano įmonės finansinę būklę [4]. Šiems tikslams, panaudojamas
informacijos teikimas, kuris panašus į pirmojo etapo restorano įmonės
finansinės padėties audito, ir taip pat apskaitos registrus, atspindinčių visų
ūkinių operacijų ir veiksmų pasekmes, kurios gali turėti įtakos į restorano
finansinę būklę [1; 2; 6; 7].
Penktasis restorano verslo įmonės finansinės padėties audito etapas numato
įmonės finansinės padėties tarpinių rezultatų apibendrinimo ir preliminaraus
audito išvados formavimo, kad įvertinti veiksnių įtaką į restorano įmonės
finansinę būklę ir auditoriui priimti sprendimus dėl audito patikrinimo apimties
bet kokių dokumentų pagrindo, kurie patvirtina restorano įmonės finansinės
būklės vidaus ar išorės audito rezultatus [4].
Šeštame etape, siekiant tikslo auditoriui tiesiogiai įvertinti restorano verslo
įmonės finansinę būklę, yra įvertinamas restorano įmonės bankrutavimo
tikimybė pagal šiuos dokumentus: restorano įmonės Įstatus; įsakymas apie
restorano ūkio įmonės apskaitos politiką; restorano įmonės personalo ir trečiųjų
šalių auditorių apklausa; pirminių apskaitos dokumentus; apskaitos registrus;
rinkodaros tyrimus; restorano įmonės veiklos socialinės ir ekonominės aplinkos
tyrimai; pranešimus spaudai; teisės aktus dėl restorano verslo įmonių veiklos
klausimų [1; 2; 4; 6; 7].
Baigiamajame audito išvados kūrimo ir teikimo auditorinės išvados dėl
restorano įmonės finansinės būklės, auditorius apibendrina rezultatus ir
formuoja audito išvadą (ataskaita) dėl restorano ūkio įmonės finansinės
padėties, kuri gali būti pozityvinė (besąlyginio pozityvinio arba sąlyginio
pozityvinio sutikimo atveju), pozityvinė su sąlygomis(ne fundamentalaus
nesutariamo atveju) arba negatyvinė. Priklausomai nuo restorano verslo įmonės
finansinės būklės audito informacijos duomenų bazės laikimo reikalavimų,
auditorius gali atsisakyti pateikti išvadą dėl restorano įmonės finansinės būklės
[4; 5].
Taigi, atliktas restorano verslo įmonės finansinės būklės audito informacinės
paramos sistematizavimas ir pateiktas subjektų ir įvykdymo etapu informacijos
šaltinių sąrašas, kuris leis surinkti pakankamai audito įrodymų, patvirtinančių
restorano įmonės audito išvadas.
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ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЗА МСФЗ
Однією з проблем теперішнього часу є організація впровадження
міжнародних стандартів у сфері обліку, контролю та аудиту, оскільки
стратегія реформування в Україні передбачає застосування МСФЗ, МСБО,
МСА та різних міжнародних стандартів з контролю (COSO, SAC, SAS,
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COBIT, Sarbanes – Oxley Act), що характерні для більшості країн з
розвиненою інфраструктурою ринкових відносин [5, с. 106].
За своєю економічною суттю валютні операції є досить складними, з
високим ступенем ризику та різноманітністю форм здійснення. Необхідно
відмітити, що норми законодавства в сфері валютного регулювання та
контролю виділяють поняття валютних операцій, тоді як нормативні
документи обліку такого терміну не застосовують.
В Україні в економічній літературі валютні операції досить часто
ототожнюються з операціями в іноземній валюті, і як наслідок, для обліку
таких операцій застосовують норми П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних
курсів» [7]. В міжнародній практиці відмінності між валютними
операціями та операціями в іноземній валюті немає, оскільки термін
«Foreign Currency Transactions» об'єднує в собі ці два поняття. Тому є
можливим застосування міжнародного стандарту IAS 21 «Вплив змін
валютних курсів» [6], на основі якого і було розроблене вітчизняне
П(С)БО, для обліку валютних операцій підприємств.
Операція в іноземній валюті – це операція, сума якої позначена в
іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
Зокрема, операції в іноземних валютах існують, коли підприємство:
– купує або реалізує товари (продукцію, роботи, послуги), ціна на які
позначена в іноземній валюті;
 надає або отримує позику, за якою сума, що підлягає відповідно
отриманню або сплаті, позначена в іноземній валюті;
 стає стороною невиконаного валютного контракту;
 іншим чином купує або реалізує активи чи приймає або погашає
зобов’язання, позначені в іноземній валюті [2, с. 733-738].
Облік операцій в іноземній валюті, як в Україні, так і за кордоном,
містить чотири основні аспекти:
– первісне відображення операції (виникнення заборгованості);
– відображення статей в іноземній валюті в балансі на звітну дату;
– визнання курсових різниць;
– відображення розрахунків в іноземній валюті на дату погашення
заборгованості, що виникла.
Історія створення МСБО 21 бере свій початок ще в 1977 році, коли був
затверджений попередній проект Е11 «Облік валютних операцій і перевід
(трансляція) іноземної фінансової звітності». Документ у формі стандарту
був розглянутий і затверджений в липні 1983 року, а останній перегляд
відбувся в 2003 році і з 01.01.05 МСБО 21 вступив в дію в новій редакції
[4, с. 142].
Незважаючи на те, що П(С)БО 21 був розроблений за міжнародними
зразками, все-таки між ним та МСБО 21 залишаються відмінності у
підходах, які є актуальними для досліджень з огляду на перехід на
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку публічних акціонерних
товариств, банків, страховиків, а також підприємств, які провадять свою
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України.
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Відповідно до МСБО 21 підприємство має право використовувати
функціональну валюту для спрощення процесу обліку та аналізу
міжнародних операцій. Разом з тим стандарт не використовує терміну
«валюта звітності», заміняючи його визначенням «валюта представлення».
У міжнародній бухгалтерській практиці процес, за якого фінансові дані,
що виражені в одній валюті, перераховуються в іншу валюту, називають
валютним перерахунком (трансляцією). Необхідність у валютній
трансляції зумовлена різними причинами, зокрема:
– потребою реєстрації валютних операцій на рахунках бухгалтерського
обліку та відображення їх у фінансовій звітності суб'єкта господарювання;
– необхідністю складання консолідованих фінансових звітів компанією,
до складу якої входять закордонні господарські одиниці, які ведуть
бухгалтерський облік і складають звіти у валютах, що відрізняються від
звітної валюти материнської компанії;
– поданням фінансової звітності у валюті, яка відрізняється від валюти
звітності, для більшої зручності закордонних користувачів інформації.
Необхідно відмітити, що хоча перелічені причини притаманні й для
вітчизняної практики, але термін «трансляція» не використовується.
Процес трансляції операцій у іноземній валюті за міжнародною
практикою перетворюється у:
– трансляцію валютних операцій − переведення операцій, що виражені в
іноземній валюті у функціональну валюту суб’єкта господарювання;
– трансляцію валютної звітності − переведення у функціональну валюту
або у валюту подання статей фінансової звітності на дату балансу [1].
Інструментом, який використовується для перерахунку фінансових
даних з однієї валюти в іншу, є валютний курс, який в міжнародній
практиці розглядається просто як коефіцієнт обміну двох валют. Якби
валютний курс був завжди сталим, то процес трансляції зводився б до
простої математичної дії без супутніх процедур. Проте, курс валют
постійно коливається, а це зумовлює проблеми в обліку, пов'язані з
особливостями застосування того чи іншого курсу (ринкового чи офіційно
встановленого; курсу-спот, «закриття» чи середнього тощо) для оцінки
операції та проблеми з відображенням на рахунках та у звітності
результатів коливань цього курсу (курсових різниць) [8, с. 10]. Крім того,
процес валютної трансляції супроводжується виникненням питання, як
відображати у фінансовій звітності прибуток і збитки від валютного
перерахунку (курсові різниці).
МСБО 21 не визначає, до складу яких саме статей доходів і витрат слід
включати курсові різниці. Тому на практиці існує два підходи до
відображення курсових різниць в звіті про прибутки і збитки.
Перший підхід полягає в тому, що курсові різниці відображаються
залежно від джерел їх виникнення.
Другий підхід передбачає включення всіх курсових різниць однією
статтею до складу операційної діяльності або чистих фінансових витрат.
У процесі валютного перерахунку у міжнародній обліковій практиці
можуть застосовуватися три види валютних курсів: історичний курс (на
дату початкової реєстрації операцій), курс «закриття» або поточний курс
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(на момент проведення консолідації (закриття звітності) та середній курс
(за методом математичного обчислення середньої величини курсу в тому
періоді, який відноситься до періоду здійснення певних операцій).
Кожна країна в національній обліковій політиці використовує власні
способи обліку валютних операцій, віддаючи перевагу тому чи іншому
підходу. В даному випадку багато залежить від традицій, рівня
консерватизму і конкретних умов господарювання [3, с. 10]. Тому,
запровадження міжнародних стандартів є необхідною умовою інтеграцію
облікової системи України, що забезпечить її активний розвиток та
прискорить входження до європейської спільноти.
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JIT (JUST – IN – TIME) В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ
ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
З метою забезпечення успішного ведення бізнесу вітчизняним
виробничим підприємствам, в т.ч. і молокопереробним, необхідно
орієнтувати
свою
діяльність
на
виробництво
високоякісної
конкурентоспроможної продукції, особливо в даний період часу, коли
українські підприємства отримали доступ до ринків збуту європейських
країн, при максимальному зменшенні витрат на її виготовлення. В цих
умовах, як зазначає провідний
науковець д.е.н., професор
М.А. Вахрушина «особливий інтерес являє метод управління
підприємством за системою «JIT» (Just- in- Time), сутність якого полягає в
тому, що продукція виготовлюється тільки в тому випадку, коли вона
потрібна або зовнішньому, або внутрішньому споживачу [1, с. 68].
Базові елементи вищезазначеної форми управління були розроблені
протягом 50-х років ХХ ст. на заводах корпорації Toyota . На початку
70-х років ХХ ст. Just – in – Time сформувалась як система управління
виробництвом та почала використовуватись на багатьох японських
підприємствах, а на початку 80-х з’явилась на американських та
європейських виробництвах. З метою визначення сутності системи «точно
в строк» в Японії використовується термін «канбан», що означає «картка»
або «візуальна система запису».
Використання JІT – системи підвищує ефективність виробництва за
рахунок зменшення втрат, під якими доцільно розуміти будь-які дії, які
додають вартість, але не збільшують цінність продукції, тобто непотрібне,
неефективне переміщення вантажів та використання складських
приміщень, наявність понаднормативних запасів.
Найбільш ефективним є використання JIT в масових типах виробництв,
яким притаманно постійне повторювання технологічних процесів. До
такої категорії процесів доцільно віднести виробничі процеси, де
продукція або окремі компоненти виготовлюються серійно або масово. До
таких типів виробництв належать і технологічні процеси, які
здійснюються на молокопереробних підприємствах.
Слід зазначити, що безперебійне функціонування вищезазначеної
системи передбачає досягнення синхронізації дій виробників і споживачів
з використанням переваг вертикальної інтеграції з одночасним
збереженням незалежності в певному сегменті ринку. Крім того,
використання такої системи передбачає тісну взаємодію між відділами
продажу, постачання, виробничими цехами, комерційною службою та
фінансовим відділом всередині підприємства.
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В основу системи управління виробництвом «точно в строк» покладено
декілька ключових моментів [2, с. 86]:
- оптимізація обсягів запасів, що надає можливість виконувати
замовлення не тільки помісячно і подекадно, але й погодинно;
- зменшення розмірів партій (як в процесі виробництва, так і при
закупівлях), що зумовлює зменшення, а в окремих випадках, і ліквідацію
обсягів незавершеного виробництва;
- стабільна програма виробництва. З метою впровадження системи
Just – in – Time необхідно створити рівномірне завантаження всіх
виробничих операцій. Зміна програми може мати місце тільки внаслідок
зміни попиту на певну продукцію;
- спрощення методики виробничого обліку, внаслідок того, що
матеріальні ресурси і витрати виробництва обліковуються на одному
об’єднаному синтетичному рахунку;
- показники собівартості продукції, внаслідок збільшення прямих
затрат і зведення до мінімуму непрямих, стають більш об’єктивними і
точними та відтворюють фактичний рівень витрачених ресурсів на
виробництво готової продукції.
Особливістю обліку затрат в системі JIT є особливий порядок обліку
виробничих затрат та формування собівартості продукції. В процесі
випуску готової продукції з виробництва її собівартість визначається
вартістю матеріалів тієї партії, яка була використана у виробництві. Крім
того, при використанні цієї системи, частина затрат підприємства зі
складу непрямих трансформується в розряд прямих. Собівартість готової
продукції містить тільки прямі затрати. Прямі затрати на оплату праці,
загальновиробничі витрати та витрати на управління постачаннями
загальною сумою без розподілу відносяться в кінці періоду на фінансовий
результат. Облік витрат на оплату праці робітників здійснюється у складі
загальновиробничих затрат. Т.ч., всі затрати на виробництво, крім прямих
матеріальних, переходять до розряду постійних і відносяться до складу
витрат періоду.
Фінансовий облік не передбачає застосування рахунків для обліку
запасів і готової продукції окремо. Це пов’язано з тим, що процеси
заготівлі сировини та матеріалів і їх відпуску у виробництво співпадають
в часі. В момент надходження матеріалів вони відразу відпускаються у
виробництво і відносяться на калькуляційний рахунок, призначений для
обліку виробничих затрат. Така процедура не потребує окремого
розрахунку вартості матеріальних запасів, відпущених у виробництво, за
методом FIFO або середньозваженої собівартості, тому що кожна
відпущена партія оцінюється за ціною постачання.
Д.е.н., проф. Я.В. Соколов [3, с. 202] зазначав, що калькулювання в
системі «точно в строк» може здійснюватись в трьох варіантах:
- не враховуються операції, пов’язані з рухом та наявністю матеріалів на
заводських складах;
- не враховуються операції, які є документально підтвердженими щодо
факту відпуску на виробництво сировини і матеріалів та оприбуткування
на склад готової продукції;
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- облік операцій, пов’язаних з випуском готової продукції. Процес
калькулювання собівартості виготовленої продукції починається тільки
при її відвантаженні замовнику.
Переваги системи Just – in – Time в практиці ведення виробничого
обліку полягають в наступному [2, с. 91-92]:
- досягається оптимізація виробничого обліку, зокрема, зменшення
обсягів первинної документації, скорочення непрямих витрат, які повинні
бути розподілені, підвищується рівень калькуляцій собівартості, що
можливо здійснити за рахунок трансформації окремих непрямих витрат в
прямі;
- має місце значне скорочення, фактично зведення до мінімуму,
непрямих витрат: усуваються витрати на утримання складських
приміщень, де зберігаються матеріали та готова продукція, зменшуються
витрати на оплату праці складського персоналу, витрати по операціям
перевантаження і переміщення матеріалів та готової продукції. Одночасно
усуваються і альтернативні витрати: підприємство не відволікає в запаси
значні грошові кошти, вивільняючи їх тим самим з обороту;
- записи щодо витрачання матеріалів, заробітної плати та інших
здійснюються тільки в момент реалізації продукції на рахунку «Продажі»,
що надає можливість скоротити кількість бухгалтерських проведень.
Проте система JІT – система має і певні недоліки та складнощі, серед
найбільш очевидних і серйозних доцільно виокремити:
- скорочення можливості виправлення наявного і пропущеного на
наступну операцію браку. З метою виправлення браку необхідно зупиняти
весь технологічний процес;
- суттєва залежність виробництва від якості роботи постачальників.
Слід зазначити, що постачальники знаходяться поза зони управління і
впливу конкретного виробника, у зв’язку з чим, будь – які проблеми в
ланцюгу постачань можуть спричинити зупинку самого підприємства;
- незначна спроможність задовольнити різко підвищений попит,
задовольнити який можливо тільки протягом додаткового часу;
- необхідність
здійснення
значних
капітальних
вкладень
(інформаційні технології, засоби зв’язку), пов’язаних з впровадженням
вищезазначеної системи, а також на підвищення кваліфікації персоналу.
Впровадження системи JIT вимагає від підприємства значних і
довгострокових зусиль. Ключовими факторами успіху з метою
впровадження вищезазначеної системи є:
- підтримка керівництвом всіх рівнів управління підприємством;
- формування довгострокових відносин з постачальниками,
побудованих на взаємоповазі і взаємодовірі;
- оптимізація завантаження і роботи обладнання;
- зміна корпоративної культури підприємства;
- оптимізація технічного обслуговування обладнання з метою
скорочення кількості поламок і непередбачуваних зупинок;
- впровадження програми підвищення якості;
- скорочення термінів постачань та збільшення їх кількості.
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Для вітчизняних молокопереробних підприємств, більшість з яких
функціонує в жорстких умовах нестачі молочної сировини, застосування
системи JIT може бути перспективним і актуальним, впровадження якої
надасть можливість налагодити надійні і довгострокові звʼязки з
сільськогосподарськими підприємствами – постачальниками молока,
оптимізувати транспортно – заготівельні витрати, підвищити рівень
завантаження виробничих потужностей та своєчасно забезпечувати
виконання замовлень, як українських, так і зарубіжних, клієнтів. Проте
слід зазначити, що впровадження вищезазначеної прогресивної системи
обліку затрат передбачає необхідність внесення змін в діючий робочий
План рахунків конкретного підприємства та в Наказ про його облікову
політику.
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ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ПОКАЗНИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
На сьогодні серед дослідників відсутня єдина точка зору стосовно того,
яким чином слід застосовувати якісний підхід в бухгалтерському обліку.
Одним із можливих підходів є розгляд якості окремих розрахункових
показників фінансової звітності, зокрема, облікової якості прибутку
(accounting quality of earnings), якого дотримуються представники англоамериканської та західноєвропейської облікових шкіл. Одним із перших,
хто скерував науковців на необхідність проведення досліджень в даному
напрямі був проф. Б. Лев [1, с. 185], який у 1989 році, розглядаючи сучасні
тенденції бухгалтерських наукових досліджень в контексті використання
облікової інформації на ринку капіталу припустив, що перспективним
напрямом для подальших досліджень є вивчення показника якості
прибутку, що формується обліковою системою.
Такий підхід на сьогодні застосовується не лише на рівні наукових
праць, а й в базових документах з регулювання бухгалтерського обліку.
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Зокрема, в параграфі 47 американського Положення про концепції
фінансового обліку 1 «Цілі фінансової звітності комерційних
підприємств» (SFAC No. 1) [2, с. 14-15] виділені чотири основні шляхи
використання показника прибутку із фінансової звітності: a) оцінка
управлінської ефективності; b) оцінка «потужності прибутку» або інших
надходжень, які сприймаються як здатність до одержання довгострокових
вигід; c) прогнозування майбутніх прибутків; d) оцінка ризиків
інвестування чи надання коштів в позику підприємству. Відповідно, дані
шляхи також можна розглядати як орієнтири у визначенні якості прибутку
підприємства. Наприклад, показник прибутку відповідає високому рівню
якості, якщо він дозволяє достовірно визначити ефективність
інвестиційних ризиків для зовнішніх користувачів. Також слід відмітити,
що в даному положенні представлені альтернативні підходи до розуміння
якості прибутку, що відповідають кожному із виділених шляхів його
використання користувачами.
Показник якості прибутку відображає ту частку прибутку, яка
створюється за рахунок діяльності підприємства, а не за рахунок
різноманітних облікових засобів перерахунку вартості показників
звітності (облікових аномалій), наприклад, переоцінки балансових статей
запасів в умовах інфляції. Згідно наявних в даній сфері напрацювань
вважається, що фінансова звітність, складена на основі системи більш
консервативних (обачливих) облікових стандартів або при застосуванні
більш консервативної облікової політики підприємства, є більш якісною.
Основною причиною звернення західних вчених до досліджень
проблематики якості облікової інформації було викликано наслідками
здійснення різноманітних облікових шахрайств, які призвели до часткової
втрати довіри до облікової професії, та використання технік управління
прибутком підприємства (earnings management) на основі використання
інструментів облікової політики. Визначальною відмінністю двох даних
видів дій, використання яких на практиці призводить до зниження якості
облікової інформації, є те, що облікові шахрайства передбачають
порушення облікових стандартів, а управління прибутком – ні. Зокрема,
управління прибутком передбачає використання механізму професійного
судження бухгалтера при підготовці фінансової звітності, що загалом
призводить до введення в оману її користувачів або впливає на виконання
контрактних зобов’язань перед працівниками підприємства, які залежать
від облікових показників.
На початкових етапах проведення наукових досліджень в даній сфері
основна увага фокусувалась на маніпуляціях менеджменту та бухгалтерів,
відповідальних за організацію обліку на підприємствах, дії яких
знижували якість прибутку. Це обґрунтовується особливостями
історичного розвитку обліку в західних країнах. Так, із кінця ХІХ століття
в США відбулось поступове формування ринку капіталу, що
супроводжувалось
поступовим
відокремленням
власників
від
менеджменту підприємства, відповідального разом із бухгалтерами за
порядок ведення і організацію обліку. В результаті такого відокремлення
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з’явилась потенційна можливість для здійснення різних видів зловживань
(маніпуляцій, шахрайств тощо).
Вже з другої половини 1990-х років дослідники виділяють інші
фактори, які спричиняють вплив на якість прибутку – розмір
підприємства, тривалість оперативного циклу, волатильність грошових
потоків, частота збитків, обсяги нарахувань (при веденні обліку на основі
застосування принципу нарахування) та використання інших
консервативних методів обліку. Значна кількість американських
дослідників асоціює високий рівень нарахувань із низькою якістю
бухгалтерської звітності в цілому, та її окремих показників зокрема. Як
наслідок, на сьогодні переважна більшість досліджень представників
даного підходу включає аналіз впливу застосування принципу
нарахування та принципу обачності на якість прибутку та на рішення
основних зацікавлених груп користувачів (інвесторів та позичальників).
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ
У період, коли зміна права власності через розподіл матеріальних благ в
середині общини, отримання доходу від оренди чи продажу майна у
храмах, бухгалтерський облік розрахунків бере свій початок від простих
записів надходження та вибуття до сучасного подвійного запису з
визначення собівартості та фінансового результату.
Історію розвитку розрахунків з покупцями та замовниками
досліджували С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, С.З. Мошенський, І.В. Орлов,
О.М. Петрук, К.В. Романчик, Я.В. Соколов, І.-Ф. Шерр та ін. Їх
дослідження були направлені на вивчення окремих напрямків: форми
розрахунків, дебіторської заборгованості, договірних зобов’язань, обліку
та операцій з продажу в цілому.
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Відсутність вивчення особливостей розвитку розрахунків з покупцями
та замовниками зумовили актуальність дослідження.
Історія розвитку розрахунків бере свій початок з моменту виникнення
обміну. Кожен з учасників обміну отримував тим більшу користь,
наскільки складним було самостійне виготовлення об’єкту обміну.
Діалектика людської бісоціальної свідомості привела до створення в
межах общин окремих господарств. На цьому етапі спільно добуте
розподілялося повністю, а індивідуальне – частково, що значно розвинуло
двійкову та інші системи числення [1, с. 8].
Наявна ситуація сприяла розвитку обміну, як в середині общини так і
між різними племенами.
Обмін виник в процесі розвитку суспільства. Відповідно розвиток
розрахунків з покупцями і замовниками, при здійсненні обміну чи
продажу, розвивається паралельно з економічним розвитком общини,
міста, країни.
У Стародавній Греції господарники надавали великого практичного
значення складанню кошторису витрат [1, с. 13]. Ідентифікація витрат
дозволяла здійснювати їх управління та визначати фінансовий результат в
кінці року, не тільки використанню тих чи інших матеріальних благ, а
також їх продаж чи надання в оренду.
Продаж, що виступає підставою для виникнення розрахунків з
покупцями та замовниками прийнято виділяти складовою торгівлі.
У своїх дослідженнях, І.-Ф. Шерр, враховуючи загальний розвиток
економіки, виділяє чотири ступеня розвитку торгівлі [4, с. 62]:
1. Закрите домашнє господарство.
2. Міське господарство з цеховим розподілом праці.
3. Національне господарство.
4. Міжнародне або світове господарство.
Процес розвитку від закритого домашнього господарства до світового
господарства, від звичайної мінової торгівлі до світової торгівлі не завжди
проходив вище наведені ступені розвитку, проте сьогодні господарства
всіх країн виступають частиною світового господарства [4, с. 63].
Шерр І.Ф. розглядає питання можливості випереджання торгівлі
розвитку господарства або ж останнє самостійно піднімалось на вищий
щабель. Розвиток торгівлі завжди повинен йти поруч з розвитком всього
господарства, що прогрес або регрес в одному зумовить відповідні зміни в
іншому [4, с. 61].
З розвитком суспільно-виробничих відносин, відмічає І.В. Орлов,
зростає число обмінних операцій, виникають нові форми розрахунків з
використанням векселів, чеків, широко використовуватися кредитування і
застава майна [3, с. 440].
Еволюція розрахунків від обміну до сучасності, характеризується
появою нових елементів у здійсненні операцій з продажу. На початку, для
здійснення розрахунків достатньо було суб’єктів (покупця і продавця) та
об’єкт обміну, сьогодні мають місце також гроші та посередник.
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Використання грошей змінило обмін на подвійну угоду: продаж за ціну
в грошовому вираженні та купівлю за гроші. Участь посередника
дозволило розширити продаж до рівня сусідніх міст, країни, світу.
Посередник виконує роль покупця продукції, що перевищує потребу
власного споживання, з метою задоволення чужих потреб, та оплачує їх
ціну. Водночас виступає продавцем та отримує за цю продукцію грошове
відшкодування [4, с. 78].
У ході виконання посередником своїх функцій, з метою мінімізації
понесених витрат та зниження ризиків, зумовили використання кредиту,
паперових грошей. Це призвело до розвитку нових форм розрахунків:
вексель, чек, акредитив.
У дослідженнях розвитку обліку вексельних операцій, С.З Мошенський
відмічає його перетворення з простого засобу розрахунку на
універсальний інструмент упорядкування ділових відноси між
контрагентами, засіб комерційного кредиту. Сьогодні вексель виступає
складним розрахунково-кредитним інструментом, що здатний виконувати
функції засобу платежу і кредитних грошей, так і функцій цінного паперу,
і сам, як цінний папір може виступати об’єктом різних угод (застави, міни,
купівлі-продажу тощо) [2, с. 438].
В сучасних умовах, розвиток нормативного регулювання дозволяє
розглядати зобов’язання контрагентів, як окремий актив, що у випадку
факторингових операцій виступає окремим об’єктом продажу.
Висновки та пропозиції. Історія розвитку торгівлі, форм розрахунків та
цінних паперів, дозволив виділити ряд особливостей розвитку розрахунків
з покупцями та замовниками: 1. З появою нових форм розрахунків,
попередні залишаються актуальними. В практиці сучасних підприємств і
досі має місце обмін (бартер). 2. Розвиток розрахунків залежить від
загального розвитку економіки країни та світу, нормативного
регулювання господарських операцій, розвитку фондового ринку та
операцій з похідними фінансовими інструментами. 3. Зобов’язання, що
виникли на основі розрахунків, набувають рис активів. Підприємство
може їх реалізувати (факторинг), використати в якості застави тощо. За
цих умов дебіторська заборгованість може приносити додатковий дохід, у
вигляді відсотків за відстрочку погашення зобов’язань, переуступлення
зобов’язань і т.п. Для вітчизняного досвіду доцільним виступає
впровадження практики нормативного регулювання операцій з похідними
цінними паперами та факторингові операції, з метою їх визнання та
відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку, що дозволить
збільшити швидкість та прозорість здійснення розрахункових операцій з
покупцями вітчизняних підприємств.
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INNOVATIVE COMPOUND OF ENVIRONMENTAL TAXES:
OPPORTUNITIES FOR UKRAINE
Due to signing the Association Agreement Ukraine faces an urgent need for
approximation of national environmental standards to the European ones. This
task is a challenge for Ukraine as long as environmental regulation in EU is
carried out for more than 40 years, while Ukraine is far behind in this respect.
However, the wider use in practice of environmental taxes with scientifically
grounded rates can help to overcome this gap. There is also can be an
improvement of environmental quality and stepping up of innovations in the
environmental field. And if the first two positions are intuitively
understandable, the link between environmental taxes and “green” innovations
needs further explanations.
Environmental taxes are essentially twofold: they are a fiscal instrument, but
at the same time their implication must reduce negative impact of
anthropogenic pollution on environment. Concentration on their fiscal function
eliminates positive effects of these taxes on environment, as long as focusing on
stimulating one requires regular review of tax rates. The latter occurs because
polluters will try to reduce the tax obligations by applying techniques,
technologies and organizational procedures, which affect the tax base – the
volume of pollution generated.
Access restrictions to cleaner resources or impossibility of further pollution
reduction due to the level of technological development in the field of
environmental protection may lead to the tax avoidance or even derailing of
business activity by polluters that is not always desirable from the social
perspective. To prevent these establishing of scientifically grounded rates of
environmental taxes is needed.
At the same time, “announcement effect” and the time lag between the
emergence of innovations and their application are well known from the
economic theory. This implies that if economic agents are informed about
details of forthcoming changes in environmental taxation, they will have time to
prepare to them, e.g. by reequipment. In addition, in a time lag between
announcements about changes in environmental taxation and their
implementation economic agents may have stimuli to create innovations and to
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use in practice those inventions, which were at the stage of fundamental
developments.
On top of pollution reduction, “green” innovations may positively affect
profitability of enterprises that employs them in the short run. It happens as
long as implementation of such innovations may reveal new or formerly
undetected opportunities of raising profits. It is a “win-win” situation, in which
society benefits due to environmental quality improvement and polluter gets
profit growth, is known as Porter hypothesis in academic literature. There are
few examples confirming this hypothesis in the world, but in most cases it is
not validated [3, p. 74-75].
All innovations, influenced by environmental taxes, can be divided into three
main groups: product, process and organizational ones [3, p. 100].
Product innovations relates to designing of new or improvement of existing
products with the best environmental performance (e.g. washing machines with
less energy and water consumption). Organizational innovations are changes in
structure and /or organization of a firm, an application of new methods and
approaches to the assessment of business activity (e.g. accounting of pollutant
emissions).
Process innovations are related to technological changes in production. They
can be divided into “end-of-pipe” technologies (reduction of pollution
emissions at the end of production cycle) and technologies of cleaner
production. Latter ones are assigned to reduce levels of environmental pollution
at all stages of production. This includes changes in quality of raw materials, an
adoption of “cleaner” techniques and technologies of production and
installation of pollution control facilities. For instance, steel and power plants
can be switched to natural gas from coal.
The variety of existing “green” innovations and lack of information on this
issue in academic literature complicate the task of establishing exact links
between environmental taxes and such innovations.
It indirectly can be done by analyzing R&D expenditures and the number of
patents in this area. But private companies, as a rule, do not distinguish and
provide statistics on their costs on “green” innovation. As for patents,
organizational innovations are not patented, and the product and process
innovations are not always possible to determine exclusively as “green” or their
positive environmental effect may amplify other improvements. Therefore,
statistics on R&D expenditures and the number of patents very roughly reflect
the connection between «green» innovation and environmental regulation of
economy.
However, due to increased awareness of the necessity of reduction of energy
consumption and emissions generated by the energy sector of economy
Germany, Japan, the USA and the EU attained almost 2 -fold increase in the
number of patents in the field of renewable energy production in 20102011 compared to 2005.
In Japan, Germany and other EU member states the largest share of patents in
the total number of patented “green” innovations was accounted for the
reduction of pollutant emissions and energy efficiency in transport. E.g., they
were related to the improving of engines design, reduction of fuel consumption
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due to advanced aerodynamics and softening rolling resistance [3, p. 76]. At the
same time the number of US patents of that group was not so impressive. In
2010-2011 their number was even inferior to the number of patents in the field
of energy production from renewable sources (263,1 thsd against 577,9 thsd
patents in 2010 and 319,6 thsd compared to 444,1 thsd in 2011) [2]. This is of
particular interest within the framework of strict US environmental standards
for emissions in transport and scandals, connected with recall of Japanese and
German cars as such that do not meet US safety and environmental
requirements [5].
As for R&D expenditures in the field of environment protection, there is
evidence for R&D funding by state and non-profit organizations in Japan. In
2009-2013 R&D expenditures in the field of energy (which include
development of renewable energy sources, emissions reduction in energy
sector, more efficient use of energy, etc., that also helps to improve
environment) and environmental protection in this country has not exceeded
0,07% of GDP. However, that is due to particularly caring attitude of Japanese
to the nature and long and successful history of environmental regulation of the
economy in this country [1]. This information is not exhaustive, since, as was
above noted, companies do not provide information about the distribution of
their R&D expenditures by the directions of research.
Almost the same as in Japan (in % of total R&D expenditures) were
expenditures in Germany in 2012: 0, 61% – on “Environment” and 1,23% – on
“Energy”. They were around 0,21% of GDP, i.e. three times higher than in
Japan. However, all these expenditures were only carried out by the
government; there is no information about other economic agents’ R&D
expenditures in these areas [1].
Direct link between “green” innovations and environmental taxes can be
traced on the example of Sweden. In 1992 there were introduced a tax for
nitrogen oxides emissions. Large combustion installations were charged by it
(mainly it was power plants). Its rate was high compared to other EU countries.
As a result, in 1992-2007 nitrogen emissions remained virtually unchanged,
while production of energy increased by 77%. That is, the tax became an
incentive to reduce emissions compared to the energy production. It was due to
installation of equipment to reduce emissions or applying other “green”
technologies on 62% of all taxable enterprises by 1993. In comparison, only 7%
of all enterprises had such equipment before the tax introduction. Later the
scope of the tax was expanded on smaller companies. Also in 1988-1993
Sweden recognized sharp increase in the number of patents in technologies to
reduce nitrogen compounds emissions and this trend persists, providing
leadership in this area to the country [3, p. 69].
Globalization contributes to the fact that innovation and innovative products
(in particular, those that contribute to the environmental protection) are
spreading even to countries that are in the early stages of carrying out
environmental regulation. Such countries would likely use “green” technologies
from abroad. However, even under these conditions that innovations would
require careful examination and revision according to the local environmental
issues [4, p. 31], despite the likelihood that expenditures of recipient countries
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for these technology would be lower than in donor countries due to their
previous testing there.
Ukraine could be one of such recipient countries, but it does not diminish the
necessity of elaboration of its own “green” technologies and performing
effective environmental police. In this respect environmental taxation in
Ukraine needs further development and improvement.
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FOUNDATIONS OF THE CONCEPT
OF FINANCIAL INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY
Task of economic security management that is now facing acute financial
institutions in Ukraine, can not be solved effectively without the formation of
conceptual principles of organization and functioning of economic security
system.
The concept in the science is a system of interrelated beliefs that flow from
one another, a certain phenomena, processes; way of understanding, and
interpretation of any phenomena, events; basic idea of any theory, the general
idea, main idea [1, p. 342; 2, p. 38]. The most common and comprehensive
categories, believes Tarasenko S.I, is a «concept» as a belief system,
concretization of which are technology and specific method [3, p. 85].
Therefore, in the formation of the conceptual bases of any process should be
defined not only the goal, which is to be achieved, but the methods,
mechanisms and specific tools needed to achieve it.
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Under the concept of economic security of the organization Franchuk V.I.
offers to understand interrelated, as well as those that stemming from a single
common view of the nature, content and main structural elements of the
activities related to the provision of economic security, and the links between
them [4, p. 272]. Therefore, this paper defines the nature, objectives and main
directions of economic security of financial institutions in Ukraine.
Essence of the activities to ensure economic security of the financial
institution is to achieve such a state of security of corporate resources, and
especially – financial resources, both their own and received from clients to
storage and enhancement, which enables to provide consumers with financial
services continuously and without the threat of termination of principal
activities of the financial institution in the future.
Conceptual foundations of economic security of financial institutions should
be developed according to their economic interests, resulting in the professional
activities of financial intermediaries. In addition, the management of economic
security system should not interfere financial institutions to fulfill their basic
functions, which can only be achieved by organically integrating process
management into the overall economic security mechanism of management of
the bank, insurance company, credit union or financial investment company,
and so on.
The main economic interests inherent to all types of financial institutions,
include: increasing financial capacity, increasing the number of customers,
expanding the impact of the financial market; improve the quality of assets that
are in their ownership and management; establishing partnerships with financial
institutions of foreign countries; minimizing property, financial, business risk
and reputation risk; optimization of tax payments; ensuring a high level of
profitability; achieving competitive advantage. In view of this, based on the
concept of economic security financial institutions should contain measures and
instruments that will implement economic interests of financial institutions
without a loss of financial stability, profitability and economic independence. In
addition, the interests of financial institutions should define strategic
orientations of their activities, which in turn, should be taken into account while
developing strategies to ensure the economic security of the financial
institution.
The main functions that they have to comply with financial institutions in
Ukraine, include the following: saving, intermediation, maturity transformation,
risk transfer, foreign exchange operations, liquidity, going public and going
private transactions. Under each of these functions should be generated set of
measures to ensure their effective implementation and ensure protection of the
results from all sorts of dangers and threats. For safety executing the function of
saving instruments of protection can be accumulated by means of physical
protection of assets, the use of insurance schemes for loss of money
compensation, the implementation of modern systems of electronic security
access to customer accounts and databases of information about them. In
providing mediation services while making important financial transactions it is
necessary to guarantee the transfer safety of funds and accuracy of financial
calculations. For this purpose can be used the services of specialized companies
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that provide collection services if it is necessary to transport large amounts of
cash. When payments are made electronically, which is now a more common
practice, financial institutions need to protect the financial assets of
cybercriminals stealing, ensure that there will be no hacker interference in the
process of transaction. This requires high-tech information security systems, the
organization of which in Ukraine not all financial institutions can afford
because of lack of adequate amounts of financial and human resources.
Financial transformation means that short-term (financial) assets and
liabilities of financial institutions are transforming into the long-term ones. This
is achieved in particular through the securitization of assets when a credit
institution collects in a pool all the loans granted to it, secured by relatively
homogeneous property and issues securities under the general provision. The
biggest risks that accompany this process – are not accurate, false valuation of
assets, issued under the provision, the loss of liquidity through the extension of
credit, failure to realize the securities because of the low activity of the stock
market of Ukraine. All these factors need to be considered and there is a need to
create mechanisms to protect financial institutions from negative consequences
in the process of creating the concept of their economic security.
Organization of foreign exchange transactions in constant, sudden and
unpredictable currency fluctuations is one of the riskiest functions of financial
institutions. However, the practice of financial transactions made numerous
instruments to minimize currency risk, such as hedging, diversification, and
more. Therefore, we can recommend to indicate them in the concept of
economic security as those that are mandatory for use by financial institutions
that operate currency values.
Promotion of liquidity as a function of financial institutions is to build a
reserve of assets that can be used if it is necessary to pay for liabilities or
damages. It is important to determine what should be the amount of the reserve
to be enough for all planned and predictable costs. In addition, after the
formation of reserves they need to be managed for the purpose its real value has
not decreased because of inflation or devaluation of the national currency in the
foreign exchange market. Two identified threats are the main for the effective
performance of financial institutions the function of promoting liquidity and
should be reflected in the concept of economic security.
Operations of changing the legal forms of companies are not the main
function of financial institutions and implement by them as necessary, such as
when customers want professional assessment of assets of the company for
which it is planned merger or acquisition. In parallel, there is a need in financial
intermediation in the settlements, in opening new bank accounts or close old
ones, in operations with currency conversion, in credit, etc. Therefore, in terms
of economic security, financial institutions perform this function, accompanied
by a large number of threats to financial, informational, legal nature, so it
requires the development a number of measures to counteract them.
The concept of economic security of the financial institution should
determine the list of responsibilities and competencies of different persons and
structures to ensure it. It is necessary to clearly delineate which functions will
be assigned to the owner of the company, which are for chief financial officer,
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chief security officers, etc. Often, financial institutions in Ukraine created in a
form of a joint stock companies – private and public. So there is a need to
anticipate some duties and powers in the area of economic security for such
structures as the general meeting of shareholders, supervisory board, audit
committee, board of directors.
An important element in the process of creating the concept of economic
security is the development of a mechanism of risk management or its
transformation in accordance with the interests of financial institutions and the
purpose of the system of economic security. Among its optional components,
considering those threatening and unstable economic conditions in which
financial institutions operate today in Ukraine should be: specification of the
risk of forming a decision on possible areas of action for risk (avoidance,
minimization, distribution, transfer, compensation) the optimal choice of the
offered solutions (grounded on consultation with experts, experience, calculated
costs of the offered measures) its revision or taking steps to implement it into
practice, evaluation results from the decision.
In 2008 the Council of the Central Union of Consumer Societies of Ukraine
approved the Concept of Economic Security of Consumer Cooperatives in
Ukraine [5]. This document was provided a definition of the concept of
economic security of consumer cooperatives in Ukraine, which with little
consideration towards finalizing the functional characteristics of other types of
financial institutions can be used in the development of their own concepts of
economic security. In addition, the document specifies the main goals and
objectives of the concept of economic security, lists goals and objectives of the
system of economic security, offers three levels of its organization (tactical,
regional and strategic), defines the basic elements of economic security, the
principles of its organization and functioning, objects of protection, the main
types of threats; there are also mechanisms to ensure economic security.
Despite the fact that the document was developed eight years ago, it can be
taken as a basis and a model of financial institutions economic security
conception nowadays.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
На шляху інтеграції української держави до ЄС виявилось багато
проблем та викликів, особливо небезпечних в умовах зовнішньої агресії та
ведення військових дій. Економіка України, як і держава в цілому, на
сьогодні переживає надзвичайно складний період та потребує термінових
ефективних перетворень. Політична, фінансово-економічна та банківська
кризи та конфлікт на сході України разом із накопиченими у попередні
роки макроекономічними дисбалансами зруйнували макрофінансову
стабільність держави. Сучасна економічна ситуація в Україні демонструє,
що одним із найвпливовіших чинників, який відчутно гальмує розвиток
країни, є зростання до загрозливих параметрів боргового навантаження,
надмірне залучення коштів на недосить вигідних умовах поряд з
нераціональним їх використанням перешкоджають довгостроковому
економічному зростанню.
Питаннями державного боргу займались зарубіжні та вітчизняні
науковці, такі як В. Андрущенко, О. Василик, Р. Барро, Т. Бондарчук,
В. Дем’янишин, О. Кириленко, В. Лісовенко, В. Опарін, В. Федосов,
С. Юрій.
Ситуація яка виникла в державі сьогодні потребує детального вивчення
боргового навантаження держави та основних стратегічних напрямків
покращення боргової безпеки країни.
Метою статті є дослідження структури державного боргу, а також
визначення напрямів вдосконалення боргової політики держави.
Основними причинами появи та зростання державного боргу в Україні є
дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу
країни.
Формування державного боргу в Україні почалося з моменту її
незалежності. Його умовно поділяють на 8 етапів:
Перший етап (1991-1994 рр.) – утворення державного боргу. Цей період
характеризувався виникненням і накопиченням боргу: залучали прямі
кредити НБУ, надавали урядові гарантії щодо іноземних кредитів
українським підприємствам, урегульовували боргові взаємовідносини з
Російською Федерацією.
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Другий етап (1995-1996 рр.) – період зовнішніх гарантій. Даний етап
характеризувався врегулюванням заборгованості України за енергоносії, а
також випуском облігацій внутрішніх державних позик та поступовими
замінами цими облігаціями прямих кредитів Національного банку.
Третій етап (1997 – перша половина 1998 р.). Характеризувався
активним урядовим позичанням як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках капіталу, на який Україна вийшла лише в 1997 р.
Четвертий етап (друга половина 1998-2000 рр.) – період реструктуризації
боргових зобов’язань після боргової кризи 1998 р. У цей період в Україні
спостерігались значні розриви платіжного балансу та низькі валютні
резерви. Також вперше було здійснено низку операцій щодо
реструктуризації внутрішнього та зовнішнього державного боргу [1].
П’ятий етап (2001-2007 рр.) – період виваженої боргової політики.
Протягом 2001-2007 років відбувся перехід від антикризового управління
державним боргом до здійснення збалансованої боргової політики в
Україні. Також простежувалася чітка тенденція до зменшення відношення
державного боргу до ВВП [1].
Шостий етап (2008-2009 рр.) – періодом загрози втрати боргової
безпеки. В цей час значно зростає боргове навантаження, що може в
майбутньому значно підвищити фінансові ризики й посилити депресивний
тиск на всіх економічних агентів. Період характеризується економічною
кризою, спричиненою політичною нестабільністю.
Таблиця 1
Динаміка державного та гарантованого державою боргу України
в 2008-2015 роках, млн грн
Показники

2008

Державний
86023
зовнішній борг
у % до ВВП
9,1
Державний
внутрішній
44667
борг
у % до ВВП
4,7
Гарантований
державою
56720
зовнішній борг
у % до ВВП
6,0
Гарантований
державою
2001
зовнішній борг
у % до ВВП
0,2
Всього:
- млн. грн.
189410
-у % до ВВП
20,2

2009

2010

Роки
2011
2012

2013

2014

2015

135926 181813 195806 208919 223016 486027 810518
14,9
91070

16,8

15,0

14,8

15,4

31,0

41,7

141662 161467 190299 256960 461004 505816

10,0

13,1

12,4

13,5

17,7

29,4

26,0

75825

94932

103607

16211

77009

8,3

8,8

8,0

1,1

5,3

8,0

11,0

14063

13828

12241

100081

27129

27963

25459

1,5

1,3

0,9

7,1

1,9

1,8

1,3

125393 214290

316885 432235 473122 515511 584114 1100833 1556083
34,7
39,9
36,3
36,5
40,3
70,3
80,1
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Сьомий етап (2010-2013 рр.). Характеризується посиленням політичної
готовності до стабілізації економіки України. Це обумовило підвищення
довгострокових та короткострокових кредитних рейтингів країни.
Восьмий етап (2014 – теперішній час). Спостерігається суттєве
збільшення зовнішніх запозичень, що спрямовуються на погашення боргів
перед іноземними кредиторами та підтримку золотовалютних резервів
України.
У табл. 1 наведено динаміку державного та гарантованого державою
боргу України за останні 8 років.
Тенденція до зростання державного боргу України (табл. 1)
простежується упродовж вже декількох останніх років, її визначають
високі валютні ризики зовнішньої заборгованості, нестабільна ситуація з
рефінансуванням боргів попередніх років, а також тиск боргових виплат
на державні фінанси. В період з 2009 по 2012 роки обсяг державного та
гарантованого державою боргу зріс на 198,7 млрд грн (1,8% ВВП).
Впродовж 2014 року обсяг державного та гарантованого державою боргу
зріс з 584,4 млрд грн (40,2% ВВП) у 2013 році до 1100,8 млрд грн (70,7%
ВВП) у 2014 році, перетнувши граничний рівень індикатора боргової
безпеки держави в 60% ВВП, а державного боргу − з 480,2 млрд грн
(33,0% ВВП) до 947,0 млрд грн (60,8% ВВП) відповідно.
Отже, основними причинами зростання обсягу державного боргу в
2014-2015 роках стали:
‒ політична криза, анексія АР Крим та тривалий військовий конфлікт на
сході країни;
‒ глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних
зав’язків з міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури та
промислових об’єктів на частині території країни;
‒ фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного
бюджету, зростання якого обумовлене в значній мірі збільшенням
видатків на оборону та обслуговування державного боргу;
‒ необхідність потужної державної підтримки державних підприємств
та банків.
В ситуації, що склалась в державі навколо боргового навантаження,
особливо гостро постає питання вдосконалення боргової політики. Так
згідно «Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на
2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим
(2016–2017 роки)» серед основних пріоритетів держави в борговій
політиці виділено наступні:
‒ удосконалення системи управління державним боргом;
‒ ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені;
‒ якісне управління зобов’язаннями та підтримка кредитного рейтингу
країни;
‒ забезпечення ефективності використання інвестиційних коштів
бюджету;
‒ залучення позик, фінансових ресурсів, спільних з МФО на впровадження інвестиційних та інфраструктурних проектів, в т.ч. для економічної реабілітації та відновлення Донецької та Луганської областей [2].
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ВЕНЧУРНА ФІЛАНТРОПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ
Поширення парадигми сталого розвитку докорінним чином
трансформує фінансово-економічний простір, змінює поведінку суб’єктів
фінансових відносин, зокрема фінансових та нефінансових корпорацій, їх
місію й інвестиційні вподобання, модифікує фінансові інструменти й
інвестиційні стратегії, змінює інституціональне середовище фінансового
ринку. Потреби у фінансуванні програм соціальної складової парадигми
та запити з боку соціальних підприємств призвели до формування нової
складової системи фінансів – соціальних фінансів зі своєю специфічною
архітектонікою. Основна відміна соціальних фінансів від фінансування
соціальної сфери полягає у цільовій орієнтації та умовах контрактації
фінансових відносин, які передбачають поряд зі створенням соціального
ефекту отримання фінансової дохідності. Соціальні фінанси базуються на
іншій філософії фінансування – фінансування, орієнтоване на результат
(англ. Result–based Financing). Новий підхід до фінансування зумовлений
переглядом цільових настанов інвесторів, які зміщуються від орієнтації на
фінансову дохідність до орієнтації на досягнення визначеного
результату – екологічного чи соціального ((Wilson, 2014; Saltuk et al, 2014;
Goodenough, 2014) [1-3].
В аспекті дослідження інноваційних підходів та практик інвестування у
сталий розвиток доречно розглянути особливе явище у фінансуванні
діяльності соціальних підприємств таке як венчурна філантропія.
Поєднання на перший погляд несумісних понять, відмінних за цілями, –
філантропії і венчурного бізнесу – може здаватися оксюмороном. Проте
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проведене нами дослідження показує, що виявлена усталена тенденція до
посилення у постіндустріальний період процесів конвергенції, якій
властивий перетворюючий характер, поширилася і на сфери фінансів та
благодійності, створивши нову форму гібриду, адекватну запитам
соціальних підприємств.
У загальному трактуванні венчурна філантропія (соціальні інвестиції) –
це підхід до благодійної діяльності, який використовує принципи
венчурного капіталу – висока ризиковість і прибутковість інвестицій та
довгостроковий характер інвестування – з принципами філантропії –
підтримка соціально-значимих ініціатив. Вважається, що венчурна
філантропія виникла в США приблизно в середині 90-х років, а потім
досить швидко поширилась у Європі, насамперед, у Великобританії, та
набула тут свого подальшого розвитку у різноманітних національноспецифічних формах [4].
Одним з інноваційних інструментів та продуктів венчурної філантропії,
поширених у Великобританії, є так звані благодійні облігації (англ. Charity
Bonds). Благодійні облігації визначаються як інструменти з фіксованим
доходом, що випускаються регульованими благодійними і соціальними
підприємствами, які, в свою чергу, створюються з метою слугувати і
допомагати певним групам бенефіціарів, що вимагають підтримки, або
працювати на користь створення загального суспільного блага [3, с. 4].
Благодійні облігації несуть вигоди всім учасникам угоди, оскільки не
тільки збільшують потенціальні джерела капіталу, доступного для
соціальних підприємств, але й дозволяють інвесторам узгодити їх (або їх
власних інвесторів) соціальні преференції з характеристиками
інвестиційних портфелів. Цей факт відображає поширення концепції КСВ
у практику прийняття інвестиційних рішень і формування інвестиційних
портфелів. За оцінками експертів благодійні облігації мають потенціал
щодо «підняття» ринку соціальних інвестицій за рахунок збільшення
обсягів і джерел капіталу, який може бути доступний соціальним
підприємствам. Перший випуск благодійних облігацій у Великобританії
був здійснений у 2003 році. За останні два роки спостерігається суттєве
зростання ринку благодійних облігацій за рахунок збільшення інтересу з
боку як великих, так і середніх за розмірами соціальних підприємств, які
здійснюють випуски облігацій у двох формах – лістингові та нелістінгові
облігації (табл. 1).
Так, у 2012 році соціальним підприємством «Scope» був здійснений
випуск трирічних благодійних облігацій на суму 2 млн. фунтів стерлінгів з
купоном 2% і погашенням у 2015 році, що був розміщений на
Люксембурзькій фондовій біржі. В наступні 2012-2014 роки було
здійснено випуски облігацій 6 соціальними підприємствами, які вийшли
на публічні ринки боргових зобов’язань і залучили коштів від інвесторів
на суму близько 48 млн. фунтів стерлінгів, а відомий благодійний фонд
«Wellcome Trust», що підтримує проекти у галузі медицини і
біотехнологій, залучив більше 400 млн. фунтів стерлінгів від розміщення
благодійних облігацій на Лондонській фондовій біржі з датою погашення
у 2059 році [3, с. 5].
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Таблиця 1
Випуски благодійних облігацій у Великобританії за 2012-2014 роки

Дата
випуску

Травень
2012.

Обсяг
Дата
ЛідКупон
Лістинг Рейтинг
(₤m)
погашення менеджер
Investing
Травень
ListCB
2
2%
for
Lux
2015
Good

Емітент Формат*
Scope

Bristol
Червень
Together UnCB
2012 .
Series A
Bristol
Червень
Together UnCB
2012
Series В
Golden
Червень
Lane
UnCB
2013
Housing
Midlands
Жовтень
Together UnCB
2013
Series A
Midlands
Жовтень
Together UnCB
2013
Series В
Грудень Greenwich
UnCB
2013
Leisure
Травень Wellcome
ListCB
2014
Trust
RCB plc –
Липень Golden
ListCB
2014
Lane
Housing

0,75

3%

Травень
2017

Triodos

-

-

0,25

3% +
CITR**

Травень
2017

Triodos

-

-

10

4%

Вересень
2018

Triodos

-

-

2,5

4%

Жовтень
2018

Triodos

-

-

6% + Жовтень
CITR**
2018

Triodos

-

-

Triodos

-

-

JPM, MS

LSE

Aaa/
AAA

Canaccord

LSE
ORB

-

0,5
5

5%

400

4%

11

4,375%

Жовтень
2018
Травень
2059
Липень
2021

* ListCB – лістингові випуски облігацій; UnCB – нелістингові, але конвертовані, випуски
облігацій.
** “CITR” – Community Interest Tax Relief. Схема CITR стимулює інвестиції в
неблагополучні громади з надання податкових пільг для інвесторів, які підтримують бізнес
та інші підприємства у менш благополучних регіонах, інвестуючи в акредитовані Установи з
фінансування розвитку місцевих громад (англ. Community Development Finance Institutions –
CDFIs). Податкові пільги для приватних осіб і компаній сягають до 25% від вартості
інвестицій в CDFI. Звільнення від оподаткування поширюється на п'ять років, починаючи
з року, в якому здійснена інвестиція [www.hmrc.gov.uk/specialist/citc_guidance.htm].
Джерело: [3, с. 6]

Діючі ринки облігацій часто розглядається як показник розвиненого
ринку капіталу, що забезпечує багато переваг як емітентам, так і
інвесторам. Зокрема, емітенти благодійних облігацій отримують наступні
переваги:
1) Зростання конкуренції серед інвесторів, яка призводить до зниження
вартості капіталу для емітентів за рахунок підвищення ефективності
механізму ціноутворення.
2) Диверсифікація джерел капіталу.
3) Зниження витрат на посередництво.
4) Більш гнучкі чи вигідніші умови розміщення.
5) Престиж і вигоди від зв’язків з громадськістю.
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6) Зниження вартості капіталу за рахунок цінових знижок.
7) Сек’юритизація майбутніх доходів.
Разом з перевагами експерти ринку вказують і на можливі проблеми, що
супроводжують емісію благодійних облігацій:
1) Визначенні сприятливого часу виходу на ринок.
2) Відсутність гарантій успішного розміщення облігацій.
3) Наявність фіксованих зобов’язань перед кредиторами щодо сплати
відсотків та повернення суми основного боргу.
4) Вимоги щодо забезпечення прозорості, підзвітності та розкриття
інформації [3, с. 11].
Втім, не дивлячись на проблеми, ринок благодійних облігацій як
інструментів венчурної філантропії, поступово набирає обертів,
насамперед у Великобританії, створюється відповідна інфраструктура та
відбувається його подальша інституціоналізація.
В Україні також зростає зацікавленість до венчурної філантропії з боку
бізнесових кіл, створюються експертні громадські організації,
проводяться профільні семінари, тощо. Однак, подальший розвиток
венчурної філантропії потребує цілого комплексу заходів, які
передбачають, насамперед, створення сприятливого нормативноправового поля та податкового режиму для ведення благодійної
діяльності, що сприятиме зростанню соціальних інвестицій від
вітчизняних та зарубіжних донорів, надасть можливість залучити значні
позабюджетні фінансові ресурси для вирішення актуальних проблем
соціокультурного розвитку українського суспільства [4].
Список використаної літератури:
1. Wilson, K. E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and
Economic Challenges. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers.
OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015, June,12).
2. Saltuk, Y (2014). Spotlight on the Market The Impact Investor Survey. Global
Social Finance, J.P. Morgan, 52.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ФІНАНСУВАННІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
В умовах розвитку в Україні ринкових відносин господарювання та
активізації процесів європейської інтеграції перед владою постає значна
кількість складних завдань в бюджетній та соціальній сферах, що
потребують негайного вирішення, з метою досягнення стабільного
економічного зростання.
Країна на сьогоднішній день виконує величезну кількість соціальних
зобов’язань з приводу надання соціального захисту населення. Обсяги їх
фінансування збільшуються із року в рік. В умовах обмеженості
фінансових ресурсів виникає необхідність перегляду ролей суб’єктів
системи соціального захисту населення у її фінансуванні.
Питання фінансового забезпечення системи соціального захисту
населення стали об’єктом наукових інтересів таких вчених як
Л. Б. Баранник, Н. Г. Савченко, Н. П. Флорескул, Л. М. Клівіденко,
М. І. Мальований, Т. В. Солоджук та інші. Разом з тим зміни пріоритетів
бюджетної та соціальної політики, розширення кола осіб, що потребують
соціального захисту стали причиною дослідження сучасних викликів у
фінансуванні соціального захисту населення.
Система соціального захисту населення, що функціонує в нашій країні
потребує суттєвої модернізації, що спричинено відсутністю її дієвості та
результативності.
Об’єктом соціального захисту населення є все без винятку населення,
що опинилося в скрутному становищі в результаті виникнення
соціального ризику та потребує соціального захисту.
Головними суб’єктами системи соціального захисту населення, що
приймають безпосередню участь у фінансуванні соціального захисту
населення є держава, підприємство, населення. Обмеженість бюджетних
ресурсів та розширення кількості осіб, що потребують негайного
соціального захисту призвели до активного залучення благодійних та
волонтерських організацій до цього процесу.
Більша частина зобов’язань по фінансуванню соціальному захисту
населення належить державі. Така тенденція залишилася у спадок від
СРСР, коли превалювала державна підтримка населення. На сьогоднішній
день, на жаль, держава не спроможна самостійно виконати соціальні
зобов’язання з приводу соціального захисту населення. Тому частину
захисних функцій щодо соціального захисту працівників, шляхом
законодавчого регулювання, передано підприємствам.
Підприємства за рахунок страхових внесків формують фінансові
ресурси фондів соціального страхування. У страхових внесках до фондів
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соціального страхування у середньому їм належить 92,2%, а населенню –
7,8%. Крім того, відповідно до законодавства вони сплачують виплати по
лікарняним листам за перші п’ять днів непрацездатності своїх
працівників.
Підприємства, сплачуючи податкові надходження від фінансовогосподарської діяльності, формують більшу частину доходів бюджету, які
потім в результаті перерозподілу забезпечують державні виплати по
соціальному захисту населення.
На жаль, виплати, що здійснює держава – державне соціальне
забезпечення, державна соціальна допомога мало ефективні. Це
пояснюється тим, що обсяг соціальної допомоги незначний. Це пов’язано
з тим, що більшість з них визначається відносно прожиткового рівня, який
дещо занижений в нашій країні [1, с. 110].
При значних обсягах бюджетного фінансування соціального захисту
населення серед населення залишається значна частка осіб, які не
отримують задекларованих для них соціальних послуг.
В Україні населення приймає незначну участь у фінансуванні
соціального захисту населення. Проте, в ринкових умовах
господарювання коли людина самостійно приймає рішення про форму
участі в економічному процесі та в основному особисто відповідає за своє
благополуччя [2, с. 170], вона також має самостійно подбати про власний
соціальний захист.
В ринкових умовах господарювання відбувається розшарування
суспільства і з’являється середній клас, який потребує високого рівня
соціальних послуг.
Середній клас сформований в нашій державі констатує факт низького
рівня соціального захищеності [2, с. 181]. Це ставить суттєві виклики
перед системою соціального захисту населення щодо перегляду діючої
системи соціальних послуг у сфері соціального захисту населення.
Населення з високим рівнем доходів не погоджується отримувати
тільки державну пенсію. Це породжує необхідність розвитку
накопичувального рівня пенсійної системи та розширення обсягів
недержавного пенсійного забезпечення, що дасть змогу подолати
проблему соціальної нерівності та сприятиме економічному зростанню у
державі. Це можливо лише за умови проведення дієвої пенсійної реформи
у поєднанні з податковою реформою.
Населення середнього класу вимагає більш якісних медичних послуг,
що не можливо при державному фінансуванні послуг охорони здоров’я.
Виникає ще один виклик з приводу запровадження обов’язкового
медичного страхування. В нашій державі воно попри значну кількість
спроб так і не було затверджено. Показники страхового ринку свідчать
про участь фізичних осіб у добровільному медичному страхуванні
(рис. 1). Темп приросту чистих премій сплачених фізичними особами
зменшується з 29,32% до 13,43%, що пов’язано зі зменшенням рівня
добробуту осіб середнього класу, а також зростання тарифів на страхові
послуги для забезпечення достатності коштів для формування страхових
резервів внаслідок інфляційних процесів.
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Рис. 1. Динаміка чистих премій сплачених фізичними та юридичним
особами на медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
Джерело: складено автором за даними Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [3; 4]

Отже, в умовах розвитку в Україні ринкових відносин господарювання
та активізації процесів європейської інтеграції нашій країні необхідно
переглянути роль кожного суб’єкту системи соціального захисту
населення у фінансуванні соціальних послуг.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ФІНАНСОВОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах сучасних викликів достатній обсяг фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання є визначальним чинником активного
економічного зростання держави, головною передумовою забезпечення
безперервності
процесу
виробництва.
Діяльність
суб’єктів
господарювання безпосередньо залежить від фінансового забезпечення,
адже фінансові ресурси потрібні для покриття витрат виробництва й обігу,
своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками
та формування доходів і прибутків.
В таких умовах надзвичайно важливим є формування фінансових
ресурсів за рахунок різних джерел, включаючи власні внутрішні джерела,
кредитні ресурси банківської системи, кошти, що акумулюються на
фінансовому ринку [2, с. 146].
Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання здійснюється за
рахунок власних, позичених і залучених ресурсів.
Власні джерела поділяються на:
- сформовані за рахунок зовнішніх джерел (статутний, додатковий,
пайовий та резервний капітал);
- сформовані за рахунок внутрішніх джерел (виручка від реалізації
продукції, робіт, послуг, товарів, у т.ч. чистий прибуток і амортизаційні
відрахування).
До
залучених
джерел
фінансового
забезпечення
суб’єктів
господарювання відносять:
- кредити фінансових установ, у т.ч. лізинг та факторинг;
- кредиторську заборгованість;
- державне фінансування;
- фінансові ресурси партнерів;
- страхові виплати;
- міжгосподарське фінансування;
- інше фінансування.
У сучасних умовах вагому роль у фінансовому забезпеченні діяльності
суб’єктів господарювання відіграє самофінансування. Джерелами
фінансування є власний капітал, реінвестування прибутку та
амортизаційний фонд, емісія та продаж акцій тощо. Фінансування за
рахунок власних коштів є досить вигідним і простим процесом, але
обмеженим на певних етапах розвитку суб’єктів господарювання, тому
господарюючим суб’єктам завжди необхідно знаходитися в пошуках
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альтернативних джерел фінансування, щоб за необхідності їх залучення
вдатися до найбільш вигідного варіанту.
Наступним джерелом є кредитування, кошти можна отримати в
банківських установах, лізингових компаній у формі основних засобів, на
фондовому ринку, випустивши облігації, зберігши вільні грошові ресурси
завдяки комерційному кредиту тощо.
Кредиторами можуть бути не лише банки, а й інші фінансові установи,
такі, як страхові компанії у межах страхових резервів, інвестиційні
компанії та фонди, недержавні пенсійні фонди. Але якщо платою за
класичні кредитні ресурси є відсоток, то деякі інвестори вкладають кошти
з інших мотивів. Серед них можуть бути – бажання отримати право на
нововинайдені вироби (венчурний капітал), виконання суспільно корисної
функції (наукові фонди), паблік рілейшенз (спонсорська допомога). Саме
тому ці джерела можна вважати специфічними [1, с. 165].
Зважаючи на обмеженість у більшості суб’єктів господарювання
власних фінансових ресурсів та високу вартість позичених кредитних
ресурсів, альтернативою щодо фінансового забезпечення залишається
залучення фінансових ресурсів через фінансовий ринок [4].
Фінансовий ринок є забезпечуючою структурою, насамперед для
фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, які є базовою
сферою фінансової системи. Сутність фінансового ринку полягає в тому,
що він відображає конкретні форми руху фінансових ресурсів за
допомогою
фінансово-кредитного
механізму
між
суб’єктами
господарювання. Одним із завдань фінансового ринку є забезпечення
суб’єктів господарювання належними умовами для залучення необхідних
коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. За допомогою діяльності
фінансових посередників на фінансовому ринку (банки, страхові компанії,
інвестиційні фонди, спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні
установи та ін.) суб’єкти господарювання можуть отримувати кредити та
інвестиції, що дають їм змогу задовольняти потребу в додаткових коштах
для подальшої діяльності.
Доцільно більш детально охарактеризувати деякі джерела фінансового
забезпечення суб’єктів господарювання, так як вони можуть залучатись з
використання можливостей фінансового ринку. Тому наступним
джерелом фінансового забезпечення суб’єктів господарювання є
акціонерне фінансування. Сам цей інструмент передбачає широкий вибір
власне цінних паперів – акції (більш дохідні), облігації (менш дохідні, але
й менш ризикові), векселі, державні цінні папери тощо. Однак інвестиції в
цінні папери пов’язані з багатьма ризиками. А тому передбачають
наявність виваженого підходу, розробленої стратегії та правильної
диверсифікації.
Суб’єкти господарювання, юридичні особи мають право, згідно із
законодавством України, випускати цінні папери (акції, корпоративні
облігації), тобто випускати на ринку цінних паперів у якості емітентів.
Процес емісії цінних паперів на Україні є достатньо складною та
багатоетапною процедурою, у зв’язку з чим, ґрунтуючись на чинному
законодавстві.Розміщення цінних паперів може відбуватися публічно чи
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приватно. При публічному розміщенні цінних паперів за допомогою
реклами їх пропонують широкий публіці. Емітент публікує проспект, який
повинен містити в собі повну, достовірну, недвозначну інформацію про
новий випуск, відомості про передплатників та про їх зобов’язань щодо
передплати. Цей проспект потрібно узгодити з компетентною урядовою
установою. За погодженням з емітентом дилер може запросити й інших
дилерів для участі в розміщенні цінних паперів. У цьому випадку він
поділяє з ними власність на випуск, відповідальність за його збут і
прибуток [3, с. 227].
Слід підкреслити, що завдяки емісії ціниих паперів суб’єкт
господарювання має змогу досягти поставленої мети, а також отримати
неоднакові результати за рахунок диверсифікації джерел фінансування
З метою підтримки стабільності фінансового становища і підвищення
фінансового
забезпечення
субєктів
господарювання
можуть
використовувати різні джерела регулювання фінансового-господарської
діяльності, представлені в системі фінансового ринку.
Таким чином, після розгляду джерел фінансового забезпечення
суб’єктів господарювання можемо виокремити їх за: суб’єктами надання
послуг, характером залучення фінансових ресурсів, платністю та періодом
виникнення фінансових відносин, що має істотне значення для управління
процесами по створенню, формуванню та використанню фінансових
ресурсів. Ці ресурси субєкти господарювання можуть отримувати або у
вигляді довгострокових кредитів, або у вигляді залучення коштів з
використання можливостей фінансового ринку. Доведено, що для
здійснення
операційної
діяльності
суб’єкти
господарювання
використовують власні, позичені та залучені джерела. Специфікою
фінансового забезпечення в сучасних умовах є те, що в якості зовнішнього
джерела активно використовуються фінансові ресурси вітчизняних та
іноземних партнерів суб’єктів господарювання.
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Враховуючи макроекономічну нестабільність розвинених країн та
суттєві загрози, які вона провокує для економіки України, основним
завданням усіх гілок влади для підтримки й розвитку інвестиційної
діяльності є систематична робота щодо поліпшення інвестиційного
клімату України та впровадження заходів щодо акумулювання внутрішніх
фінансових ресурсів на інвестиційні цілі.
У вітчизняній економіці інвестиційний клімат розглядається як
багатофакторна система цілеспрямованих вчинків і дій, яка свідомо
формується на державному та регіональному рівнях в інтересах залучення
на конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і в
матеріальних формах [1, с. 136]. На газорозподільних підприємствах
(ГРП) такий клімат є гарантом забезпечення ефективності їх існування.
При цьому оцінка ефективності інвестицій ГРП на даний момент
контролюється Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики України відповідно до Порядку
формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств
[2, с. 117]. Саме від такої ефективності залежать стан виробництва, рівень
технічної оснащеності основних засобів підприємств, можливості
структурної перебудови економіки, вирішення соціальних і екологічних
проблем [3]. Проте стан газорозподільних підприємств є не найкращим,
оскільки спостерігається значна зношеність газопроводів [4, с. 345]. Тому
для стабілізації і покращення справ у газопостачанні необхідне
формування основних напрямів підвищення ефективності його
функціонування. Такими напрямами є:
– поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення захисту капіталів і
прозорість механізму приватизації, створення системи страхування
інвестиційних ризиків;
– гармонізація законодавчої бази, системи стандартів України і
європейських держав;
– зниження податкового тиску, спрощення системи оподаткування;
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– створення рівноправних конкурентних умов для всіх суб’єктів
економічної діяльності і недискримінаційного захисту вітчизняного
виробника;
– вироблення і впровадження механізмів, які припинили б зростання і
забезпечили ліквідність взаємної заборгованості між підприємствами
України;
– формування стійких стосунків з країнами-інвесторами (з метою
розширення фінансування українських енергетичних проектів з боку
МВФ, МБ, ЄБРР і інших організацій) і постачальниками сучасного
устаткування і технологій;
– розвиток співпраці з країнами Європейського Союзу у галузі
підвищення енергоефективності, енергооснащеності, вимог в області
екології (шляхом реалізації проектів за програмами INOGATE,
TRAGEKA, TACIS) з метою залучення капіталу і технологій європейських
країн;
– підвищення ефективності співпраці з донорами з метою виконання
досягнутих угод з впровадження ринкових умов господарювання у газовій
галузі, зменшення впливу держави на діяльність газових підприємств,
лібералізації ринку газу, формування привабливого інвестиційного
клімату, створення стратегічних резервів газу тощо [5, с. 16].
Тому з метою отримання позитивного економічного ефекту на ГРП
повинна застосовуватись інноваційно-інвестиційна стратегія, що має певні
особливості, зокрема: є складовою частиною загальної економічної
стратегії підприємства та підпорядкована їй; характеризується істотною
нерівномірністю масштабів по окремих періодах. Циклічність цієї
діяльності визначається рядом умов: необхідністю попереднього
накопичення ресурсів для початку реалізації окремих проектів;
використанням сприятливих зовнішніх умов здійснення інвестування;
поступовістю формування внутрішніх умов для істотних «ривків
розвитку»; дає віддачу через тимчасовий тривалий період. В процесі
інвестиційної та інноваційної діяльності витрати носять довготривалий
характер, в результаті чого існує значна розпорошеність їх у часі і, як
правило, між етапом здійснення витрат і етапом отримання певних
економічних вигод проходить певний проміжок часу; формує особливий
самостійний вид грошових потоків підприємства [6, с. 111].
Проте для успішної реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії
необхідна забезпеченість виконання наступних вимог: узгодженість
розмірів інвестицій, які можуть бути спрямовані на інновації з ресурсним
потенціалом суб’єктів господарювання; наявність на ринку ефективно
діючих підприємств-експлерентів; узгодженість запланованих інвестицій
інноваційної
спрямованості
із
загальноекономічними
умовами;
визначеність терміну реалізації завдань інвестиційно-інноваційної
стратегії; визначення, зокрема, реальних часових рамок, необхідних для
впровадження нововведень; оптимальність поєднання очікуваних
результатів від вкладання інвестицій в інновації та потенційних ризиків і
невизначеності майбутнього періоду [7, с. 31].
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Ефект від реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії на
газорозподільних підприємствах визначиться лише через деякий проміжок
часу, тому імовірним буде те, що таке підприємство зазнає істотних змін,
оскільки воно може понести витрати за зовнішніми ризиками, які не
залежать від самого підприємства безпосередньо.
При дослідженні ефективності інвестування в інновації слід
враховувати цілі та напрямки такого інвестування, а також вибір джерел їх
фінансування. Враховуючи те, що газовий ринок в Україні є природною
монополією, то система фінансування інвестиційних проектів ГРП
відрізняється від таких, що діють в конкурентному середовищі. Тому,
оцінювати ефективність інвестування потрібно за кожним напрямком з
урахуванням джерел фінансування. Існування таких відмінностей не
дозволяє оцінити ефект від інвестування загалом по підприємству,
оскільки потрібно порівнювати зміни в обсягах інвестування та ефекту
усіх взаємопов’язаних проектів в залежності від напрямків інвестування.
Отже, основою ефективної діяльності газорозподільних підприємств є
інвестиційно-інноваційна стратегія, практична реалізація якої визначатиме
вибір цілей, напрямків та джерел фінансування, а також послідовність
етапів реалізації механізму управління інвестиційно-інноваційною
діяльністю. При цьому успішна реалізація стратегії можлива лише за
умови створення сприятливого інвестиційного клімату, тобто середовища
в якому проходять інвестиційні процеси.
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ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Основою ефективної реалізації інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання є наявність достатнього обсягу фінансового
забезпечення. У зв’язку з цим інноваційна діяльність тісно пов’язана з
інвестиційною, оскільки інвестиції є безпосереднім носієм інновацій.
Інвестиційна привабливість регіонів, яка проявляється в їх здатності
залучати інвестиційні ресурси, формується під дією цілої низки факторів.
Частина з них може бути описана за допомогою статистичних індикаторів,
які також характеризують різні аспекти розвитку соціально-економічного
середовища регіону.
Одним з таких показників є індекс інвестиційної привабливості регіонів,
який було розроблено експертами Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій та Київським міжнародним інститутом соціології
та складається з сукупності агрегованих компонентів, які характеризують
«жорсткі» (незмінні) та «м’які» (змінні) фактори впливу [1].
Так, за підсумками 2013 року Чернівецька область займає передостаннє
(26) місце в рейтингу інвестиційної привабливості регіонів, у першу
п’ятірку серед яких, за даними дослідників, увійшли Львівська, ІваноФранківська, Одеська, Вінницька області та місто Київ [1]. Хоча
результати рейтингу є невтішними, все ж в області є передумови для
покращення інвестиційного клімату.
Безумовно, рівень інвестиційної діяльності у регіоні перебуває у
безпосередній залежності від стану економіки в державі, функціонування
фінансово-кредитної системи та прибуткової діяльності підприємств
регіону та інших численних факторів.
З огляду на вищезазначене, проаналізуємо динаміку капітальних
інвестицій в Чернівецькій області за більш тривалий період, зокрема за
2006-2014 роки з метою виявлення основних тенденцій у фінансуванні
інноваційно-інвестиційного діяльності регіону. Динаміка даного
показника наведена на рис. 1 [2].
Аналізуючи дані, які наведені на рис. 1, спостерігаємо неоднозначні
тенденції в динаміці загального обсягу капіталовкладень в економіку
регіону протягом періоду дослідження. Разом з тим, вищенаведені дані,
свідчать про те, що на теренах Чернівецької області інвестиційна
діяльність не характеризується надто високими темпами росту.
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій
в Чернівецькій області за 2006‒2014 роки

Більше того, можна стверджувати, що освоєння капітальних інвестицій
в регіоні протягом 2006–2014 років характеризується циклічністю, що
зумовлено нестабільністю соціально-економічного становища нашої
держави й світової економіки в цілому. Так, свого максимального
значення вони досягли у 2008 році ‒ 4483,0 млн. грн., а мінімального
значення у 2014 році ‒ 1550,2 млн. грн., навіть якщо перерахувати дані
суми на іноземну валюту.
Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновки, що динаміка
освоєння капітальних інвестицій в Чернівецькій області охоплює наступні
фази: зростання (2006–2007 роки), рецесія (2008–2010 роки), поступове
відновлення (2010–2011 роки) та спад (2011–2014 році), що відповідає
макроекономічним тенденціям в Україні.
Для обґрунтування даного твердження, проаналізуємо динаміку
фінансування інвестиційного розвитку в Чернівецькій області за 2010–
2014 роки порівняно їх загальнодержавним обсягом, дані щодо яких
наведені у табл. 1.
З табл. 1 спостерігаємо, що у 2011 році відбувається зростання обсягу
капіталовкладень на 12,5% (або на 275,9 млн. грн.) порівняно з
2010 роком. Це пояснюється тим, що стабілізація загальної економічної
ситуації в Україні обумовила поступову активізацію інвестиційної
діяльності підприємств регіону, що надало можливість збільшити
вкладення в основний капітал, у якісне вдосконалювання й модернізацію
їхніх основних фондів тощо.
Окрім цього, 2011 рік характеризується максимальним значенням
приросту капітальних інвестицій за весь період дослідження, чому також
сприяли заходи органів державної влади та місцевого самоврядування,
щодо стимулювання розвитку підприємництва в цілому й інвестування
переважно за допомогою податкових важелів.
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Таблиця 1
Динаміка фінансування інвестиційного розвитку
в Чернівецькій області за 2010-2014 роки

Роки

Україна,
млн. грн.

Обсяг
капітальних
інвестицій,
млн. грн.

Питома вага,
у до
загальнодержав
ного обсягу

абсолютне
(+/-)

відносне %

абсолютне
(+/-)

відносне %

Чернівецька область
Назва показника
Відхилення
Ланцюговий
Базисний метод
метод

2010
2011
2012
2013
2014

189061,0
259932,0
293692,0
267728,0
204061,7

2210,8
2486,7
2131,2
2127,2
1550,2

1,2
1,0
0,7
0,8
0,8

275,9
-355,5
-4,0
-577,0

12,5
-14,3
-0,2
-27,1

275,9
-79,6
-83,6
-660,6

12,5
-3,2
-3,9
-31,1

Джерело: [2]

Однак, за розрахунками, порівняно з попереднім роком у 2010 році темп
приросту даного показника набув від’ємного значення і становив
(-27,3) %, що в абсолютному значені склало (-880,0) млн. грн.
Важливим фактором, який суттєво вплинув на таку динаміку
капіталовкладень як в Україні в цілому, так і в Чернівецькій області
зокрема, можна назвати бум банківського кредитування (здебільшого
іноземного) 2007–2008 років. Саме кредитування підприємницьких
структур неймовірними темпами активізував приватний внутрішній попит
на кредитні ресурси, як одного з пріоритетних джерел фінансового
забезпечення інвестиційної діяльності протягом 2007–2008 років, тому в
пост кризові 2009–2010 роки відчутне скорочення кредитування зумовило
різке падіння обсягу капіталовкладень в Чернівецькій області, що
засвідчують дані, які наведені рис. 1. Як наслідок, згортання банківського
кредитування призвело до зниження інвестиційної активності в регіоні.
Не менш суттєвим чинником, який зумовив скорочення капітальних
інвестицій у 2010 році порівняно з попередніми роками стала повінь
23-27 липня 2008 року, яка мала місце на Буковині. Внаслідок даної стихії
область зазнала колосальних збитків ‒ 1622 млн. грн. на покриття яких
були спрямовані бюджетні кошти протягом 2009–2010 років [3]. Тому,
було призупинено або повністю припинено фінансування певних
бюджетних програм, інвестиційних проектів за рахунок бюджетних
коштів, коштів підприємств і організацій.
2012 року у розвиток економіки області за рахунок усіх джерел було
вкладено 2131,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 14,2% менше
порівняно з відповідним показником 2011 року.
За підсумками 2013 року в економіку Чернівецької вкладено
2127,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 0,2% менше порівняно з
відповідним періодом 2012 року та на 83,6 млн. грн. (-3,9%) менше
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показника базового 2010 року. За цим показником регіон посів 7 місце в
Україні, де в середньому обсяг капітальних інвестицій за даний проміжок
часу зменшився на 11,1% [4].
На жаль, у 2014 році інноваційно-економічний потенціал Чернівецької
області суттєвого погіршився, що зумовило різке скорочення
капіталовкладень в регіоні на 27,3% порівняно з попереднім
(-1550,2 млн. грн.), що є мінімальним значення показника за останні
10 років. Безумовно, до ряду традиційних факторів, що ускладнюють
ведення бізнесу в Україні у цілому, в 2014 році додалися збройний
конфлікт на сході країни, девальвація національної валюти та
загальноекономічна стагнація.
Порівняння обсягів інвестиційних ресурсів, які вкладають в країну та у
розвиток Чернівецької області, свідчать, що частка вкладень у регіон є
невеликою, порівняно з загальноукраїнським показником, до того ж,
протягом 2010-2014 років спостерігаються неоднозначні тенденції у
залученні інвестиційних ресурсів.
Отже, причиною низхідної динаміки капітальних інвестицій у даний
регіон було скорочення внутрішнього попиту, обмеження кредитування із
одночасним встановленням жорсткіших умов для отримання кредитів,
незадовільна динаміка кредитування інвестиційних проектів через
підвищення відсоткових ставок, зростання збитковості, погіршення
розрахунків між господарюючими суб’єктами та ряд інших факторів.
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СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
ТА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РИНКУ ЗЕМЛІ
Земельні відносини, як складова виробничих відносин, завжди були в
полі зору науковців, практиків і спеціалістів . Як суспільні відносини,
вони цікавили істориків, філософів, державних діячів, політиків, оскільки
земельні ресурси України – найдорожче багатство її народу.
Багатофункціональне призначення землі пояснює її цінність як
національного багатства. оскільки вона є головним засобом виробництва в
сільському господарстві та розвитку всіх інших галузей господарства.
Збільшення населення світу вимагає особливої уваги до раціонального
використання і охорони земельних ресурсів, оскільки потрібно буде
задовольняти потреби населення у сільськогосподарській продукції і
створювати сприятливі умови для проживання людей.
При здійсненні аграрної реформи в Україні виникла необхідність
різнобічного вивчення питання земельних відносин і становлення ринку
землі. Ці питання в значній мірі знайшли своє відображення в працях
П.Т. Саблука, П.І. Гайдуцького, В.В. Юрчишина, Б.Й. Пасхавера,
М.В. Присяжнюка, Л.Я. Новаковський, Н.А. Третяк, М.П. Бутка,
М.А. Хвесика, О.Р. Козловського, С.М. Кваші, О.І. Коваліва,
І.Г. Кириленка, В.І. Власова, М.М. Федорова і багатьох інших авторів.
Hа підставі вивчення літературних джерел, вітчизняного і зарубіжного
земельного законодавства, досвіду проведення земельних реформ в Росії,
бувшому Радянському Союзі та країнах дальнього зарубіжжя, а також
врахування власного досвіду реформування земельних відносин і
об'єктивних умов, які склалися в аграрному секторі нашої держави, нами
визначено, що земельні відносини – це суспільні відносини щодо
володіння, користування, розпорядження і управління землею на
державному, господарському і внутрішньогосподарському рівнях як
об'єктом господарювання і засобом виробництва у сільському
господарстві [1, с. 55]. Загальна схема земельних відносин представлена
рис. 1. Hа наш погляд, таке визначення розкриває основний зміст
земельних відносин суб'єктів господарювання на землі і орієнтує на вибір
напрямів реформування і регулювання земельних.
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Рис. 1. Загальна схема земельних відносин

Важливо розрізняти поняття земельної ділянки у теорії і практиці
господарювання як матеріального (фізичного) об'єкта і як об'єкта
економіко-правових і соціальних відносин. Так, земельну ділянку як
фізичний об'єкт характеризують межі, розмір, конфігурація, тип ґрунту,
місце розміщення, рельєф, запаси корисних копалин, довкілля. Як об'єкт
економічних відносин земельна ділянка розглядається як товар, об'єкт
оподаткування й інвестування фінансовий актив. Правові відносини щодо
земельної ділянки стосуються прав власності на неї (спадкування, оренди,
сервітути, застави, постійного користування, забудови) [4, с. 79].
Як об'єкт соціальних відносин земельна ділянка має такі ознаки:
джерело благ, місце проживання людей, просторовий базис розміщення
виробничих і соціальних об'єктів, основа незалежності країни та інші
[4, с. 79].
До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі
зайняті водними об’єктами, острови та землі, які за основним цільовим
призначенням поділяються на категорії (рис. 2). Категорії земель України
мають особливий правовий режим. Разом з тим, за межами її території
Україна може мати на праві державної власності земельні ділянки,
правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.
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Рис. 2. Поділ землі за основним цільовим призначенням на категорії

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або
користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.
Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі
рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування
відповідно до їх повноважень.
Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої
влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення
про передачу цих земель у власність або надання у користування,
вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або
приймають рішення про створення об’єктів природоохоронного та
історико-культурного призначення. А цільове призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за
ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Сучасна вітчизняна економічна наука сформулювала низку визначень
поняття «ринок землі», кожне з яких втілює різні його сторони. У
визначеннях його сутності провідною є думка, що ринок землі є системою
або певною сукупністю економічних і правових відносин, «які виникають
у процесі обігу землі (купівлі-продажу, оренди, застави, спадкування,
дарування земельних ділянок)» [2, с. 19].
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В економічному аспекті ринок землі є багатогранним поняттям, тому у
визначенні його сутності вживання таких словосполучень, як «сукупність
економічних механізмів», «механізм, який зводить продавця і покупця»,
«визначений набір механізмів» не можна вважати недоцільним так само,
як і обмеженнями у тлумаченні цього терміну [3, с. 23]. На нашу думку, за
допомогою цих визначень науковці виділяють якусь одну грань,
відокремлений блок у всій системі відносин із приводу купівлі-продажу
земельних ділянок. Якщо розглядати, наприклад, земельну ділянку як
об'єкт правових відносин, то в цьому блокові діють конкретні механізми
реалізації суб'єктами земельного ринку своїх прав володіння,
користування і розпорядження земельними ділянками, тобто правові
механізми. Такі ж аргументи можна віднести й до блоку економічних або
організаційних відносин, адже тут зв'язки між суб'єктами земельного
ринку здійснюються вже на основі дії інших механізмів (цінових,
кредитних (іпотечних), механізму оренди землі та ін.).
Отже, літературні джерела не містять повного (цілісного), тим більше
однозначного, визначення категорії «земельні відносини». У більшості
випадків знаходимо його у контексті при розгляді питань власності на
землю, рентних відносин, суспільно-економічних відносин, виробничих
відносин, питань землеустрою і землекористування, управління
земельним фондом тощо. Зміст поняття земельних відносин охоплює
широке коло питань як економічного (виробничого), так і правового
характеру. Не важко помітити, що в основі земельних відносин лежить
категорія власності на землю. Тому зрозуміло, що більшість економістівдослідників тісно пов'язують зміну і розвиток земельних відносин зі
зміною і розвитком суспільно-економічних формацій.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового
господарства визначає нові вимоги до ефективності ведення бізнесу і,
відповідно, потребує новітніх підходів до посилення й збереження
ринкових позицій господарюючих суб’єктів. Надзвичайно важливим, і на
нашу думку, єдиним правильним шляхом для успішної інтеграції
вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності в систему міжнародних
економічних відносин є забезпечення прогресивних технологічних змін та
розроблення принципово нових моделей їх розвитку, що засновані на
інноваційних засадах та передбачають формування дієвого фінансового
механізму реалізації пріоритетів структурно-інноваційної трансформації
економіки. З огляду на це питання фінансового забезпечення інноваційноінвестиційної діяльності підприємницьких структур в умовах нестабільної
економіки України та гострого дефіциту вільних фінансових ресурсів
набувають особливої гостроти і актуальності.
Проведені дослідження свідчать, що питання теорії та практики
інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарської діяльності
та економіки України в цілому є предметом пильної уваги держави (про
що свідчить розроблена та прийнята «Стратегія інноваційного розвитку
України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [8]) і
вітчизняної наукової спільноти. Наукові розробки сучасних дослідників,
зокрема О.О. Кравчуна [2], В.С. Найдюк [3], Ю.О. Олійник [5],
О.І. Шаманської [5] дозволяють більш глибоко зрозуміти сутність,
передумови, сучасні проблеми, напрями стимулювання та перспективи
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Публікації Т.В. Возняк
[1], І.В. Новикової [4], С.В. Онишко [6], Л.Г. Соляник та Г.О. Шевельової
[7] висвітлюють фінансові аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності.
Проте відзначимо доцільність подальших досліджень із цього напряму,
зокрема в частині створення необхідних умов для накопичення і
маневрування фінансовими ресурсами та можливості їх концентрації на
основних напрямках інноваційної політики підприємств.
Під фінансовим забезпеченням інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємства Л.Г. Соляник та Г.О. Шевельова розуміють діяльність з
раціонального використання власних фінансових ресурсів і залучення та
використання оптимального обсягу додаткових фінансових коштів на
здійснення інноваційної діяльності [7, с. 1516].
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Залучені для забезпечення реалізації інвестиційно-інноваційних
програм розвитку підприємства власні і позикові інвестиційні ресурси
повинні повністю задовольняти фінансові потреби на всіх стадіях
життєвого циклу інновацій, а їх структура відповідати обраним схемам
фінансування інноваційних проектів і програм.
При визначенні загальної потреби в інвестиційних ресурсах пропонуємо
виходити з реально необхідного обсягу коштів, які можуть бути
ефективно використані в процесі реалізації проекту інновацій, і
диференціювати розрахунки за окремими стадіями його життєвого циклу,
а також враховувати масштаби проекту. Оскільки значних обсягів
інвестиційних ресурсів потребує інвестиційна стадія, то для визначення
потреби в інвестиційних ресурсах для реалізації великих інноваційних
проектів, що мають доволі високий рівень ризику, слід використовувати
балансовий метод, а для середніх чи невеликих інноваційно-інвестиційних
проектів із середнім рівнем ризику доцільним є використання менш
точного, але найбільш простого методу визначення потреби в
інвестиційних ресурсах – питомої капіталомісткості.
Зауважимо, що при виборі схем фінансування інноваційних проектів і
програм підприємству обов’язково слід ураховувати потенційні можливості
зростання відповідно розробленої фінансової стратегії і особливості
(позитивні і негативні) використання фінансових ресурсів з різних джерел.
Фінансування інноваційних проектів лише за рахунок власних коштів для
підприємства пов’язане з мінімальними ризиком і прибутковістю, залучених
– з високим, а власних і залучених – із середнім рівнем цих показників.
Виходячи з цього рекомендуємо консервативним інвесторам для
фінансування інвестиційних проектів обирати самофінансування,
компромісним – змішане фінансування або акціонування, а агресивним –
кредитування. Загалом при складанні стратегії залучення інвестиційних
ресурсів слід дотримуватися таких основних принципів:

необхідно пристосовуватися до потреб ринку, враховувати його
довготермінову кон’юнктуру, а також власний економічний потенціал і
залежність від надання кредиту.

найбільш ризикові інноваційні проекти мають фінансуватися за
рахунок власних коштів підприємства;

інвестиції з тривалими термінами окупності мають фінансуватися за
рахунок довготермінових коштів (за умови, що не передбачається
суттєвого зростання відсоткових ставок за кредит);

для всіх джерел фінансування необхідно обирати найбільш дешеві
методи інвестування.
Таким чином, сталий економічний розвиток, ринковий потенціал у
діловому співробітництві та здатність суб’єктів господарювання
утримувати високі конкурентні позиції зумовлені можливістю
фінансового забезпечення їх інноваційно-інвестиційної діяльності.
Внесені рекомендації щодо визначення загальної потреби в інвестиційних
ресурсах, вибору схем фінансування інноваційних проектів розвитку
підприємства та принципових засад складання стратегії залучення
інвестиційних ресурсів сприятимуть оптимальному сполученню різних
джерел фінансування та підвищенню ефективності інновацій.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Реалізація підприємством стратегій, спрямованих на зростання або
збереження своїх позицій на ринку як правило, пов’язана з інвестиційною
діяльністю і реалізацією інвестиційних проектів. Ця сфера діяльності є
предметом проектного аналізу, який поєднує інструментарій фінансовоінвестиційного та стратегічного аналізу. Горизонт стратегічного аналізу
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охоплює як правило, довгостроковий період (5-10 років). Тому в
стратегічному аналізі поряд з традиційними підходами щодо оцінки
доцільності реалізації інвестиційних проектів, мають використовуватись і
специфічні підходи:
1. По-перше, аналіз інвестиційних проектів на основі показників EVA
(Economic Value Added) та MVA (Market Value Added) [1, с. 144]. Це
підхід, який дає можливість оцінити ринковий результат від реалізації
інвестиційних проектів та оцінити ступінь відповідності поставленим
стратегічним цілям розвитку підприємства.
2. По-друге, аналіз інвестиційних проектів з урахуванням ризику. Це
підхід, який дає можливість оцінки доцільності реалізації проектів при
зміні окремих параметрів інвестиційного проекту [2, с. 301].
3. По-третє, аналіз інвестиційних проектів на базі ймовірнісних
підходів (методи ланцюгів Маркова і матриць переходу системи), що
дозволяє визначити імовірності отримання очікуваного результату від
інвестування коштів [3, с. 230; 4].
Зосередимось на обґрунтуванні використання першого специфічного
підходу. На теперішній час з урахуванням положень ціннісноорієнтованих
концепцій Раппапорта, Коупленда, Стерна-Стюарта, Левіса в якості
цільових критеріїв розвитку компанії пропонується використання
показників економічної доданої вартості (economic value added – EVA) та
ринкової доданої вартості (market value added-MVA).
Показник економічної доданої вартості дає можливість проаналізувати,
реалізація яких саме інвестиційних проектів сприяє підвищенню ринкової
цінності підприємства і обрахувати цей вплив кількісно.
Економічна додана вартість визначається як різниця між виробничим
результатом проекту (чистим операційним прибутком до виплати
відсотків та після виплати податків) і вартістю інвестованого капіталу.
Загальновживана формула розрахунку EVA має такий вигляд:
EVA=NOPAT-WACC*C,

(1.1)

де NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) – чистий операційний
прибуток після сплати податків, але до сплати відсотків; WACC –
середньозважена вартість капіталу; С – вартісна оцінка капіталу, що
визначається як різниця між сукупною вартістю активів і
короткотерміновими зобов’язаннями (окрім тих, за якими сплачуються
відсотки).
Даний підхід дає можливість виділити три основних способи зростання
показника економічної доданої вартості, які можуть використовуватись на
підприємстві:

Збільшення операційного результату при постійних витратах на
залучення капіталу;

Додаткове інвестування в проекти, доходність яких більша за
вартість витрат на залучення капіталу;

Вивільнення капіталу, що вкладений в діяльність або майно, дохід
від яких не покриває витрат на залучення капіталу.
Показник EVA може розглядатись як індикатор якості стратегічних
інвестиційних рішень на підприємстві. Його постійна додатня величина
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свідчить про збільшення вартості компанії чи окремого стратегічного
господарського підрозділу, а від’ємна відповідно про зменшення вартості.
Звідси можна зробити висновок, що показник EVA тісно пов’язаний з
категорією ринкової доданої вартості (market value added-MVA). Ринкова
додана вартість показує додатково створену ринкову вартість
підприємства (або вартість власного капіталу компанії). Взаємозв’язок
показників ринкової вартості підприємства, MVA та EVA графічно
зображено на рисунку 1.

Рис. 1. Взаэмозв’язок показників ринкової вартості підприємства
та економічної доданої вартості [1, с. 162]

При розрахунку цього показника можна, з нашої точки зору, визначити
методичні особливості його обчислення для підприємств різних
організаційно-правових форм функціонування.
Так, для акціонерних компаній показник ринкової доданої вартості
може визначатися з урахуванням ринкового курсу акцій наступним чином:
MVA=(РКА *КА )+ПКБО -ІК,

(1.2)

де РВп – ринкова вартість підприємства, РКА- ринковий курс акцій, Ка –
кількість акцій, що знаходиться в обігу, ПКбо – балансова оцінка вартості
позикового капіталу, ІК – величина інвестованого в майно капіталу
підприємства.
Для підприємств, які функціонують в інших організаційно-правових
формах, ніж акціонерні товариства, величина MVA визначається як
сумарна приведена вартість майбутніх EVA (див. формулу 1.3):
∑

(

)

,

(1.3)

Аналіз інвестиційних проектів на основі показника EVA може
виступати як альтернатива їх традиційному аналізу за допомогою NPV. Це
означає, що обґрунтування рішень щодо доцільності реалізації проекту
побудовані на обрахунку EVA чи NPV, повинні співпадати. Але на
противагу NPV, визначення EVA проекту дає можливість визначити
внесок останнього в ринкову цінність підприємства, що відповідає
визначенню стандарту Р2М, згідно з яким «проект – це зобов'язання
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створити цінність, яка має бути утворена у певний період, у межах
узгодженого часу, ресурсів і умов експлуатації» [5, с. 18].
Таким чином перевагами використання EVA в якості цільового
показника діяльності підприємства є наступні моменти:
 У стратегічному управлінні критерій EVA може застосовуватись у
комбінації з такими поширеними інструментами стратегічного аналізу як
матриця Бостонської консалтингової групи, матриця ринкової
привабливості і конкурентних позицій та ін.
 Існує також можливість інтегрування EVA у фінансову перспективу
ВSС (Balanced Score Card), що дозволяє перетворити збалансовану
систему показників у систему з чітко окресленим цільовим орієнтиром і
створює підґрунтя для успішного процесу реалізації стратегії розвитку
підприємства.
 Його можна використовувати для оцінки економічної ефективності
як оперативних заходів, так і стратегічних інвестиційних проектів та
програм.
 Простота і логічність розрахунку, що дає можливість його
застосування в різних функціональних сферах та на різних рівнях
управління (н-д, сфері планування та побудови звітності, сфері
стимулювання менеджерів, комунікаціях). Так само, як інші фінансові
показники, EVA в процесі аналізу можна «розкласти» на декілька частин,
які разом складають загальну величину. Ця особливість дозволяє
«прив’язати» створення вартості до певних груп людей або підрозділів і,
таким чином, отримати певний критерій для диференціювання винагороди
за працю в межах компанії.
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Інвестиції відіграють вагому роль для розвитку будь-якої країни,
особливо гостро це можна відчути у період економічної кризи. Економіка
нашої держави, на жаль, не може забезпечити належного рівня
інвестиційної активності. Проблема інвестування досить гостро стоїть у
більшості країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною.
За умови гострої нестачі власних економічних ресурсів, у першу чергу,
фінансових, необхідних для відновлення національного виробництва,
стабільного економічного розвитку країни, проведення структурної
перебудови та розв’язання проблем інтеграції України в світові
економічні системи, важливого значення набувають питання залучення
зовнішніх джерел фінансування.
Дослідження проблематики іноземних інвестицій закордоном займалися
такі вчені, як Борсук Р, Разін А., Брігхем Є., Фішер П. Серед вітчизняних
вчених, які проводили дослідження щодо питань інвестування, можна
виділити: Пересаду А., Коваленко Ю., Філіпенка А., Лук`яненка Д.,
Бойко Є., Волошина В., Мозгового О. та інших вчених.
Термін «іноземні інвестиції», як економічне явище, яке здавна
привертало і привертає увагу вчених-економістів, неоднозначно та
різнобічно тлумачиться у літературних джерелах. Найприйнятнішим
визначенням терміну «іноземні інвестиції», є визначення, яке дано в
Законі України «Про режим іноземного інвестування»: «Іноземні
інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти
інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту» [3].
Підсумовуючи результати досліджень літературних джерел, визначення
іноземних інвестицій можна сформулювати так: іноземні інвестиції – це
грошові кошти, цінні папери, майно та майнові права, результати
інтелектуальної діяльності, інші цінності, передбачені чинним
законодавством, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти
інвестиційної діяльності, які не заборонені законом, з метою отримання
прибутку або досягнення соціального ефекту.
Інвестиційний розвиток України відбувається під впливом як
внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Наша країна позиціонує себе як
повноправний суб’єкт міжнародних економічних відносин, тому приймає
правила та принципи інвестування, визначені міжнародними
організаціями та задекларовані в міжнародних дво- та багатосторонніх
угодах. Незважаючи на потрясіння в світовій фінансовій системі, Україна
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продовжує свою інвестиційну активність. У 2013 р. в економіку України
іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг унесених з початку
інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013 р. становив 54462,4 млн.дол.
США, що на 8,2% більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в
розрахунку на одну особу населення складає 1199,3 дол.
В останні роки спостерігається зниження обсягу залучених іноземних
інвестицій у економіку країни, за офіційними даними Державного
комітету статистики України, скорочення надходжень іноземних
інвестицій становило 7,2% обсягів 2013 року, що спричинено рядом
проблем. Основними з них є: неналежно розвинений механізм захисту
прав власності; несприятливий фіскальний простір; низька ефективність
ринків товарів і послуг тощо. Зниження обсягу залученого іноземного
капіталу потрібно припинити, а для цього потрібно зробити багато нового.
Бо саме за допомогою інвестицій відбувається не тільки піднесення
економіки, а у результаті і підвищення добробуту населення.
Виділяють наступні позитивні ефекти від залучення іноземних
інвестицій:
- модернізація – залучення за допомогою іноземних інвестицій світових
моделей виробничих технологій і організації праці, які в результаті
можуть бути використані на вітчизняних підприємствах;
- збільшення обсягів виробництва;
- ключовий фактор в умовах існуючої економічної кризи;
- позитивний вплив на платіжний баланс;
- підвищення рівня ринкової конкуренції.
Найбільшу частку іноземних інвестицій було вкладено у
промисловість – приблизно 50,8% загального припливу коштів
акціонерного капіталу (2136,8 млн.дол., що майже що майже вдвічі більше
порівняно з 2013 роком). Пріоритетними для іноземних інвесторів
залишаються посередницькі сектори економіки. За останні роки значна
частина всього обсягу прямих іноземних інвестицій спрямовуються у
фінансовий сектор (станом на 01.07.2014 р. частка іноземних інвестицій
становить 31,2%). Лідером по залученню іноземного акціонерного
капіталу є м. Київ, на господарчих суб’єктів якого припадає 49,5%
(22733,0 млн. дол.), що викликає величезні диспропорції у економічному
розвитку регіонів і є неприпустимим,оскільки викликає значні
диспропорції у розвитку регіонів. Зрозуміло, що велика компанія для
підвищення ділової активності реєструє власну організацію в столиці.
Така концентрація капіталів лишає іноземних інвестицій такі перспективні
області як Тернопільська – 56,4 млн. дол. (0,1%), Чернівецька –
68,7 млн. дол. (0,1%); Кіровоградська та Чернігівська області з
показниками 87,4 млн. дол. та 103,8 млн. дол. відповідно.
Привабливість прямих іноземних інвестицій зумовлена наступним:
- імпорт прямих інвестицій веде до збільшення виробничих
потужностей та ресурсів;
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- сприяє поширенню передової технології і управлінського досвіду,
підвищенню кваліфікації трудових ресурсів;
- з’являються не тільки нові матеріальні та фінансові ресурси, а й
мобілізуються і більш продуктивно використовуються вже наявні ресурси;
- прямі інвестиції сприяють розвитку національної науково-дослідної
бази;
- стимулюється конкуренція;
- підвищується попит та ціни на національні фактори виробництва;
- збільшуються надходження у вигляді податків на діяльність
міжнародних спільних підприємств;
- в умовах слабкого контролю за використанням державних позик
інвестиційний ризик переноситься на іноземних інвесторів, які самостійно
вирішують проблему самоокупності.
Ефективно використані в перехідних економіках прямі іноземні
інвестиції можуть стати найважливішим фактором прискорення темпів
економічного зростання, оптимізації економічної структури, підвищення
конкурентоспроможності продукції й країни в цілому, становлення нової
інституціональної структури ринкової економіки [1].
Без інвестицій неможливе створення капіталу, забезпечення
конкурентоздатності товаровиробників на зовнішніх і внутрішніх ринках.
Світовий досвід показує, що залучення іноземного капіталу у вигляді
прямих інвестицій має низку суттєвих переваг для приймаючої країни
порівняно з іншими формами економічного співробітництва. Прямі
іноземні інвестиції є способом підвищення продуктивності й
технологічного рівня вітчизняних підприємств [2].
Порівнюючи два останні роки можна спостерігати тенденцію
зменшення надходжень від прямих іноземних інвестицій. Так за даними
офіційного сайту Держкомстату приріст прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) за січень – березень 2014 р. склав 736,6 млн. дол. США (торік
846,9 млн.дол.). Найбільші країни інвестори на січень – березень
2014 року: Кіпр – 17692,2 млн. дол. (31,8%); Німеччина – 6124,0 млн. дол.
(11,0%); Нідерланди – 5260,8 млн. дол. (9,4%); Російська федерація –
3814,8 млн. дол. (6,8%) [1].
Отже, збільшення обсягу іноземного капіталу за рахунок іноземних
інвестицій є позитивним явищем як для країни у яку надходять кошти
(підвищення економічного розвитку), так і для іноземного інвестора
(додатковий прибуток). Завданням держави на даному етапі є: створення
сприятливого бізнес – клімату для припливу іноземних інвестицій в різні
галузі економіки, організувати різноманітні структури підтримки
іноземного інвестування. Стимулювання іноземних інвестицій є одним із
основних пріоритетів сучасної економічної політики. В посткризовому
періоді, не враховуючи кредитів Міжнародного валютного фонду,
іноземні інвестиції стають основним джерелом валютних та фінансових
вливань. Оскільки на відміну від кредитів інвестицій не стають
фінансовим тягарем, тобто сумою коштів яку потрібно повернути і на яку
наростають відсотки. Іноземні інвестиції справляють відчутний вплив на
економіку України у виробництві, зайнятості, доходах, цінах, експорті,
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імпорті, платіжному балансі, економічному зростанні та загальному
добробуті населення країни.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПАСІВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЇХ ЗАКУПІВЛЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оптимізацію запасів мінеральних добрив у сільськогосподарських
підприємствах, з нашого погляду, слід здійснювати у процесі
стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив, що,
враховуючи викладене у [1, с. 420–428], має складатися з наступних етапів
(табл. 1).
На першому етапі стратегічного управління закупівлями мінеральних
добрив визначається його мета й цілі. Очевидно, що нарощувати прибуток
у
рослинництві
за
рахунок
збільшення
врожайності
сільськогосподарських культур завдяки закупівлі й внесенню більших
обсягів мінеральних добрив можливо лише до досягнення науковообґрунтованих нормативів внесення останніх. Мінімізуючи витрати на
закупку необхідного обсягу мінеральних добрив і їх зберігання, можна
забезпечити зростання прибутку підприємства.
Тому за мету стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив
доцільно обрати мінімізацію витрат на придбання та зберігання
мінеральних добрив. При цьому цілями стратегічного управління
закупівлями мінеральних добрив, на нашу думку, є: задоволення
виробничих потреб в азотних, фосфорних і калійних добривах; мінімізація
витрат при закупівлі та зберіганні азотних, фосфорних і калійних добрив.
Тактичними цілями стратегічного управління закупівлями мінеральних
добрив, з нашого погляду, є:
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- визначення потреби в азотних, фосфорних і калійних добривах;
- забезпечення зберігання мінеральних добрив власними складськими
площами, мінімізуючи витрати на зберігання;
- забезпечення зберігання мінеральних добрив на складах інших
суб’єктів господарювання, мінімізуючи витрати на зберігання;
- збільшення обсягів зберігання мінеральних добрив (враховуючи
гарантійний термін зберігання азотних, фосфорних і калійних добрив)
через їх закупівлю у період найнижчих цін.
Таблиця 1
Процес стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив
у сільськогосподарських підприємствах
Етап
Підетапи
1. Визначення мети 1.1. Визначення мети стратегічного управління
й цілей
закупівлями мінеральних добрив
стратегічного
1.2. Визначення цілей стратегічного управління
управління
закупівлями мінеральних добрив
закупівлями
1.3. Визначення тактичних цілей стратегічного
мінеральних добрив управління закупівлями мінеральних добрив
2. Стратегічний
2.1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього
аналіз
середовища, діагноз сильних і слабких сторін,
внутрішнього і
можливостей і загроз підприємства
зовнішнього
2.2. Прогнозування змін у внутрішньому і
середовища
зовнішньому середовищі підприємства
підприємства щодо 2.3. Уточнення (коригування) мети та цілей
закупівель
стратегічного управління закупівлями
мінеральних добрив мінеральних добрив
3.1. Аналіз існуючих закупівельних стратегій на
3. Вибір стратегії
можливість використання для закупівель
закупівель
мінеральних добрив
мінеральних добрив 3.2. Вибір і обґрунтування стратегії закупівель
мінеральних добрив
4. Управління
4.1. Планування реалізації стратегії
реалізацією
4.2. Мотивація реалізації стратегії
стратегії закупівель
4.3. Контроль реалізації стратегії
мінеральних добрив
5. Оцінка
5.1. Оцінка досягнення мети та цілей стратегічного
результатів
управління закупівлями мінеральних добрив
стратегічного
5.2. Оцінка ефективності стратегії закупівель
управління
мінеральних добрив
закупівлями
5.3. Визначення необхідності коригування
мінеральних добрив стратегії закупівель мінеральних добрив
Джерело: власна розробка
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Другий етап стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив
передбачає стратегічний аналіз ситуації у внутрішньому та зовнішньому
середовищі підприємства (з відповідними підетапами).
Третій етап стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив
передбачає вибір стратегії закупівель мінеральних добрив. На підетапі 3.1
аналізуються стратегії закупок на можливість їх використання для
закупівлі мінеральних добрив. Опрацьовані нами стратегії закупівель
мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах подано в
табл. 2.
Таблиця 2
Стратегії закупівель мінеральних добрив
у сільськогосподарських підприємствах
Стратегія
Зміст стратегії
Регіонального
Закупівля мінеральних добрив як на внутрішньому, так
джерела
і зовнішньому ринках
постачання
Єдиного
Закупівля азотних, фосфорних і калійних добрив у
джерела
одного постачальника
постачання
Модульного
Закупівля азотних, фосфорних і калійних добрив у
джерела
вигляді тукосумішей
постачання
Визначення обмежень для закупівель мінеральних
Визначення
добрив (рівень цін на мінеральні добрива, потреба в
обмежуючих
мінеральних добривах, площа складів для зберігання
факторів та
мінеральних добрив, вартість зберігання мінеральних
управління
добрив, гарантійний термін зберігання мінеральних
ними
добрив тощо) та управління цими обмеженнями
Закупівля мінеральних добрив для формування їх
максимальних запасів. Передбачається постійний
Обачливості
контроль за тривалістю зберігання мінеральних добрив
із метою недопущення втрати їх агрохімічної
придатності через тривале зберігання
Закупівля мінеральних добрив із урахуванням
створення їх додаткового резерву на випадок
збільшення посівних площ, зміни структури посівів.
Додаткового
Передбачається постійний контроль за тривалістю
резерву
зберігання мінеральних добрив із метою недопущення
втрати їх агрохімічної придатності через тривале
зберігання
Закупівля та постачання мінеральних добрив у
Точно-вчасно
визначений термін їх внесення
Джерело: власна розробка
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На підетапі 3.2 здійснюється вибір та обґрунтування стратегії закупівель
мінеральних добрив. Із розглянутих у табл. 2 стратегій реалізацію обраної
мети й досягнення поставлених цілей стратегічного управління
закупівлями мінеральних добрив, з нашого погляду, може забезпечити
стратегія визначення обмежуючих факторів та управління ними.
Четвертий етап стратегічного управління закупівлями мінеральних
добрив передбачає управління реалізацією стратегії закупівель
мінеральних добрив. На підетапі 4.1 розробляється план реалізації обраної
стратегії закупівель мінеральних добрив.
Реалізацію стратегії визначення обмежуючих факторів та управління
ними здійснено шляхом формування моделі мінімізації витрат на
придбання та зберігання мінеральних добрив із урахуванням динаміки цін
і гарантійного терміну зберігання мінеральних добрив. Опрацьована
цільова функція (Сmin) передбачає мінімізацію витрат на придбання та
зберігання азотних, фосфорних і калійних добрив:
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де РNі, РРі, РКі – ціна придбання відповідно азотних, фосфорних і
калійних добрив в і-му місяці, грн/т;
N
N
, х ПР
, х КПРі – обсяг закупівлі відповідно азотних, фосфорних і
х ПР
і
і
калійних добрив в і-му місяці, т;
N
х ЗАП
х РЗАПі 1 , х КЗАПі 1 – обсяг запасу відповідно азотних, фосфорних і
і 1 ,
калійних добрив на складі в попередньому до і-го місяця, т;
х ВNі , х РВі , х КВі – обсяг використання відповідно азотних, фосфорних і
калійних добрив в і-му місяці, т;
V – вартість зберігання мінеральних добрив за місяць, грн/т;
N
х ЗАП
, х РЗАП , х КЗАП – початковий запас відповідно азотних, фосфорних і
калійних добрив, т;
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0

0



– обсяг запасу відповідно азотних, фосфорних і калійних
добрив в і-му місяці, т;
М – місткість складу, т;
Аі – необхідний обсяг внесення азотних, фосфорних і калійних добрив в
окремому місяці.
Функція опрацьовується за умови невід’ємності змінних.
При формуванні системи мотивації реалізації стратегії (підетап 4.2)
мотивами реалізації стратегії визначення обмежуючих факторів та
управління ними можуть бути матеріальні винагороди та додаткові пільги.
Контроль реалізації стратегії визначення обмежуючих факторів та
управління ними (підетап 4.3) має включати такі його види щодо
закупівель мінеральних добрив: вхідний, поточний і наступний.
На п’ятому, заключному, етапі стратегічного управління закупівлями
мінеральних добрив проводиться оцінка результатів стратегічного управління
закупівлями мінеральних добрив на сільськогосподарському підприємстві.
Оцінка ефективності стратегічного управління закупівлями мінеральних
добрив, на нашу думку, має проводитись шляхом порівняння: фактичного
прибутку та прибутку, що буде отриманий у разі реалізації стратегії;
фактичних витрат і витрат за умови реалізації стратегії. Слід зазначити, що
коригування стратегії закупівель мінеральних добрив необхідне за умови
повного недосягнення мети й цілей, відсутності чи низької ефективності
стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив.
Отже, для оптимізації запасів мінеральних добрив процес стратегічного
управління їх закупівлями у сільськогосподарських підприємствах має
включати: визначення мети й цілей стратегічного управління закупівлями
мінеральних добрив; стратегічний аналіз внутрішнього і зовнішнього
середовища підприємства щодо закупівель мінеральних добрив; вибір
стратегії їх закупівель; управління реалізацією стратегії закупівель
мінеральних добрив; оцінку результатів стратегічного управління
закупівлями мінеральних добрив.
N
Р
К
х ЗАП
і , х ЗАПі , х ЗАПі
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Національний університет державної податкової служби України,
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Сучасний етап розвитку України не характеризується стабілізацією і
зростанням
соціально-економічних
перетворень,
найважливішим
напрямком яких є інноваційна діяльність. Створення сприятливих умов
для неї служить найважливішим компонентом економічної стратегії
державного управління.
Необхідно відзначити, що в науково-технічній сфері України є значні
наукові та технологічні досягнення, унікальна науково-виробнича база та
висококваліфіковані кадри. Тим не менше, Україна відстає за показниками
розвитку інноваційної діяльності від зарубіжних країн.
Існуючі проблеми в інноваційній сфері України певною мірою можуть
бути вирішені за допомогою податкового регулювання та стимулювання,
які неможливі без грамотно побудованої податкової політики держави,
формованої і реалізованої в системі стратегічних економічних
перетворень. Відповідно необхідно дослідження теоретичних аспектів і
застосування на практиці новаторських положень податкової політики,
спрямованої на регулювання і стимулювання інноваційної діяльності в
сучасній Україні.
Виходом зі сформованої ситуації постає необхідність в орієнтації
підприємств на інноваційний шлях розвитку і досягнення оптимальної
величини податкового тягаря.
Актуальність теми дослідження обумовлена також практикою
останніх років, яка показала безперспективність епізодичного уваги до
податкової політики, спрямованої на стимулювання інноваційної
діяльності з боку держави і в недостатній мірі пропрацьованість
існуючого податкове законодавства, що не дозволяє повною мірою
використовувати такий серйозний інструмент державного управління
економікою, як податки.
Таким чином, дослідження заявленої теми обумовлено назрілою
необхідністю розробки теоретико-методологічних основ переходу до
інноваційно-орієнтованої податкової системи в Україні з урахуванням її
національних особливостей та практики високорозвинених західних країн,
тим самим підтверджується актуальність теми.
Активізація інноваційної діяльності в Україні неможлива без зміни
податкової політики, яка сприяє модернізації економіки за допомогою
введення в практику нових інструментів мотивації інноваційного
розвитку: синтезу нового спеціального податкового режиму для суб'єктів
малого та середнього інноваційного бізнесу та знижки з податку на
прибуток для великих інноваційних підприємств.
318

Сучасна модель оподаткування інноваційної діяльності в Україні
характеризується відсутністю в Податковому кодексі України ряду
ключових дефініцій, що породжує суперечності і суперечки у відносинах
застосування існуючих податкових інструментів діють в рамках
податкової системи. Основною проблемою є переважне закріплення
податкових преференції для великих суб'єктів інноваційної діяльності, які
застосовують загальну систему оподаткування, в той час як суб'єкти
малого та середнього підприємництва з практики пільгування
інноваційної діяльності виключені. Подібний дискримінаційний підхід
суперечить концепції проведення податкової політики як комплексного
триєдності соціально-економічної, технологічної та правової систем.
Аналіз існуючого Податкового кодексу показав, що найбільш
перспективним інструментом модернізації податкової системи в частині
активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств малих і
середніх форм є виділення спеціального податкового режиму «система
оподаткування при здійсненні інноваційної діяльності», за допомогою
якого досягається активізація та інтенсифікація інноваційної діяльності
малих і середніх суб'єктів, що здійснюють інноваційну діяльність при
максимальному спрощенні процедурних і регуляційних механізмів
впровадження нової податкової практики.
Аналіз успішних зарубіжних практик впровадження інновацій в
порівняльному аналізі з вітчизняною практикою показав значні
відмінності стимулювання впроваджувальної та інноваційної діяльності
[1]. Основним вузьким місцем є системний дисбаланс між функціями
податкових
органів
як
органу
податкового
адміністрування,
переслідуючих фіскально-контролюючу функцію, та стимулюючої
функції податкової політики, як такої, покликаної забезпечувати зниження
податкового тягаря на інноваційно орієнтовані підприємства.
Отже, враховуючи групу проблем, в числі яких мала кількість
податкових пільг і труднощів їх застосування, та беручи до уваги високий
рівень ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності за
кордоном, позитивний досвід якого необхідно впровадити у вітчизняну
практику, найбільш перспективним інструментом формування пільгового
оподаткування в системі великих інноваційних підприємств можна
визнати податкові знижки з податку на прибуток.
Список використаної літератури:
1. Беланенко Д.М. Особенности налогового регулирования инновационной
деятельности за рубежом // Сборник научных работ аспирантов, соискателей и
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ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ
Особливості функціонування ринку банківського кредиту в Україні
визначаються характером макроекономічних змін, закономірностями
розвитку світового фінансового ринку, а також традиційною системою
грошових відносин, що сформувалась у процесі становлення ринкового
типу економіки. Перш ніж розглянути основні тенденції ринку
банківського кредиту, необхідно охарактеризувати рівень стійкості
банківської системи, що визначає її здатність до забезпечення економіки
необхідними кредитними ресурсами і спроможність ефективно
виконувати функції, у тому числі в кризових умовах. Так, за багатьма
показниками оцінки можна говорити про недостатній рівень її
стабільності (див. табл. 1.), а саме: а) у 2014 році відновився відтік вкладів
населення з депозитних рахунків (у національній валюті темп росту за рік
77,9%, в іноземній валюті у доларовому еквіваленті – 59,7%), ці тенденції
продовжились у 2015 р., так на кінець 3 кв. темп росту за депозитами
домогосподарств у національній валюті становив 88,3%; б) про
недостатній рівень довіри до національної валюти також свідчить значний
рівень доларизації депозитного портфеля банків (протягом 2007 – 3 кв.
2015 рр. частка зобов’язань в іноземній валюті у сукупних зобов’язаннях
банківських установ в середньому становила 51,1%, у 2008 р. – 59,1%,
2014 р. – 49,3%, за 3 кв. 2015 р. – 52,6%); в) значний рівень доларизації
кредитів (протягом аналізованого періоду цей показник в середньому
становив 47,7%); г) зростання кількості проблемних банків (кількість
банків, що мають ліцензію скоротилась протягом 2014 р. з 179 до
162 установ, протягом трьох кварталів 2015 р. до 130 установ);
д) недостатня капіталізація банківської системи, так співвідношення
регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів знизилося з
18,26% у 2013 р. до 15,6% у 2014 р., і 7,09% у 3 кв. 2015 р. (водночас
відповідно до вимог НБУ рівень адекватності капіталу повинен бути не
менше 10%); е) зростання частки проблемних кредитів (співвідношення
недіючих кредитів до сукупних валових кредитів збільшилось з 12,89% у
2013 р. до 18,98% у 2014 р., і 25,6% у 3 кв. 2015 р.); ж) розбалансованість
валютного ринку та девальваційний тиск на національну валюту
(офіційний курс гривні до дол. США знизився протягом 2014 р. з 799,3 до
1576,86, і до 2152,75 у 3 кв. 2015 р.), множинність та висока волатильність
обмінних валютних курсів тощо.
320

Звичайно всі ці явища відбуваються під впливом суттєвого погіршення
економічної ситуації в 2014-2015 рр., що було обумовлено військовими
діями на сході України та низьким зовнішнім попитом на фоні
накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки, зниженням
купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних
доходів їх, погіршенням фінансових результатів діяльності підприємств,
звуженням кредитної активності, скороченням державного фінансування
та високим рівнем невизначеності.
Аналіз даних НБУ щодо активів банків, кредитів, наданих депозитними
корпораціями,
дає
можливість
визначити
основні
тенденції
функціонування ринку банківського кредиту. Так, за період з 2007 по
2014 роки на кредитному ринку спостерігався поступальний розвиток
щодо збільшення обсягів (окрім 2009 року), а також прямий взаємозв’язок
обсягів кредитування та виробництва (кореляція дорівнює 0,9498).
Кризові 2008-2009 рр. та 2013-2014 рр. характеризуються перевищенням
темпу приросту активів, а також темпу приросту кредитів наданих над
темпом приросту ВВП. У той же час певне уповільнення розвитку
банківської системи, а також стабілізація економічної ситуації протягом
2010-2012 рр. призвели до збільшення темпів приросту ВВП над
активними операціями банків у цей період. Аналіз темпів приросту
кредитів і темпами приросту активів банків дає можливість говорити про
нестабільність та високу їх волатильність (темп зростання кредитного
портфелю становив у 2007 р. – 74,1%, 2010 р. – 1,3%, 2014 р. – 12,1%, 3 кв.
2015 р. – «-»3,3%).
Таблиця 1

2015**
7,09
54,85

130

2014
15,6
47,77

162

2013
18,26
34,72

179

2012
18,06
37,66

175

2011
18,90
42,13

176

2010
20,83
48,23

176

2009
18,08
52,59

182

2008
184
14,01
60,32

175
13,92

Кількість банків, які
мають банківську
ліцензію (на кінець
періоду)
Cпіввідношення
регулятивного капіталу до зважених за
ризиком активів
(Н2)
Cпіввідношення
кредитів в іноземній
валюті до сукупних
валових кредитів, %

51,45

Показник

2007

Основні показники діяльності банківської
системи України у 2007-2015 рр.
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52,55
25,58
17,58
16,86

80,25

47,10

71,91

0,967

986751

1,03

156797
3

49,27
18,98
1,08
102066
7
1,121
65,15
53,69
76,31
20,69
17,32

Джерело: розраховано та складено автором самостійно за даними: [1]
** за 9 місяців 2015 р.
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152081
7

43,25
12,89
1,11
21,25
16,79

75,97

66,18

62,16

1,117

910782

140868
8

49,22
16,54
23,02
18,61

74,27

63,25

58,03

1,017

815142

1,05

126966
3

49,76
14,73
25,10
20,74

71,78

59,69

61,68

1,094

801809

1,11

121154
0

51,25
15,27
28,59
23,45

68,36

53,97

67,69

1,013

732823

1,09

109024
8

55,83
13,70
33,35
26,63

63,90

49,15

79,19

0,985

723295

1,03

100162
6

59,04
3,88
969264
1,57
734022
1,720
77,42
40,90
60,44

49,77
48,12
619004
1,76
426867
1,741

38,21

Питома вага
кредитів, наданих
нефінансовим
корпораціям серед
кредитів наданих
резидентам, %
Питома вага кредитів наданих
домогосподарствам,
%
Питома вага
кредитів наданих на
інвестиційні
потреби, %

24,38

Питома вага
кредитів, наданих в
нац. валюті, %

59,23

Кред. портфель/
ВВП, %

50,09

Темп приросту
кредитів

61,02

Кредити надані
резидентам,
млн.грн.

37,57

Темп приросту
активів банків

20,75

Cпіввідношення
зобов’язань в
іноземній валюті до
сукупних
зобов’язань, %
Cпіввідношення
недіючих кредитів
до сукупних
валових кредитів, %
Активи банків,
млн.грн (не
скориговані на
резерви)

Закінчення таблиці 1

Зрештою найбільше падіння по вище зазначеним показникам
спостерігається у 2009 році: відбулося скорочення загального обсягу ВВП
і кредитного портфелю банків, тільки по загальним активам банків
приріст становив 1,033 рази, водночас по ВВП – 0,96, кредитному
портфелю – 0,98. Окрім того, протягом 2010-2013 рр. на ринку
банківського кредиту спостерігалось постійне зниження обсягів кредитів,
наданих суб’єктам господарювання на інвестиційні потреби (питома вага
інвестиційних кредитів у кредитному портфелі банків скоротилась з
26,63% у 2009 р. до 16,8% у 2013 р.). Переоцінка вартості кредитів
наданих в іноземній валюті у 2014 р. призвела до певного збільшення
обсягів інвестиційних кредитів до 176803,06 млн. грн., проте їх питома
вага в кредитному портфелі залишається на вкрай низькому рівні – 17,32%
(станом на початок жовтня 2015 р. – 16,9%). Отже, існує різновекторність
в інтересах банків та потребах реального сектору економіки, який у
нинішній кризовій ситуації як ніколи потребує інвестиційних ресурсів.
Впродовж 2007-2008 рр. на кредитному ринку також можна відмітити
значне перевищення темпів зростання кредитів, наданих банками
домашнім господарствам, над темпами зростання кредитів, наданих
нефінансовм корпораціям, унаслідок чого їх співвідношення станом на
початок 2009 р. становило 38,21% до 60,44%. У той же час для
стимулювання споживчого попиту банківський сектор активно задіяв
ресурси нерезидентів – шляхом запозичень на зовнішньому ринку (питома
вага зобов’язань перед нерезидентами депозитних корпорацій до їх чистих
активів з 2005 по 2008 рр. підвищилась з 12,4% до 30,7%). Поступова
переорієнтація кредитної діяльності банків на корпоративний сектор
почалась з 2010 р., так на кінець 2014 р. зазначене вище співвідношення
було: 20,69% до 76,3%. Відповідно період активного росту кредитування
2005-2008 рр. характеризувався стимулюванням банками споживчого
попиту домогосподарств і загостренням проблем неефективного
перерозподілу кредитних вкладень за секторами економіки.
У цілому скорочення кредитної активності банків протягом кризових
періодів було зумовлено як факторами попиту (зменшення кількості
надійних позичальників в умовах зниження економічної активності,
підвищення ризикованості кредитних вкладень), так і пропозиції (з огляду
на скорочення ресурсної бази банків). Безпосередньо протягом 2014 р.
темп приросту кредитів становив 12,1%, проте можна спрогнозувати, що
це збільшення відбулося за рахунок переоцінки доларових кредитів,
оскільки залишок банківських кредитів наданих в гривнях станом на
кінець року скоротився на 54789 млн. грн. (на 9,1% за рік). Також, за
даними НБУ протягом 2014 р. темп зростання кредитів в іноземній валюті
в доларовому еквіваленті становив 77,9%, а в гривневому – 91,4%, що
підтверджує наше припущення. Водночас протягом 2008, 2009, 2014 років
спостерігалось помітне підвищення показника співвідношення кредитів,
наданих банками, до ВВП, що зумовлено значним падінням останнього та
переоцінкою вартості кредитів. Впродовж 2007-2014 рр. середнє значення
даного показника становило 63,7%, що є недостатнім порівняно з
розвиненими країнами (Японія – 133%, Західна Європа – 130%, інші
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розвинені країни – 118%, КНР – 141%) [2, с. 19]. Недостатня глибина
фінансового ринку свідчить про дефіцит фінансових ресурсів і
незадоволений попит суб’єктів господарювання на кредити.
Проведений аналіз ринку банківського кредиту станом на початок 2009
та 2015 років також засвідчив зниження рівня конкуренції та посилення
процесів концентрації. Лідером протягом аналізованого періоду
залишається ПАТ «Приватбанк» (його доля на кредитному ринку зросла з
9,8% до 18,4%). До трійки банків – лідерів станом на початок 2015 р.
входили ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та
АТ «Ощадбанк», їх частка на ринку становила 32,36% ринку.
Враховуючи, що станом на 01.01.2015 р. за обсягами наданих кредитів на
п’ять банків-лідерів припадало 41,9% ринку, а на десять банків – 59,6%
(загальною вартістю наданих кредитів 520,77 млрд. грн.), його можна
віднести до олігополістичного типу, якому притаманні бар’єри входження
на ринок, завищені ціни, тенденції до отримання економічних
надприбутків.
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Актуальність процесу кредитування, зокрема в Україні, зростає з
кожним роком, тому що у підприємств усіх форм власності все частіше
виникає потреба залучення позикових коштів, тобто кредиту, для
здійснення своєї діяльності та отримання прибутку. І хоча за останні
десятиріччя система кредитування в Україні пройшла значний шлях
розвитку, треба зазначити, що вітчизняний банківський сектор має певні
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проблеми, причиною чого є як дії органів державної влади та
загальноекономічні проблеми, так і діяльність самих банківських установ.
Поєднання комерційних інтересів банків з інтересами суспільства
вимагають розробки нового підходу до кредитування.
Тому метою даного дослідження є розгляд особливостей розвитку
банківського кредитування підприємств, а також шляхи його
вдосконалення.
Останнім часом в системі кредитування в Україні відбулися зміни, які
торкнулися не тільки філософії банківської справи, але й технології
кредитних операцій. Поєднання комерційних інтересів банків з інтересами
суспільства вимагають розробки нового підходу до кредитування, зовсім
іншого методу надання позичок.
Різні аспекти теорії і практики банківського кредитування підприємств
широко вивчені в роботах таких науковців як: А. Архипова,
Р. Бєлоглазової,
Н. Голощапова,
Е. Данилова,
Е.
Жукова,
А. Казимагомедова, Н. Каурова, А. Ковальова, С. Корнієнка, Р. Коробова,
Л.
Кроливецкої,
Ю.
Крупнова,
Л. Максимова,
Б. Панченка,
Д. Парфьонова, В. Поляченко, С. Потєхіна, В. Сенчагова, П. Тележникова
та інших. Проте проблема розвитку банківського кредитування
підприємств на сучасному етапі розвитку банківської системи України
залишається актуальною і потребує нових розробок.
В умовах сучасної економіки банківський кредит об'єктивно
необхідний. Потреба в ньому обумовлена дією економічних законів,
наявністю товарно-грошових відносин і державною політикою,
спрямованою на підтримку і стимулювання різних секторів економіки.
Збереження інтересу до банківського кредитування обумовлено, перш
за все, браком обігових коштів (відзначили 38,2% опитаних з боку
керівників підприємств). У ІV кварталі 2015 року сукупний попит на
кредити з боку суб’єктів господарювання зріс відносно попереднього
кварталу. Частка відповідей банків, що свідчили про зростання попиту,
збільшилася з 19% до 41%. Найбільший приріст попиту спостерігався на
кредити МСП, короткострокові та кредити в національній валюті. Попит
на кредити зростав під впливом зменшення процентних ставок,
реструктуризації заборгованості та потреби у фінансуванні обігового
капіталу. Нецінові умови кредитування стали жорсткішими для суб’єктів
господарювання [1].
Тобто можна стверджувати, про наявність певних проблем у реальному
секторі і вказують на важливість банківського кредитування підприємств
для стабілізації економіки.
До числа основних проблем банківського сектору економіки України
можна віднести:
Кредитні ризики. Уникнути кредитний ризик дозволяє ретельний відбір
позичальників, аналіз умов видачі кредиту, постійний контроль за
фінансовим станом позичальника, його здатністю (і готовністю) погасити
кредит [2].
Відсутність довіри до банків з боку населення. Отже, і незначна
мобілізація ресурсів банками порівняно з потенційними її можливостями.
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Великий обсяг готівки. Більшість грошей перебуває поза банками у
вигляді готівки, що стосується функції мобілізації ресурсів банками.
Висока концентрація капіталу у групі найбільших банків [3].
Проблема надійності і забезпеченості виданих кредитів.
Проблема незабезпечених, ненадійних кредитів.
Формування раціонального співвідношення між універсальними і
спеціалізованими банківськими установами.
Кадрова проблема, що включає у себе недостатній рівень кваліфікації
менеджерів і спеціалістів та брак досвіду банківського персоналу.
Слабка диференціація асортименту банківських послуг. Хоча нині їх
нараховується близько 300, український банківський сектор ще не є
достатньо розвинутим у цьому плані, що значно знижує його
конкурентоздатність.
Проблема повільного, пасивного впровадження нових банківських
продуктів, які з'являються в цій сфері.
Низький рівень використання інформаційних технологій у банках.
Тісний взаємозв'язок між усіма сегментами фінансового сектора.
Проблема банківської таємниці, яка призводить до стримування
багатьох фізичних і юридичних осіб від вкладання грошей в українські
банки, до витоку конфіденційної інформації про клієнтів банку за його
межі.
Проблема законодавчо-правового забезпечення банківської діяльності,
яка є вихідним і необхідним моментом у забезпеченні стабільного
функціонування банків.
Особливо гострим у банківській системі є питання неплатежів
державних підприємств [4].
Через зазначені проблеми, в останні роки багато банків країни
реорганізуються, переводяться на режим фінансового оздоровлення або
ліквідуються. Саме тому дуже важливим є формулювання пропозицій для
розв’язання існуючих проблем сучасного банківського сектора, у тому
числі і проблем банківського кредитування підприємств, та втілення їх у
життя як владними структурами, так і самими банківськими установами.
Для вирішення зазначених проблем банківського кредитування
підприємств необхідно здійснити такі заходи:
звузити процентну маржу комерційних банків; розробити механізм
розмежування банківських фінансів і урядових фінансів; Кабінет
Міністрів України повинен здійснювати фінансово-економічну політику,
спрямовану на підвищення ефективності державних підприємств;
удосконалити податкову систему країни; ввести єдині загальнодержавні
реєстри рухомого і нерухомого майна; оптимізувати ризик-менеджмент;
розвивати спеціалізований сегмент у структурі банківських установ країни
шляхом створення належного правового поля діяльності, відповідних
банків, нормативного диференціювання їхніх функцій та створення у разі
потреби належних стимулів для розвитку, з метою забезпечення
ефективного функціонування різних сфер фінансового ринку; швидкими
темпами проводити реорганізацію, об'єднання або ліквідацію проблемних
банків; створити сприятливий інвестиційний клімат, атмосферу масового
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інвестування в українську економіку; збільшити кількість і підвищити
якість банківських послуг на основі використання сучасних технологій і
обладнання; активно впроваджувати нові банківські продукти;
запровадити цілодобове надання банківських послуг у комерційних
банках;
розвивати
кредитування
малого
бізнесу;
розвивати
взаємовідносини банків з клієнтами; сформувати та підтримувати режим
справедливої конкуренції як у банківському, так і в реальному секторах
економіки; зміцнювати фінансовий потенціал шляхом залучення нових
акціонерів та збільшувати капітал за рахунок розширення клієнтської
бази; розвивати методологію прогнозування попиту на кредити, ризиків
інвестиційно-кредитної діяльності в умовах політичної і економічної
нестабільності; розробити довгострокові стратегії із застосуванням
міжнародного досвіду та національних особливостей і специфічних
характеристик кожного банку; розвивати Інтернет-банкінг, залучати для
цього відповідних висококваліфікованих спеціалістів, використовувати
новітні інформаційні технології; розвивати і надалі удосконалювати
законодавство і нормативну базу; підвищити рівень інформаційного
забезпечення у діяльності комерційних банків; удосконалити державний
контроль і нагляд, зокрема за проблемними банками; сформувати нову,
сучасну психологію людей та довіри в них до банківської системи.
Проблеми, які стоять перед українськими банками, не є нездоланним.
Вони потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи як органів
державної влади, так і самих комерційних банків.
Перспективи розвитку кредитних технологій бачаться, насамперед, в
підвищення привабливості кредитних продуктів, поліпшення якості
сервісу і розширення асортименту послуг, а також подальше спрощення і
прискорення процесу видачі кредитів. Планомірне і послідовне
впровадження у масштабах країни комплексу запропонованих заходів
може прискорити розвиток банківської системи, створивши реальні
передумови для виникнення на фінансових ринках повноцінного
конкурентного середовища та формування конкурентоспроможності
банківського сектору на світовому рівні.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
У теперішній час проблема розвитку інвестиційного потенціалу
недержавних пенсійних фондів (НПФ) є особливо актуальною з огляду на
обмеженість інвестиційних ресурсів та інвестиційних можливостей на
вітчизняному фінансовому ринку, негнучкість державного регулювання
інвестиційної діяльності, на фоні посилення конкуренції між фондами.
Інтенсивність змін чинників зовнішнього середовища, що впливають на
інвестиційну активність НПФ, та коливання кон'юнктури інвестиційного
ринку не дозволяють ефективно управляти інвестиціями НПФ на основі
лише раніше накопиченого досвіду та традиційних методів інвестиційного
менеджменту. В таких умовах відсутність розробленої інвестиційної
стратегії, адаптованої до можливих змін у зовнішньому інвестиційному
середовищі, може привести до того, що інвестиційні рішення будуть
приводити до зниження ефективності інвестиційної діяльності в цілому.
Тому ефективне функціонування фондів можна забезпечити тільки на
основі науково обґрунтованого концептуального підходу до формування
стратегії розвитку інвестиційного потенціалу НПФ.
Вагомий внесок у вивчення проблем, пов’язаних з інвестиційною
діяльністю недержавних пенсійних фондів, зробили такі вітчизняні та
зарубіжні вчені, як Леонов Д.А. [3], Федоренко А.В [10], Бабірад М.М. [1],
Кондрат І.Ю. [2], Юринець М.Б. [2], Смовженко Т.С. [4], Ткаченко Н.В.
[4], Савченко Я.П. [7], Суріна О.В. [9], Соколов А.П. [8] та інші. Але,
попри велику кількість публікацій, тема формування стратегії розвитку
інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів ще далеко не
вичерпана.
На наше переконання, формування стратегії розвитку інвестиційного
потенціалу НПФ повинно здійснюватись у рамках загальної стратегії
розвитку фонду, що реалізується в процесі стратегічного менеджменту
НПФ.
Структуру стратегічного менеджменту НПФ формують комплексні
блоки, що відображають заходи, реалізація яких буде сприяти
результативному досягненню цілей у цій сфері діяльності та загальному
розвитку фондів (рис. 1).
НПФ як складна ймовірнісна адаптивна система знаходиться у
постійному взаємозв’язку з сукупністю взаємопов’язаних інститутів,
взаємодіючи з ними в процесі виконання поставлених цілей.
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Рис. 1. Компоненти стратегічного менеджменту НПФ
Джерело: розробка автора

З позицій стратегічного менеджменту стратегія розвитку інвестиційного
потенціалу НПФ є ефективним інструментом перспективного управління
інвестиційною діяльністю НПФ, підпорядкованим реалізації цілей
розвитку фонду в умовах макроекономічних змін, що відбуваються, за
наявної системи державного регулювання ринкових процесів та
кон’юнктури інвестиційного ринку.
Процес розробки та реалізації стратегії розвитку інвестиційного
потенціалу НПФ є найважливішою складовою частиною стратегії
розвитку фонду.
Стратегія розвитку інвестиційного потенціалу НПФ включає в себе
систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності фонду, визначених
загальними завданнями її розвитку та інвестиційною політикою,
пріоритети інвестиційної діяльності НПФ, джерела формування
інвестиційних ресурсів, послідовність етапів реалізацій довгострокових
інвестиційних цілей, що забезпечують передбачений загальний розвиток
фонду.
Стратегія розвитку інвестиційного потенціалу НПФ – це генеральний
напрям (програма, план) інвестиційної діяльності фонду, дотримання
якого в довгостроковій перспективі повинно привести до досягнення
інвестиційних цілей та одержання очікуваного інвестиційного ефекту.
Процес формування та реалізації стратегії розвитку інвестиційного
потенціалу НПФ складається з наступної послідовності етапів:
1. Формулювання місії НПФ. Місія НПФ виражає призначення фонду,
містить інформацію про недержавне пенсійне забезпечення як сферу
діяльності НПФ, ключові цілі та принципи роботи фонду, сегменти ринку
НПФ, на які зорієнтована діяльність фонду, ті аспекти діяльності НПФ,
що повинні викликати довіру в його вкладників та учасників, розкриває,
що НПФ збирається зробити для своїх вкладників та учасників, чим фонд
цікавий для них, напрями подальшого розвитку фонду тощо.
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2. Визначення цільових пріоритетів та завдань інвестиційної діяльності
фонду. Вважаємо, що ціллю діяльності НПФ є збереження вартості
пенсійних накопичень від знецінення внаслідок інфляції та їх
примноження за рахунок отримання стабільного доходу при максимальній
надійності вкладень. Деякі НПФ вимагають від компаній з управління
активами взяття зобов'язань щодо гарантування величини приросту
пенсійних накопичень на рівні темпів інфляції.
3. Формування інвестиційної політики НПФ. Інвестиційна політика
НПФ розкривається в інвестиційній декларації фонду, де зазначається:
мета інвестування пенсійних активів, основні напрями інвестування
пенсійних активів, обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними
активами, вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними
активами, порядок розподілу активів між особами, які управляють
активами, управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням, порядок
здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів [5].
4. Діагностика внутрішнього та зовнішнього середовищ інвестиційної
діяльності НПФ. На цьому етапі діагностується інвестиційне середовище
НПФ, оцінюється рівень його інвестиційного потенціалу, також
діагностиці піддається стан зовнішнього середовища, виявляються
інвестиційні можливості та ризики, дається оцінка інвестиційного клімату.
5. Розробка стратегії розвитку інвестиційного потенціалу НПФ. На
підставі сформульованих цілей, аналізу зовнішнього середовища, оцінки
потенціалу НПФ, інвестиційної привабливості, ступеня ризику,
допустимого для фонду, а також етапу життєвого циклу його розвитку,
приймається базова стратегія розвитку фонду, що відображає загальний
напрям його діяльності.
6. Реалізація та контроль за реалізацією стратегії розвитку
інвестиційного потенціалу НПФ. На цьому етапі відбувається
безпосереднє здійснення стратегічних дій, прийняття управлінських
рішень, які супроводжуються ретельним контролем. На етапі реалізації
обраної стратегії необхідно розробити плани, програми з вказівкою цілей,
заходів щодо їх досягнення, термінів, ресурсів і відповідальних осіб.
Коригування стратегії розвитку інвестиційного потенціалу НПФ.
7. Коригування стратегії розвитку інвестиційного потенціалу НПФ.
При зміні місії НПФ, а також базових цілей, необхідно переглянути
інвестиційну політику фонду. До коригування стратегії веде також
зниження рівня інвестиційного потенціалу.
Підводячи підсумок, зазначимо, що ефективна інвестиційна діяльність
НПФ передбачає таку інвестиційну стратегію, яка забезпечує механізм
реалізації довгострокових загальних та інвестиційних цілей розвитку
фонду; дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості фонду,
забезпечивши
максимальне
використання
його
внутрішнього
інвестиційного потенціалу і можливість активного маневрування
інвестиційними
ресурсами;
сприяє
швидкій
реалізації
нових
перспективних інвестиційних можливостей, що виникають в процесі
динамічних змін факторів зовнішнього інвестиційного середовища;
дозволяє
враховувати
заздалегідь
можливі
варіації
розвитку
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неконтрольованих факторів зовнішнього інвестиційного середовища і тим
самим звести до мінімуму негативні наслідки та можливі ризики для
діяльності фонду; забезпечує реалізацію інвестиційної політики в
найбільш важливих стратегічних рішеннях; забезпечує чіткий
взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного управління
інвестиційною діяльністю; дозволяє формувати критеріальні оцінки
вибору фінансових інструментів для формування інвестиційного
портфеля; забезпечує ефективний розподіл і використання наявних
інвестиційних ресурсів; сприяє адаптації до зміни зовнішнього
середовища (економічних змін, політичних чинників, демографічної
ситуації).
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ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY OBWIEDNI
DANYCH (DEA) W FORMOWANIU STRATEGII FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTW DYSTRYBUCJI GAZU
W umowach szybkich i dynamicznych zmian w otoczeniu, niepewności w
podejmowaniu decyzji, podmioty gospodarcze muszą podejmować znaczne
wysiłki w celu zachowania i zwiększenia sprzedaży własnej produkcji (usług) i
poprawy własnej wydajności w ogóle. Dlatego znalezienie nowych sposobów,
metod, modeli, koncepcji zarządzania w celu poprawy działalności
gospodarczej jest bardzo aktualne dla współczesności.
Dla porównania efektywności działalności branży, przedsiębiorstw, regionów
wykorzystywane są metody ogólnej oceny efektywności (wydajności), które
oparte na rozważaniu optymalnej kombinacji podstawowych czynników
wejściowych i wyjściowych, co kompleksowo charakteryzuje działalność
obiektu badawczego. Jedną z metod takiej oceny jest metoda analizy obwiedni
danych (Data Analysis Envelopment), która odnosi się do nieparametrycznych
metod analizy i nie potrzebuję określenia funkcjonalnej formy granicy
efektywności [1]. Metoda opiera się na metodologii oceny ogólnej
efektywności (wydajności) i koncepcji benchmarkingu.
Zastosowanie analizy obwiedni danych (DEA) umożliwia:
- przeprowadzenie kompleksowej oceny funkcjonowania podmiotów
procesu decyzyjnego w porównaniu z innymi podmiotami podobnymi;
- rozdzielić badane podmioty decyzjne na «efektywnego funkcjonowania» i
«nieefektywnego funkcjonowania», określić stopień nieefektywności,
analizując dystans podmiotu do «granicy zdolności produkcyjnej»;
- określić dla każdego podmiotu tzw. przedsiębiorstwo «ideał», na który
badany podmiot musi równać się dla uzyskania największej wydajności;
- określić sposoby osiągnięcia efektywności w postaci obliczonej wielkości
zmiany czynnika (wejście lub wyjście), niezbędnej dla osiągnięcia największej
efektywności.
Ustalenia, dotyczące funkcjonowania podmiotu decyzyjnego (pracownika,
jednostki produkcyjnej, przedsiębiorstwa, branży, regionu) można i potrzebnie
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stosować dla oceny jakości zarządzania, m.in. w dynamice określić najbardziej
efektywne i optymalne proporcje parametrów wejściowych.
W niniejszej pracy, w oparciu o wskaźniki działalności 41 przedsiębiorstw
dystrybucji gazu, które stanowią około 92% całkowitego wolumenu transportu i
dostawy gazu odbiorcom końcowym, dokonano podziału na przedsiębiorstwa
bardziej i mniej skuteczne za metodą – DEA. Na kolejnym etapie badań
porównano wyniki uzyskanego podziału ze wskaźnikami rentowności. Na
podstawie dokonanych porównań podane zalecenia dotyczące konstruowania
strategii finansowej przedsiębiorstw dystrybucji gazu [2, s. 193-194].
Przedsiębiorstwa dystrybucji gazu są monopolistami w swojej branży, ich
działalność jest regulowana przez Państwową Komisję Regulacji Energetyki i
Usług Komunalnych (PKREUK). Zarząd wskazanych przedsiębiorstw może
bezpośrednio wpływać tylko na efektywne wykorzystanie zasobów
wejściowych. Dlatego podczas analizy wykorzystano modele DEA, które
koncentrują się na ocenie efektywności wykorzystania zasobów wejściowych
(input-oriented). To pozwoliło określić, o ile efektywnie zarząd przedsiębiorstw
dystrybucji gazu wykorzystuje dostępne zasoby aby osiągnąć podstawowe
wskażniki działalności [3]. Jako parametry wejściowe wykorzystano: koszty
materialne, koszty pracy i koszty wytworzenia środków trwałych. A w jakości
parametrów wyjściowych wykorzystane wskaźniki: objętość transportu gazu i
zysk netto (przychód) ze sprzedaży. Wskaźniki te wystarczająco charakteryzują
wyniki dziłalności operacyjnej przedsiębiorstw dystrybucji gazu.
Aby określić metodologiczne podejście do rozwoju strategii finansowej
odrębnego podmiou gospodaczego na rynku dystrybucji gazu wykorzystano
podejście zaproponowane przez R. Dyson [4]. Istota, którego polega na tym,
żeby rozdzielić przedsiębiorstwa dystrybucjyjne na 4 grupy w zależności od
wartości superefektywności i rentowności. Jako stopę rentowności użyto
rentowność aktywów.
W zależności od kwalifikacji przedsiębiorstwa dystrybucji gazu do jedenego
z kwadrantów matrycy w wyniku analizy za metodą – DEA, zarząd musi
wybrać strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym jego część
finansową. Zaproponowaliśmy takie finansowe strategiczne kierunki
działalności badanych przedsiębiorstw, które przedstawiono na rys. 1.
Warto zauważyć, że podane wnioski, w granicach każdego rodzaju strategii
finansowej mają wspólne cech, mianowicie: zabezpieczenie bezpieczeństwa
finansowego przedsiębiorstwa, optymalne i efektywne wykorzystanie środków
finansowych, tworzenie i wdrażanie głównych kierunków inwestycyjnych
programów rozwoju działalności oraz stosowanie podstawowych elementów
kontroli zarządzania finansowo-gospodarczą działalnością podmiotu
gospodarczego, co pozwoli poprawić efektywność funkcjonowania i zwiękrzyć
rynkową wartość przedsiębiorstwa.
Tak, przeprowadzenie oceny ogólnej efektywności przdsiębiorstw
dystrybucji gazu na podstawie analizy obwiedni danych (DEA) umożliwiło
kompleksowo przeanalizować ich działalność, dokonać pozycjonowania
przedsiębiorstwa na matrycy «rentowność – superefektywność», która pozwala
odśledzić zmiany, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie z punktu widzenia
technicznego wykorzystania zasobów i ich poziomu rentowności w porównaniu
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z innymi przedsiębiorstwami systemu dystrybucyjnego i stworzyć skuteczną
strategię finansową.

Superefektywność

Wyso
ki

Strategia redukcji kosztów:

Strategia inwestycyjna:

1. Poszukiwanie
wewnętrznych
rezerw dla zmniejszenia nakładów za
kierunkami
działalności,
którę
powodują straty.
2.Wdrożenie
zaawansowanych
technologii, które przyczynią się do
redukcji
kosztów
produkcji
i
zwiększenia konkurencyjności.
3. Analiza racjonalnej struktury źródeł
finansowania
przedsiębiorstwa
z
finansowymi wynikami działalności.
4. Rozłożenie zaległości podatkowych
z opłat do budżetu w szczycie sezonu
obciążenia przedsiębiorstw.

1. Analiza działalności bezpośredniego
otoczenia
konkurencyjnego
wśród
przedsiębiorstw, które mają najlepsze
pozycję w matrycy.
2.
Rozbudowa
udziału
rynku,
zajmowanego przez przedsiębiorstwo ze
względu na jakość i niezawodność
oferowanych
usług,
przyciągnięcie
inwestycji w rozwój nowoczesnych
technologii energooszczędnych.
3.
Inwestowanie
w
mienie
przedsiębiorstwa w celu analizy i
osiągnięcia optymalnej struktury swoich
aktywów.

Niski

Strategia antykryzysowa:

Strategia dywersyfikacji
działalności:

1.Analiza przedsiębiorstw-ideałów za
wskaźnikami superefektywności w celu
określenia czynników, które najbardziej
wpływają
na
wyniki
finansowe
przedsiębiorstwa.
2.Przeprowadzenie
usprawniania
procesów biznesowych, aby stworzyć
skuteczny system zarządzania.
3.Rozpatrzenie
możliwości
reorganizacji i restrukturyzacji, fuzji dla
stworzenia
optymalnej
struktury
przedsiębiorstwa i liczby pracowników.

1.Wykorzystanie
możliwości
rozszerzenia świadczeń dodatkowych
usług, które są bardziej rentowne i nie
podlegają regulacji państwowej.
2. Uzasadnienie głównych kierunków
finansowania,
biorąc
pod
uwagę
zabezpieczenie
przedsiębiorstwa
zasobami.
3. Decyzja o wyborze taktyki
(zmniejszenie lub zwiększenie) na
przyszłość w oparciu o efekty skali
działalności.

Niski

Wysoki

Rentowność
Rys. 1. Rodzaje strategii finansowej przedsiębiorstw dystrybucji gazu
w oparciu o wyniki oceny ich skuteczności
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ
Головна задача оцінки працівників полягає в тому, щоб кожен з них
зайняв своє місце в структурі діяльності персоналу і отримував гідну
винагороду. Тому оцінка персоналу є одним із базових аспектів системи
управління людськими ресурсами на підприємстві взагалі. Слід зазначити,
що в даний час більшість керівників для оцінки результатів праці
співробітників використовують традиційні методи, без застосування
засобів автоматизації. Як наслідок, доводиться витрачати велику кількість
часу, грошових коштів на проведення діагностики, а також обробку
результатів про проходження контрольно-вимірювальних випробувань.
Метою даної роботи є побудова математичної моделі для проведення
оцінки професійно-значущих і особистісних якостей співробітників,
інтерпретації отриманих матеріалів, з урахуванням специфіки організації
та розробка програмного продукту, що буде зменшувати витрати часу на
прийняття рішень та дозволятиме автоматизувати роботу фахівців.
Проаналізувавши можливі моделі, які можуть використовуватися для
оцінки результатів праці співробітників корпорації, виникла необхідність
комбінації використання кращих прийомів з кожного розглянутого методу.
В результаті такої комбінації утворилася гібридна модель або модель
інтроспективного аналізу, яка дозволить підвищити ефективність вирішення
поставленої задачі за рахунок своє унікальності та систематизації. В основу
розробленої методики покладено метод Дельфі [1].
Формування групи експертів в нашому випадку специфічне, оцінювати
їх компетенцію ми не будемо, так як оцінювати співробітника можуть
тільки ті, хто працюють, регулярно взаємодіють і спілкуються з
оцінюваним. В представленій моделі свою думку про співробітника
конфіденційно висловлюють керівники, підлеглі та колеги. Кожній
категорії визначено власний рівень компетентності.
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Анкети повинні бути побудовані на універсальній, єдиній для всієї
компанії системі що враховує максимум інформації про виконувану
співробітниками роботу [2].
Критеріїв може бути до кількох десятків. У відповідності зі шкалою,
наведеною нижче, експерт визначає бал, якому, на його думку,
відповідають результати праці оцінюваного за період по кожному з
перерахованих об’єктів оцінки. Якщо експерт не може зробити оцінку з
того чи іншого критерію – він ставить «–» в графі «Бал» і вказує причину
відмови від оцінки в графі «Коментар/обґрунтування». У разі відсутності
коментарів, заповнені анкети в роботу не приймаються.
Шкала оцінки за якісними критеріями:
0 – незадовільно для даної посади;
1 – значно нижче необхідного рівня (вимагає істотного поліпшення);
2 – дещо нижче необхідного рівня для даної посади;
3 – трохи вище необхідного рівня для даної посади;
4 – помітно перевищує необхідний рівень для даної посади;
5 – істотно перевищує необхідний рівень для даної посади;
Всі оцінки, отримані в ході опитування групи експертів, зводяться в
матрицю:
C11 C12  C1n

C 21 C 22  C 2 n
(1)




C m1 C m 2  C mn
Наступний крок полягає в аналізі сукупності суджень всієї групи
експертів. Для того щоб оцінити узгодженість думок експертів будемо
використувувати кластерний аналіз, а саме метод найближчого сусіда.
Доцільність використання методу найближчого сусіда полягає у тому, що
він виконує поставлене завдання, при цьому має досить просту реалізацію
[4]. Для оцінки відстані між експертними оцінками будемо
використовувати евклідову відстань, яка розраховується за формулою:
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де xik , x jk – це i-та й j-та оцінка k-того експерта; n – кількість факторів;
 xi , x j  – відстань між i- тими та j- тими оцінками експертів, i , j  1, m –
номера експертів.
Далі на основі отриманих даних розраховується загальна оцінка
діяльності
оцінюваного
співробітника
за
компетенціями,
як
середньозважене значення оцінок по окремих об’єктах та експертах з
урахуванням їх компетентності. При розрахунку середньозваженого бала
оцінки враховуються тільки ті об'єкти, по яких дана оцінка та
враховуються бали тільки тих експертів, думки яких є узгодженими.
Загальна оцінка по компетенціях буде виводитися за формулою [3]:
Оцінка  iK j  Балi ,
(3)
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де K j –компетентність j-тої категорії оцінюючих; Балi – оцінка
відповідності співробітника заданому i-тому критерію оцінки.
Загальний бал діяльності співробітника буде отриманий, за рахунок
додавання загальних оцінок по компетенціях, далі цей бал буде розділено
на максимально можливу суму балів, яку можна було отримати по
закінченню оцінки, і тим самим отримаємо вже нормований бал.
В нашому випадку на підставі результатів дослідження професійної
компетентності працівника, його ділових і особистісних якостей буде
нараховуватися премія (у відсотках). Безпосередній керівник оцінюваного
співробітника має право коригувати підсумкову оцінку за допомогою
коригуючого коефіцієнту в діапазоні від 0,75 до 1,25. Розмір фактичної
премії розраховується, як добуток максимально можливого для
працівника відсотка премії (у відповідності з підрозділом) на нормований
бал та коригуючий коефіцієнт за формулою:
Пфакт  Пmax  Н бал  K ,
(4)
де Пфакт – це фактично нарахована премія; Пmax – максимально можлива
премія; H бал – нормований бал; K – коригуючий коефіцієнт.
На основі проведеної оцінки та отриманих даних висуваються
рекомендації щодо необхідних дій. Після закінчення процедури оцінки
необхідно обговорити зі співробітниками результати і намітити шляхи
підвищення ефективності їх діяльності – наприклад, визначити
пріоритетні завдання по кожному напрямку на майбутній період, критерії
їх виконання та терміни.
На основі викладеної методики розроблено програмний продукт.
Результати виконання програми наведено на рис. 1-3.

Рис. 1. Результати експертного оцінювання
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Рис. 2. Результат кластерного аналізу

Рис. 3. Розрахований розмір премії

Розроблена система дозволяє скоротити процес проходження
контрольно-вимірювальних випробувань співробітників при проведенні
оцінки результатів праці, автоматизувати процес обробки даних,
нараховування премії та зберігати результати розрахунків до окремого
текстового файлу, дозволить ліквідувати розрив в часі між виробничогосподарським процесом, здобуттям первинної інформації, її обробкою і
видачею результатів, що дає можливість активно впливати на процес
управління підприємства.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
(НА ПРИКЛАДІ ФРАНЧАЙЗИНГУ)
Забезпечення інвестиційної безпеки малого та середнього бізнесу в
Україні є одним з пріоритетів державної інвестиційної політики, від
реалізації якої залежить майбутнє держави та її спроможність гарантувати
фінансову стабільність, що дає потужний поштовх для розвитку
економіки держави. Сучасний світовий досвід організації інвестиційних
потоків доводить, що найбільш доцільною формою здійснення інвестицій
для малого і середнього бізнесу є франчайзинг. На його частку припадає
≈0,8% номінального ВВП України [1], а темпи зростання у 2012–2015 рр.
перевищили 26% [2], що по праву відносить його до найбільш
застосованих інструментів здійснення інвестицій та експансії капіталу.
Для України франчайзинг відкриває як значні перспективи, так і вагомі
ризики. Це пояснюється тим, що конкурентні переваги франчайзі
теоретично можуть призвести до банкрутства місцевих виробників, як
наслідок – підвищення рівня безробіття. Звичайно, з економічної точки
зору, це є виправданим: ефективніші виробники витісняють слабших
конкурентів. Але в багатьох випадках виникає протидія, що направлена на
захист національних інтересів. Водночас в умовах істотної потреби
залучення фінансових ресурсів в сектор МСП України, франчайзинг має
найвищі перспективи щодо розвитку конкурентного середовища,
інновацій, акумуляції капіталу, створення робочих місць, що, в свою
чергу, сприяє збільшенню економічного і соціального ефекту від
реалізації проекту міжнародного франчайзингу.
Ключовими загрозами для забезпечення інвестиційної безпеки МСП є:
1. Загострення проблем у сфері прикладання праці. Зростання рівня
безробіття спостерігається в усіх регіонах України. Показники безробіття
в тих регіонах, які раніше вже були охарактеризовані як такі, що мають
високий рівень безробіття, набули критичної межі. Оплата праці у
структурі доходів населення становить всього 40,7% [3, с. 373]. При цьому
залишається значна частка населення, в тому числі працюючого, розмір
середньодушового доходу яких залишається нижче прожиткового
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мінімуму, що свідчить про невтішні тенденції щодо поширення бідності
серед населення. Сума заборгованості підприємств з виплати заробітної
плати сягає майже 2 млрд. гривень.
В цьому контексті найбільшими внутрішніми загрозами інвестиційній
безпеці України слід відзначити: зниження купівельної спроможності
населення та зниження попиту внутрішнього ринку України; зниження
інвестиційної орієнтованості державних фінансів, частка засобів яких
вимушено орієнтується на забезпечення підвищених соціальних потреб
населення (у листопаді 2011 фонд допомоги по безробіттю склав –
252 млн. грн., у листопаді 2015 – збільшився на 81% і склав 457 млн. грн.
в порівнянні із 2011) [4] (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної
операції).
Низька
інвестиційна
активність
перешкоджає залученню інвестиційних ресурсів. Важливим для України
залишається питання втримати свою фінансову і політичну незалежність.
Тому необхідно знайти оптимальний баланс між прямими іноземними
інвестиціями та залученням ресурсів вітчизняних інвесторів,
лібералізацією економічних і податкових умов для інвестиційної
діяльності. Залучення ресурсів і застаріла структура інвестицій
залишається однією з вижливих проблем для України, розв`язання яких
сприяє появі позитивних довгострокових тенденцій.
2. Підприємствам малого та середнього бізнесу не вистачає правової
підтримки з боку профільних міністерств та Уряду. Не відбувається
полегшення податкового навантаження. Скорочення видаткової частини їх
власного бюджету призвело до масових звільнень і скорочень робочих
міст. Даний аспект визначає наступну загрозу інвестиційній безпеці –
ситуація змушує МСП або не виходити з «тіні», або уходити в «тінь».
Саме легальний бізнес є стратегічно важливим з точки зору
життєзабезпечення суспільства і забезпечення інвестиційної безпеки
держави.
3. Процес становлення і розвитку малого бізнесу в Україні відбувається
в умовах різкого обмеження фінансових ресурсів. Валютна дестабілізація і
дефолт таких фінансових установ як: Дельта банк, Надра, Віейбі банк,
Імексбанк, Фінанси і кредит [5] є найбільш болючими для населення.
В такій ситуації, політика НБУ має гарантувати захист інвесторів, в тому
числі іноземних. Одним з напрямків такого захисту може бути надання
можливості фізичним особам, що мають банківські «заморожені»
інвестиції трансформувати їх в реалізацію проекту франшизи. У світлі
останніх подій, даний механізм допоможе частково нівелювати різке
загострення соціального становища в країні. Механізм трансформації
депозитів інвесторів може бути включено до програми взаємодії з ЄС.
Інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий
простір є одним із пріоритетів національних інтересів.
Неналежна увага до даного питання призводить до виникнення загрози
інвестиційній безпеці – зростання ризиків соціального напруження
населення, зниження рівня інвестиційної діяльності. В цьому контексті,
для зміцнення інвестиційної безпеки держави необхідна наявність
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нормативно-правового підґрунтя щодо створення належних умов для
успішного розвитку МСП, де одним із інструментів виступає Інститут
франчайзингу.
Повернення з війни занурює людину в іншу реальність – коли потрібно
займатися пошуком роботи або клопотати про фінансову допомогу,
налагоджувати побут та стосунки. «У рамках програми VetFran, багатьом
ветеранам франчайзі надається пільга на сплату комісій за користування
франшизою від 10–25%, що є суттєвою сумою і може дозволити
власникам франшиз найняти двох-трьох працівників протягом декількох
місяців, поки вони отримають оборотні кошти і запустять бізнес. Досвід
США в створенні економічних умов і організації інфраструктури для
розвитку франчайзингового бізнесу повинен стати хорошим прикладом
для наслідування. Активісти федерації франчайзингу України вже давно
проводять роботу, щодо створення команди лобістів по впровадженню
досвіду VetFran в Україні» [6].
Феномен інституту франчайзингу є одним з ключових в осмисленні
специфіки МСП та інвестиційної безпеки держави, і в концептуалізації
стратегії їх взаємодії. МСП відіграє велику роль в національній економіці
і визначає темпи економічного росту. Наприклад, загальний внесок
франчайзингу в економіку Великобританії склав у 2013 році 13,7 млрд.
фунтів стерлінгів, що відповідає ≈1% ВВП країни [7]. Загальний внесок
франчайзингу в економіку України склав у 2013 році 9,3 млрд. гривень [8],
що відповідає 0,64% номінального ВВП країни і є позитивним (рис. 1).
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Рис. 1. Доля франчайзингу в ВВП України і Великобританії
Джерело: складено автором на основі [7-8]

Вітчизняний ринок франчайзингу пропонує різноманітні франшизи у
сфері дошкільної освіти, громадському харчуванні, галузі нерухомості,
торгівлі, В2В-послуги із доступним діапазоном вартості та з
шістнадцятирічним досвідом роботи. Інститут франчайзингу виробляє
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стратегії, визначає перспективні напрямки, опрацьовує тактику ведення
бізнесу, співпрацює з державними органами щодо створення механізмів
створення і підтримки підприємств, їх впровадженням та контролем,
здатний генерувати ідеї та залучати інвестиції.
Інститут франчайзингу має позитивний вплив на інвестиційну безпеку
України в контексті:
- прямих іноземних інвестицій, як джерело нових технологій, навиків
менеджменту, системи маркетингу. Як результат – розвиток
конкурентного середовища, інновацій, акумуляції капіталу, створення
робочих місць, що, в свою чергу, сприяє зростанню економічного і
соціального ефекту від реалізації проекту міжнародного франчайзингу;
- модернізації, в якості залучення світових моделей виробничих
технологій і організації праці. Збільшення обсягів виробництва, що є
актуальним в умовах існуючої економічної кризи. Передача сучасних
технологій введення нових потужностей, збільшення продуктивності
праці, які є результатом залучення іноземних інвестицій, ведуть до
збільшення обсягів виробництва продукції і надання послуг;
- продуктивності праці – франчайзери запроваджують сучасну
технологію праці і методи управління на підприємствах, якими вони
повністю або частково володіють. Це сприяє підвищенню продуктивності
праці, таким чином забезпечуючи власникам більшу дохідність.
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КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Ще за радянської доби в нашій державі закріпився вислів, яким дуже
часто користується суспільство й нині – «кадри вирішують все». Не
можливо не погодитись із цим твердженням, оскільки складовою кадрової
політики в будь-якому відомстві є підготовка кадрів, створення системи
соціального та правового захисту працівників, їх просування кар’єрними
сходами (призначення чи звільнення), визначення вимог щодо вмінь та
професіоналізму особового складу, контролю за якістю виконання
покладених на них службових обов’язків, підвищення кваліфікації,
саморозвиток й самоорганізація персоналу та багато іншого.
Отже, тільки окреслення низки питань щодо якісної роботи з
персоналом і здійснення ефективного кадрового менеджменту з
урахуванням сучасних завдань свідчать: про актуальність і
багатогранність даної теми; необхідність переходу від початкової роботи з
кадрами (що є обов’язковою в цій діяльності) до планування і
повсякденного здійснення індивідуальної роботи з кожним працівником
та активізація зусиль у напрямі всебічного розвитку персоналу;
необхідність повсюдного впровадження основних функцій кадрового
менеджменту; потребу постійного поповнення та поглиблення знань,
умінь і навичок кожного керівника на своїй ділянці роботи,
самоменеджмент та інше.
Необхідним елементом кадрової роботи є оцінка персоналу, яка
здійснюється з метою прийняття кадрових рішень, чіткого планування
роботи з персоналом та вдосконалення процесу управління в цілому. До
основних критеріїв оцінювання кадрів колектив авторів С.М. Серьогін,
В.В. Ченцов, П.В. Пашко та Н.А. Липовська [1] пропонують зарахувати:
рівень оволодіння ділянкою роботи; якість зробленого; прагнення досягти
високих результатів; уміння й готовність приймати рішення;
комунікабельність; володіння професійною етикою; наявність політичної
та правової культури. Вважаємо, що необхідно додати ще декілька не
менш важливих критеріїв, таких як: по-перше володіння мовами, це
важливий критерій для ефективної та кваліфікованої роботи не тільки
митника а й взагалі будь-якого працівника; по-друге, прагнення
вдосконалювати свої професійні навички (для цього необхідні
мотиваційні заходи зі сторони керівництва, можливість заробляти більше,
кар’єрне зростання, соціальний статус та інше) тощо.
Однією з найбільш важливих проблем у сфері державного управління
слід вважати об’єктивізацію відбору кандидатів на посади державних
службовців, що не тільки дозволить покращити процес комплектування
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відповідної організації (адже ефективний добір кадрів – це одна з
головних форм попереднього контролю якостей людських ресурсів), а й
забезпечить у подальшому потрібний рівень її функціонування.
Також, неможливо не погодитись з думкою вчених [4], що для того щоб
система менеджменту персоналу ефективно функціонувала в митній
службі, потрібно мати своєчасно та в достатній кількості всі необхідні
ресурси. При цьому ресурсне забезпечення представляється авторами як
комплекс нормативно-правової та інформаційної бази, науковометодичними,
кадровим,
матеріально-технічним
і
фінансовим
забезпеченням [4].
Невідкладною справою є кадрове забезпечення правової та
адміністративної реформи, яке передбачає створення гармонійної системи
добору, розстановки, виховання, підготовки та перепідготовки молодих
фахівців які направляються до митної служби [3]. У даному контексті
особливої уваги потребує вдосконалення чинного законодавства України,
що регулює зазначені процеси з метою приведення його у відповідність до
вимог, які пред’являються до нашої держави у зв’язку з інтеграцією нашої
країни у світову спільноту [2].
Основними напрями удосконалення законодавства є: по-перше, чітке
окреслення в законодавчому полі норм, що урегульовують вимоги до
кваліфікації та професійної компетенції митників. Фахівець митної
служби повинен бачити прямі й непрямі наслідки своїх дій, почувати себе
частиною колективу й активним його членом, поважати інтереси і
прагнути до задоволення потреб свого відомства, постійно
вдосконалювати свої вміння та навички, поглиблювати знання іноземної
мови та отримувати відповідну оплату за його сумлінну працю. Крім того
однією з головних вимог до претендента на посаду митника була, й
залишається – досконале володіння іноземною мовою. По-друге,
зважаючи на рівень корупції та негативний імідж митної служби, постає
проблема законодавчого закріплення вимог та критеріїв оцінювання
моральних якостей, що необхідні посадовим особам митної служби для
виконання покладених на них обов’язків. До таких критеріїв доцільно
віднести наступне: службова політична нейтральність, чесність,
сумлінність, антикорумпованість, громадянська зрілість, відвертість,
уважність та ввічливість у ставленні до людей тощо.
Успішна реалізація кадрової політики залежить від науковонавчального забезпечення та організації підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу, а також реформування та підвищення
ефективності всієї науково-навчальної системи підготовки кадрів для
митної служби. Оскільки, від ступеня професійних знань персоналу
митної служби та вмінь застосувати ці знання в різноманітних ситуація,
значною мірою залежить ефективність та якість реалізації митної політики
України. Сучасні умови функціонування митної служби потребують
постійної уваги до поліпшення роботи особового складу, підвищення їх
культури й професійної підготовки. Це є можливим за умови постійного
та систематичного направлення працівників митниць на навчання,
перенавчання й підвищення кваліфікації для поглиблення знань та
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практичних навичок (неперервне навчання персоналу). Тому наразі
необхідно розробити/оновити навчальні плани з підготовки та
перепідготовки митників, які відповідали б запитам ЄС. Для цього
доцільно залучити кращих фахівців практиків та науковців у сфері митної
справи, менеджменту, самоменеджменту, державного управління,
правознавців тощо.
Щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення митної
служби та їх впливу на якість кадрового складу, то тут є очевидним, що
зубожілий митник який отримує 1,5 -3,0 тис. грн. є або ж невдахою, або ж
низько кваліфікованим працівником, або ж потенційним корупціонером.
Тому держава має забезпечити високий фінансово-економічний та
соціальний рівень забезпечення посадових осіб митної служби. При цьому
з метою підвищення ефективності праці митників необхідно впровадити
чітку систему стимулів та санкцій, стримувачів та противаг, як
матеріальних, так і моральних.
Узагальнюючи зазначимо, що основними засобами реалізації кадрової
політики в митних органах виступають інституційні процеси формування
висококваліфікованого
персонального
складу
та
забезпечення
нормативно-правового, науково-навчального й фінансово-економічного
забезпечення, його ефективного функціонування.
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